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:CAIAR! DOS SRS. DEPUTADOS 

· ~·:\<,,=------

8e..Uo em 3 de ..Julho · de 1880 Mello c Alvi.m, At·n~:r~o e Mello; Floreneio· de · 
Abreu, Leoncio de Carvalho, Frnnei!'Co Sodrê, 

PnESIDENCL\ DO sn. rnxnEnrco DE AL~I:IDA · , L• co~tn Azevedo, S\lldnnha Marinho, Diana,Fr,!las 
.vtcE·l'nESIDEflrTE Coutinho, Rodolpbo Dantas e Pedro Luiz·. 

SUMi\IARIO.-t~~ROiti<Te.-Pr·oJCCIO.-.~ppr·oúçiio ~n te• . Fnlturam com pnrlleipaçllo os .Srs. Affonso 
dacçõea.-Pn.""'"·' P~nTc "A onu~ oo .,., .• ...:..Erciç•io 11" Penua, Aureliano Alngalh:ies.,· Bllr'fiO da Eslancia, 
rno!a.- Obscr•:oçOes ·dos Sra. Frodortco de AlrncldrL o 
Marllnbo c~mros.-Obson~çaca do Sr. Ruv BarboT.< ... - .Flore~, Franco· da Almeida, . Fronklin .Doria, 
saoc~• .. rAaT• ""' oKu•~ •• orA.- CouUnuaião da inter·· Ferreirn de Moura, França Can·nJlto. lgundo 
(IC!llnfão do Sr. Boltrdo ~· &r: t>rOJidonto do cotlae\bo. l'tl~l'Lins,losé Marionno, Macedo, ~farionno da 
Ob•erT~çúo• do Sr. i\nlnoio <I• Siquolr.,. · lli>tursos doa 
su . Louroaço do Albuquorqne. Soorc• Draud~o. Joaquim Silvn, MelloFrnnco o Vi~r.onlle de Prados ; e sem 
'h•tt•o~ • Ulruoa Vimnn:l.-Rodocç3os. clla os. Srs. Az11mbuja 1\leirellc~ , Abreu e Silva, 
A's tt boros da mnnhii, . ·reil.n 11 ehnmndo Cesario AI vim, Couto:M:rgalhfies, Fldelis Dotolbo, 

aeharnnHe presenles 08 Srs. ,Alves lle Araujo, Joaquim Breves, .José- Ca.et.noo, Manoel Eu~tn· 
.Barros Pimentel, João Jlri .. "ido, Marlinbo Cmn· rtnio, l'rado Plmontel, Silveira de Sonz:t e 

I Tnrmmderé. pos, A meilla .. Bnrl ozu, Sinvol, Jo~é Dnsson·, 
Freita~1 tdoooel Carlos, Sergio do Cnslto, Soozo. Ao meio din o Sr. presidrmtc Mel ora aborto o 
Audrnc o Frederico de Almeida. · sc~5o. 

Comparcccrnm ·depois da clrnmadn os St·~. E' lid<l c oppt'Ovndo a acl., dn ~cssiio antecc· 
·Pompeu. Prisco Purai~o, Daniu, Amerlco, Del· ucntQ, · . · · · . · · 
fort Duarte, ~'nhio ltcis, Sorrn, T~vores Bell'ot·t; o Su. L• s~:cnETAnto tl' conln do sell'ninle 
LiberMo Barroso, Moruirn de Barros, 1'hrmdoroto 
Souto, Bezerra Cavnknnti, ~foreira Brnndiio, llltPEDIENTE. 
Souza Corvnlho, Antonio de Siqueira, Abdon, 
Zam~, l\1anoul de 1\ln~ornlhSes, Mcli'a de Voscon- Officio rio presidente da província do 1\io de 
cdlos. Luiz Fclippe, Bunrque de Mncedo, soarE>s Jnneirn, do 30 do I unho, tt'llnsmíttindo. dons 
Brnnur.o; Esperidião; J.onrenço de Albuqner- E'XCmt>larc~ da exposiçiio COIIl que o Dr. Amcrica 
que, lldcronso de Ar·nujo, Uihoh·o de Mener.~s, . MHrcondcs pnssou ~ admíni~lrllç~o d<~IJUella pro· 
Almeida CoUto, E~pindol ; l, Souto, Rny nnrbozn, vincia no Dr. Panlo Torres.- A nrchivnr. 
1\larcolino Moura, norta de ·Arnujo, Fl'etl~rico R~llucrimento do nlfercs Pedro Ludovico de 
R1•go, Sernphico, Corr11n Rabello, Souza r.imn, Almeida Jnnior. ·· pl'dindo ser mutr·ieulado no 1.• 
Conditlo de Olircil•rr, C:ll'lo~ Aft'un~o, Monte~, nnno dn enr"o SUf.ieriot· do ~sento •lo i n r~ntnt•in · 
Theophilo Otloni, Galdino, Lim:r Dunrte, Ro- e c:w:dlat•io do I\ i o Grnndl' do Sul, di~ponsando , 
drig.uns Junior, Bellriio, Cosl:t Ribeiro, Oll'g:trio, Sll·lhc o excesso da idnde m~rcnd3 no arl. t ti do 
Antonio Cnrlo~. finrfio Homem de Mello, G:•vilio decreto fie 29 tle O.!zembro de :187i.- A' com· 
Peixoto. Martin1 .Francisco. Mnt•lim Francisco missiío de inst.rncção publicli. 
Filho, Jeronymo Jurdim o.Mnlheiros. w lido e jnlgudo objcr.to de delibotnçüo e 

Compareceram depois de nbe1·la u ~ossão os mondado imprimir o seguinte 
Sr~. ~ runco de S;\, tllysses Vionno, 'l'heodo· 
miro, Jonquim Tavnrt•s, Si:.rismnnllo, Jo:~qnlm . rnoiEC'l'O 
Nubnco, Ep6minond11s da Mello, Bnplil'lO Pc· 4.880-N. 50 
roir~, C:llllDr~n. Pet·nnndo Osorlo, Buloilo, Je · 
ronvmo Sodré, Vi nato de M<•delros, Fdicio dos •A conuni~siío tle penstllls (\ ordenndos; ;i vl~ln 
Santo~. Dczcrrn tlc Menezes, f\ttdratlc t>into, dn~ i nfor·mnçtocs . pre~tndns pelo ministerio dn 

1'omo ltl.-1, 
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rogriculturn, . Clll •l:lla cle 21 de Jttnho de iSSO. c 
pela dircctori~ ~;er<~ l dos cor•·cios, no rl't(ueri· 
mcnto dos carteiros do correio geral da cut·tc, 
em que. pedem :~ promul~ac5o de uma lei qne 
lhes conced:~ ~jloscr:l:Hloria , c ottcndendo á jus
tiça IJUC assiste ~os supplit:ontc~,. é ·.uc pnrc~or 
que se adoplü o seguinte projccto. 

· • A nssemblén ·geral rcsol\'c : 
• Art. l. " ~as dispo~it;Õi.'S dos arts. 7.\; 7t.i e 

76 do regul:uuento •JUC baixou com o decreto 
de·21 de D~zembro de i8í~ lieam · comprehen· 
(lidos o~ carteiros do corr<!io.:;:ernl d:t ct'tt•.te, e 

. das admioistraçõ•~s <la~ capitacs das provincill~ . 
• Art. 2.• l~·icnm revogndn ~ :ts tlisposiçõcs em 

contrario. 
•SaJa dns comrnissõe~, em 28 do Junho de !880. 

-Almeidc1 Couto.- Joaquim Set•t•a.- Galdilw 
da.J Nt:ve.s. • 

São lidas c· aptJroY::d~s :•s rctlarçõcs sobre a 
. fixação de r arcas de terr~. lir.cn~:) ao desem lm I'. 

!(ndor do ~Inrnnhiio Sebaslhi.ll Jo ,é da SilYa 
Bra;m, e m.1ndando ndllliltit· :i ma,ricula os cs
tuduntcs M:mocl G•mç;d\'es tlo Valle Guimarães 
e Eugenio Julln Sawni'L tlc 8:lint·Brisson. 

PRIMEIRA PAI\TE DA. OilDEU DO DIA 

. 0 Sn • . PIIl!SillEl\'TE dcdilr.a (jnü Sl1 Yai proceder 
á eleição da mc~H . 

Preside11te. 

70 ccdul:ts ·(7 en1 br:mco} 
vows 

\'iscondtJ do Pradlls. • . . . . . . . .• GO 
Libe1·ato Barroso .. ~ .... .. ... · 2 
Fredcrh~o uc Almeida... . . . . . I 

t. u vice· Jl i'I'Sitlt>Jite. 

ll8 ccdttlas (2 em br~ l\1'~} 

.Votos 
Pretlorico elo Almeida .•.. , ... (:(i 

:1. • vicc·pl·esid!'lllu. 

flG ceu nh1~ (i cn1 br:mco) 
Votos 

L ui~ Flli Jlpe ... . . . ......• .. . . · 1i6 
Costn Hibc•tro .. ·.: ... . . . . . . • . . 1 
Epaminondas: .......... ; .. .. 1 
St·rgic•. : . ·' •.....• . •. .. , ; .. :. 1 

3 :• vice·JJI'l'sideute. 

6'1 ccdulas (2 em lJrm)co) 
Votos 

Gnl'i:io l'c i~ulo . .. ·: ....... :·.. ti\1 
(llcg':lrit ~ ...... ............ , .. , 2 
~I at;l i m F r:~~: risco. . . . . . . . . . . . i 

. 6ti ccdnlas (:.1 em lmlllco) 
Vutos 

AI\' <'!; I! r• Araujo ....•... . , .... ti:! 

2. • sec1·etru·io 

Gi Cl)dulas 

Votns 
Pompeu . . ............... :. . 67 

;J. • c .i._ • seCI'eta1:ios 

. 67 cedulns · 

Votos . 
l'ri~ro P:irai::o. ~ ...... . .... .. 60 
D:•r•·os Pimeútel;. , ........ : . i:i!• 
D~nin .. ...... ....... . '· . . ... 8 
OtLoni . .. . ........ . . ... . . . . . . :J 
COIT!!~ llalJello ...... .. ,. . . .. 2 
Galdino. ... .. ... . ........... 2 

l'icarum ~UP!llcntes os Srs. Daniu c Theophilo 
Olloni. · 

O Sr. Fredea-leo · <lc · Almeldo. 
(pela. anlm•):- A~m ,le~;o a conna uç~ com qtte 
a c~m~rn continúa u honrae•me ... , 

MuiTos Sns. DErtiTADos :- .1\Inito merecida. 
O Sn. · Fn~llEI\Ico DE ALl!Ei~A: - ... entN. 

t~wto, peço di~pt:n~a do lo~rar do{." vh:e,.prcsi· 
dt!Dtc .(nlio fi1J1Jiarl1s ), .Porque tenho necussi· 
dado de .nnsentnr-mc. · . 

O Sn, FuEDERJco l\EGO :-Tem substitutos. . . . 
O Su. Ftü;iJEIIICO DE A.uu::w.\ ·: -Dever impc· 

rioso ehama.·me no ~cio de m inha ramilin. 
I>rcY:~lcçn·me da occnsiào pnru agr:rdoccr n 

todos os meus colko:as o concurso CJIIC ~cut\1rc 
mc' prt•:: tm·am no desulliJ!enho dus dcvorBs in te· 
ren tes á cadeir:~ tln l'''esitlenci:l, •:oncnr~o s.:m 
o tJUal pot• cct•lo e tt n:io potlurin dcscm(H!llhnr 
Ines tlcv~t·c~ . (•lftlito IJ<111 .) 

O ISJ•. l\l~ll'tlnho CnnaJJO!II:- As 
ob~l'J'.\·;,çõc~ Cl lll' o meu IHmr:itlo collcga, J.• vico
IJI'<!sirlenlc, ac:t ha de (ti'UtlttZil' para obt•·r a dis· 
pcn~n tlc•tu c:trgo n:iü 111e parceem su!Ikicutell 
[llll'n iJHht?.it' n C:tllt:t l'11 3 COIIC~dcr 3 dl~fiCIIS:\ 
[ll'ditlu. (,lfll il os UJIQilldos. ) A c;rtnara •levli teste• 
munho da ~nn ·s.oh!mlw DPl•rOI';l~l~O ü mnncirn 
impat'cial c;\ u~'dic:u:5o cunr que o nosso illus· 
lmdo •:ollt•:;a tem desCIIlJtcnhn•to o cDr:,:o. (A.poia· 
dus ffC1'CU'S.) A c:Hnara, alem do pt·c~ident!l c do 
t.• l' ice· Jll'e~idcut"• tem . mais dous vice· tn·csi· 
dente!' ; e, si S. E:.. Cúr obt•igadv a f:•har pot• 
al;..:·uns dias, isso em nnda Clnbarn~arà os tr~ba· 
lhos da cau!nro. (iljJoilulos. ) . 
A~sim, cu. pelu minl ~:.1 parto convi tio o cnmara · 

n ncg-:n· n dl~)lm~a que o nosso collcgn deseja, 
como dcmon~tt·açuo de> IIJli'C~o IJO!o.l 111odo como 
S. Ele. tem <lil'igido os nossos · trabnllws. 
(Apoículos .'lr.raes.) · . · 

O S1•. I<~roclerJco do Ahneldn: -
Agrade~ ·J :u) i lln~tre dCilllllldo, ehefe da mnio· . 
rin. c n t<1dn n c:mJarn o modo li songeiro L'Oin 
que impn;~nou o meu pe tlido. Entrclonlo, do·;o 
tlL•d:ll'(ll' ti cam3t:t qüc .n miulw tntscncia u:1o 
~!lr:i por cliM . Vou pat·a muito lon ~r.; o •1n:mdo · 
<jlt i l.t' ~sc volt:ll' tiOs tr<tlw lhos.parl(lntcntnt·e:;, os 
dous rnczes quo nos faltam de scs:;;.lo seriam 
:tlJ~J I'YidOS p~J:I \" Í(I~() IJl. 
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O Su. !lA.UT!i\"no CAut'liS : - No sc:.ninuci mez 
a c~mnra resulvet'á coufot•me exigir· o serviço. 

0 Sn. FntmEIITCODE AUIEIDA: .._Eu entendi 
tJne deYia fazer l'sla u•'elar~ção it· cnmarn, e re, 
noYo-lhe os meus agrndecimentos, 
· Consultnrln a c.~mara, não concedctlllnouirne

mente a disp~nsa pu<lida. 

O Sr. Ruy Dnrbo:i!:a (pela (11'(/em).-
Sr. IJresidenle. na :tmn do ~ennd.o de hontem, 
ptthlir::nb uo mario Ojficial du hojol, d:i-~e COUtO 
aulog-ntpho da reforma t!leitor~l romeltido 11ela 
camnm dos deptllados utu {Wojecto diverso uo 
que esta camnra \'•ltou e romeueu. (Oit/) 

Hcalmentt', no debato sohro a rerl:~eção desse 
projcclo fc~: a comnr~ lres alte.t':H.;ues: o 1.•, 30 
~ i7 do art .. ~.·, tnDnd;mdo supprimir ~s 
palavras- da Jlllita parocMa.! -; a 2. •, no 
art. õ . •, letra 1.1, :tccre.sce'll~ndo as pnlanas-
juizrs substitutos; a a. •, no § H, que a camara 
determinou Fosse desagg-rcgallo do IJrnjcclo prin· 
r1pnl c constituísse pr(ljeclo di~lincto. (.-IJIOir!rbJs.) 

De r.ccürdo eom eslas trcs re$olut;ucs d:1 cn· 
mat·n, a comlllissiio de redac~üo campritt o seu 
dever, modifkand•J o projecto, ponto JlUI' pou1o, 
de accônlo com essas emenrlns. Entr .. tnnto, r.o 
que hoje se dil como autographo etwiad•l peiD 
camnt·a dos deputado~, nem a ~ltet\1çiío, nem o 
nccrcscentumcnto, nem a sep;tl'l\1,~5o que a ca· 
mnrn nmndon Fazer existem. 

E' um f;, c to gr;we (upoirulos), porque delle re· 
sull.oriu nada mcno~ do qne rorrei'Om os tleha· 
tes do s"uado sobt·e um pro.iccto dilfcren1o do 
que n r;11nara Yolou. (~1poiadus.) · · 

O Sn. FnEtTAs Coummo :..,... E' gruve i~to, 
V. Ex. to•n rt~züu. 

O S11. Uu'l U.\ltliOt\:- Sob (l int1Jr1l,~5o de os· 
:pauto, qtw ••s1t1 facto th'via f~lls~r·me,tliri;.:i,mc 
u se<•retat·ta, c sol i c Hei do noltt·o L o sMt·otario 
inft~t·mu~tl~~. \'m·iHcundo !lllll. o nutog-mtll\0 rc· 
meuido pura o ~eu:ulo csl:í de ;Jcc•)f'L(o r.om o 
pro,jucto vntudo JW!u cmnal':t o l'-0111 3 t·etb~:ç~o 
que foi f~tl'tnu!adtl pot· w:•s. 

O Sn. "\Ln:s lill A~AIJJ.O (J. • UCI'drt:·iu) : -
Avoi:tdo. · 

O Sn. RuY DAm~O?.A :-A falta, pol'lanlo, niio 
parLilid::t'JUi. Devo, porém, f:t7.el-a sentir, re
clnmnntlo de V. Ex. :t~ IJI'OI'idcnrins precisas 
pnn1 vcrilh:ar t\onde par li n e romc,.Jitll· n. 

foram SU[l\Jl'Ílllidns; q\le 110 art.ã.•,lel\ra B, etn 
lug-ar de...,..juizes municipnes e de orp\·fios-foi 
juizes rnunicipaes. de ot'phlios ~ juizes ~ui.Jsti
tuto s ; e que no art. 6 ~ H foi destacada. essa. 
mMeria, confprme a can1ara deliberou, sendo 
hontem remetlido no sen3dO esse projecto se
p:,r~do. Porl~rtlo u mesa pr.,ccdeu perfeita• 
mente c de conformidade com ~s deliberações 
da cam:tra. 

O S:.. ll.ur BARD07.A :-E\\ niio 'reclamei con· 
l:-a a mesa ; liz apenas sentir a folia, para que 
ella foss11 remediada. 

O Sn. PllE>tDilNTil :-E' provaYel CJUC o erro 
Sl'ju dc1 typo:!t'nphia; entretonto o Sr. L• sec.re
tal'io pro~urnrá entender-se com .a mesn do se· 
nado par~ que o projeclo seja novamente pu• 
bHc~do. 

SEGUNDA PARTE DA OllD~M DO DIA 

Conlinua(,'.fio da intcrpellnção do Sr. Beltrüo. 
ao Sr. presidente do con~elho. 

O Sr.. P11EsmJ;1im :-Tem a palavra o Sr ,· 
J.ourenco de Albuquerque. 

O Su. ANTONIO DE StQUEID,\ (pela o1·d~m) :....;, 
Requeiro a V. Ex. que leitl :1 inscripção dos 
oradores. 

O Sn. PnE>~eEN1'E:- A inseripção é :J !e
B"nint('. (U; ·aJJal·tes.) Dou n palavra no Sr. 
Lonrer1ço de Albuquerque, porque, &endo fal· 
Indo em ultimo bfl'at' o Sr. pre~ldCnte do con· 
sclho contra n int~rpcllação, na fórmn do regi· 
rncnto. de\'e- se sRgu it· um rj'ue f a lle n favor. 
(A:poiadiJ.~.) 

O l!!h•, Lourenço de A.lbuqne••· 
qtte:- Sr. presiucnt.P, contc~nr·ei por nssi· 
gn:tlitl' a nuom~liu de discutir-se u:nn inter·pcl· 
lnrão ~em u:.:\ot· pr,•sente o miui~tt·o intertlcl· 
l<Ldu. (;l1miadns dr1 &[n"'siplo.) 

Eulcnd11 !JUc. quando não fos~c em cotuidc· 
laçito ilfl nobre dopulitdo iuter~Jellnnto, crn r.c~· 
P"ilo a L'Sl:l c~uwra ti. Ex. dcvra cslnl' presculo. 
(Jlpoiado,~ e uàr• crpoia.dQs.) 

O. Sn. l'~ono Lurz (Úri11ist·t·o de cstJ·angcims) : 
O seu ·o~l~clo de ~autle impede·o de estar pre
sente nesH1 ocra~iiio. 

O Sn. · !~ouuBxço DE A;.nrQ!,EnQUE :-Ft\ilo os to 
repttt·o, vou \~ntt-ur no a:.:snmplo dft in!t~rpellnçiio. 

Afns!at·ti dt•stn qtwstUo toda~ 3S circum~tnn· 
O 81•. Alvel!l de A••nujo (I• src,·etn- ciu~ quo IJO~Sllll IOI'IHll-a odio~a; meu fim 

t•io, 71e/á m·dc/11) :-A l'c<•htmaçiio <jllC ac~b01 de llÜ!I tÍ Ui~cutir [li3<SOa~ (11pOÜ1rlo.9), lll~S api'OOÍB.I' 
fnz.er o nobre mNnhro dn cnmn1i~sfio ck re- l'aetos. 
duc~5n, nosso collc~:• d~pultld!l IWin n.~lii:~, ti s~nhHl'<'!', o l!t1Ycrno sai.Jin J!Crfeilnmenle, 
procedente ctn rd<'Ç~o li puhlic:•t;:'m nwmi 3da lmt1o Q\1~11!11 I[U:Ilquet· dos nobres depnl:tdos, 
fozer lJclo ~cnudo; mns é impr0ccdcnlc em <JUC ti:• pt•uvíni'Í:• d,_. l'et'fia;nhlH'O havhl gTnndc 
rel:t~fio no nuto:,:rn(tho quo csln canwra [lDI'n sl'i>~o nu parlido libct·nl ; fôru tnislel' que os 
:1lli enviou. · nr:Jlire:<·lllini~lro~ esti\·csscm !oLlas fúra do pai7. 

pnr:• i~uol'~l'l'tn e~tc r:tdo gerolntontc snhido; 
O Sn. Rur llAUUíl7..~:-I'er•lt'to·mo V. Ex .• ert t•ntrcl:•tllo,. o :;nve•·no nfto prnticon rtcto ~~~llltl 

oO!rmt•i que o aulngT~t•hn fui Lle ~cr\•nlo rom 1111,) 1.~\·cl~ss,,, ju 11~o dil'ci (I pi'Oposilo, o desejo 
o quo a C3tHUI'll YUII•n. tle :•tlcuum· es~a diYisão, tlc rrs\tlbl'IC~Ill' .n har· 

O Sn. Ar.\'F.~ m; An.uuo (i. •• ·''t'CI'clal'io): -E' o .mou ia \lu pnrlítlo POI' nwio de unia polilit'::l fmn • 
qnc 11>1ou dir,t)tllll'. ll aulogt·:•l-'hn, Jlrltt "nn im~ jen ü ~iuccl';lllt('tllo t:onciliDtlot"il. (CoulesltlfÕ~s.) 
}J\lflancin, foi I•Ot' mim rx:llninmlt>, :•l,··m•ln cun• 

1 

A•JUL'Ht·~ !pw me conlt-~1~1111 tcnbom n bon· 
ferencin da sc~· l"etm·ia. t' Elll Jlns:<o ~:trnath· qut: llatle tll) indkar Ullt ~ó neto tln goycrno qne 
as jt;tl:tvrns-juuht de pnroclthl...,..llll art./r,.'' ~ 17 · l'o:;,on tlNtUncüu· c~sn intt'u~·tio. Ao cunlrul'io, 
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Sr. presid~Jnl~, todos os actos do minisl~rio P:t· 
te<JO haverem SÍdO lJl'Biii'~dos COIJ\ O nm de tOf• 

·na r beut patente sua decidida predilecç;io por 
um ~os gi'U.!JO~ que niHJUella .província so de-
gladl~lll. (Apowdos c lliWapoi(lâOI,) . 

Só mente n um delles o governo ouviu. c nt
tend~u·; ~s 1·e~pcitosas observações do outro 
foram recebidas com deS~.!;'r:~do e alln:ll re'eíla-
dn~ com desdenl. (Não apoiu!los.) • 

E' o que mostrarn os factos e ficou tJrovado 
com :1 discussão de lwntem. · 

Desprezndus e\'Sos salutares e prttdentcs ub· 
serva~uc~ de umip:os,o nobre pr<\~i·lentedo cou, 
sclho, ce1·tnmeute contrn ~eu~ iltluitos, inaugu
rou na provincin de llern3mbnco utmt política 
pnr-ci~l , re~edon~ri11 e [101' fim seh·ngcm. 
(Apoiudus e tiào ttpoiados.) 

O Sn. S•m~MoNoo:- E~ln liuba sido inaugu-· 
nda pot· V. Ex. . · . · . 

OSn. t.ount;;NÇO DE. ALBUQUBl\QUE:-Cotn :tp· 
plauso de V. Ex., q\\6 remprc me attxilion. 
(ApoiadoB da O]JpOiif-iio.) · ·. 

O Sn. StGis~tll~t>o:- Estã eng~nado. 
O S11. tomu:Nço oE ALotJQIJEliQU& : -Ainda 

hontem o Sr. presidenlo do cousLdho decla. rou 
que o~ nolm:s üe1mtados apoiaram a mlnha ad· 
mlnistr:w~o. 

O Sn . .Sr<H~~IUNOO : "-:- N;io n,, p11r1e polillca. 
Quanto ã demis~:io dns ~utoridades policiaPs 
proteS!.Õtno~ 8610pra e l'OlllpentOS DOSS3g relações 
com o cllefe de policiJ . 

O Stt. Lot:ru:Nço DE ALllt.:Qt::Enqus: -Comc
Çil'lllll u qtteixar-se em Janeiro,. qu~ndo IJou·c<IS 
uutorltlad~~ policincs ou linha demillido. (G't'!'-
:mn· •~ f1Jxrt'te8.) · · 

Vo1.1::s:-Ouçam. 
(J Su. LoUuENço o~ ALDOQUt::tl(lliE:-Sr. ~rn~[· 

<lenttl, a Sr. Adf!lino, apenas reassumiu a :tdmi
lti~traç&o do· provincin, deu logo n cunhectw o 
modo pot• que interpretavu o pensnmento de 
cuja renlizaçiia o incumbira o gO\'erno: n pre· 
texto do reintogrnçües, denll•o de poucns dias 
demiltiu 1nnís de 70 nutoridndes Itollcines e 
nomeou out•·as tnntvs. 

O S11. SJGJsMuNDo:-Reintegrou ns que V. Ex. 
havia demit\ido. · 

O Sli. LoURl~Nço DE ALllUQUBnoux:·-Demitllu 
mais de 70. · 

O Sn. SJGJ~A.!UJ'IOo:- Y. Ex. dí~se oqui que 
havia detn iltido lO~ .. 

O Sn. Lounti:kço o& ÁLUUQUJ>RQUE:-Eu já expll· 
que i os factos. 

O Sn. S ta tsMuxoo : - A seu sn!Jor, 
O Sn. SouzA CAnv.n11o:- E' melhor ouvir e 

responder dottols. 
o 811. r.tll'llllliÇO l)ll ALnUQUSnQUE :-Como in 

dil.rno:lo, v Sr. .\\.lcliuu. llumilliu ~lll pom:os 
dins mais de 70 nulol'ilialllls c uomcou ou\ru~ 
tantas, llg-UI'uudo eutt•e l'st~s individllt1S ct·itni
nosos ... 

0 SR. SIGISMlilCOO :-V. Ex. foi quo os 1\0· 
meou, COUl~ por exemplo o delegado d1J 8. 
Denso. 

O Sn. LOULIE.NQO IJE ALIIUQU!lnQUs:-~ •• como, 
nlém de Ollll'o~; loaqllimb.il.loro da Costa, Ale
xandrino Fm'fcira, Jo~tJIUim Caetano dos Santos; 
Joaquim llídoro, processado ... 

O Sn. Stats~Mwo : - Despronunciado. 
O Su. l,ou•u:::wo Di Ar.nUQUEnQu~ :-Pronun· 

ciado; creio que est1i per·feilameztle !Iludido. 
o·sn. Sl!iiSM~NilO:-:-lunte ~ prova·. . 
OSt1. LounEl'IQo DE ALIIUQUEhQUE :-... proce~

s~do, ao l~JIIli'O de súa nomeação, 'por tet· facili
tado n fn!-ln· do um críminoso; Alexandrino 
Ferreira que linha sido demiUidopnr proposta do 
honi'ado deputntlo que me eslti interrompendo ... 

O Sn. StGlSIIIUNDo:-E' eX3cto. 
O Sn. J,oUREXI]O o.s: Ar.ouQUERQUE:-••• proccs· 

8!1do \lOl' crilllO d1\ rerimentos graves,nccresceudo 
que já hnvia solfrido processo por tentativa de 
n!o~lt: c crime do reduzir pessoa livre a escra
vtd:IO ...• 

O Sn. SLGJSMUNDO :-A 11rova 1 
O Sn. LounENço o.t AtnUQUEI\QUE :~ Eslá na 

secrelal'l.:l d<J poljcin. 
O sn. Sm1sMUNDO :- Elle foi nomeado em 

i878 por inl.lkaçilo do sr, Dr. Epomiuoüdas. 
O Sn. El'AllU!ONDAs nE ME!.I..O : - Não é 

ex.ncto. 
(Hn rmtro& aparte&.) 
O Sn. Lot;JlENço nB AtnUQUEnQUB:-... Jo~quim 

Corrr~ia doa SaulO$, denunciadono tempo da 
uome~çã'l pol' cri::ue de ferimentos graves em 
uma lul'eliz vh1va, eujas terras· queria tomar. 
IApa1·te~.) 'l'o~os estes rnctos, Sr. presidente, 
for~m denuamados pela. im!Jren~n · forrlm le
vados ao conhecimento dns autoridades supe· 
riores dn Pl'oYinci:l; a nada, pol'ém, quízcram 
(lllondor ~ ora preciso que conlinu~ssem na 
curl'dru de de~:Hino~ ~1ua \ính~m ~o~neetndo. 

Peço licença ú ~umnra prtr<t lar umn car'a qUtl 
mo dirigiu o Wn~tre juiz de direito d:l comarcR 
ee Pnnellas, o inuito' digno Sr. DL'. Freitns, 
mugistrado into~cl'l'lmo, de, cnmcler l!rme e 
ju~tieeiro, que eií. ·rce\l com tlpplnu~o get·nl no. 
província dos Al~gõas o c~rgo de juiz muni· 
cipnl. 

o Sn. SJGJS!IUNoo:- E que lá sotrreu um pro· 
cesso. 

O Sn. soua CAnVALuo:- Quo o honra muito. 
O Sn. Loum;;Nço Dll .hnuQU&nQUE : - Apoiudo, 

quo o l!Onm muito. 
Sr .presidente, eu ni.io quiz fnzcr logo uso desl!l. 

carta, porque não csl:~va autoriwdo pnra isso. 
Dlrigi-me, J>orém, ao DI'. Freitas, perguutei ·IM 
si tJOdia puhlicnl·n, e clle t'l:lspoudeu-me qllll 
lli:esse dell~t u uso quo me nprou vesso. Publico•ll 
hoje ror e~ h! moll 1·o .o pol'qno clln plnln no vivo 
a que se pu$;nu UU\(Uclln )mrle clu provincin de 
Pcrnum!Juco (lc): 

• Wm. o Bxm. Sr. Dt•. Lourenço C«vnlcnntl 
do AIIHHJUI.H'tlUC. 

• Pancilu~, f9 Ull Abril do 1880. 
I Desejo quo v. Ex. loulw foilo reli~ vin

g·ent,, e~c.~ etc .. 
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• V. Ex. j:i dev~ lCI' sa!Jid•J ou tido nolici:1 da 
reae~:ão que o U1·. Adelino tc111 feito na provín
cia; mus, não tL·ndo·se puhlieado tudas as no· 
me:1ções, vou comnmnic:•r o que ellc tem rcito 
por :1qui, 

< Numeou o Hermogenes delegad,o d.e policia 
de Pauellns, o qual aqui chegou no dia 16 do 
corrente, e logo no din t7. qu~ foi dia de feirn, 
sem que hDja po~turn · dn camnrD munieillal 
decl:.rando quacs as ~r111a~ prohibiclas, cullocou 
um piquete, só JW eelrada qua vai partt o ell· 
gHnho do es:·L" SUPI•~<'nto da llelPguein Mar
colino Caval·c:mti de Oliveira, !lc:•ndo o piquete 
:i meia.legu:~ d:J villo, 1101' onde costuma vir á 
feira, nlétn!lo mesmo Marcolino e do 3.• juit. de 
pnz, Cu ela no José da Costa 83stos, pouca gente ; 
e ulli os soldados espancaram a 'todos quantos 
passarDm, n prelexto· de lomar~m nrmns, to
mando algumns racns de servt~o e r~ciies ; as~as
siunram a Seraphim de Torres Andl·ad:•, liomem 
laborioso e bom pu i de ramilia, ll rerirnm grave· 
mente a mais dous individuas I 

·F~I1zmente, nem o ex-supplente de delegado 
1\lnl'Colino Cnvnlcanti, nen; o 3. • juiz de IJDZ, 
Caetano Jose. da Costu Ba>Los, vieram ú feiru 
naqnelle f~tal dia. Além disso, os soldndos 
prenderam a dou.~ pobres matutos. e com estes 
o cruel Uermng~nL•S fo1·gicou um auto de resis· 
tencia e lln~rancia, tlc;mdo os soldntlo~ ~oltos até 
hoje, p11ssouuuto na Jelro com os roupas tlnLtlS 
do sangue. das viclimas tmru incutir terror ã 
popula~iio, já ossmtada com us nomeações. · 

•Na noite do mesmo dia em que a pQiieia assas· 
slnou o· inftJih: :ier·opblm, chegando o o~tdeta 
quo vinha do . nlto sert:io ~companhado de um 
caoo !lo l'S(jUildta do cotpl) de policia (assim é 
que os estafetas transitam ogoro), Hermogenes 
npoderou-~e d:1 mata; e sabendo o ngenlll Eu· 
l'razio José Ferreira que o estufota, em ve1. dt.: ir 
pnra a ngencio, e~tavu no 1~s11 do delegado, di· 
rlglu·se p;~ra nlll acomp!tnilado do pl'Omotor 
publico interino e do collecto r d tl!i. rendas l(tl· 
r~tes; procurou pelo esl'treta. e este com o cnilo 
que o PseoHnvo o o. delegado H~•·mogcnes ne· 
giH'nlll ú entl'ega da mala, dizendo o dcle~ad11 
• que não esl:1ndo dle na vítla, Pile delegado j~i 
tinhn dOSilPChado ns molas•, e nem no menos 
quizerom recebm• n que dcvío da()ui levar pnrn 
o llecife, niío tendo o aganLe sido espancado 
porque relirou-~e, d,•sprozondo os insultos e 
provocações que lhe dlr•ginm, tnnto o delegnd•1, 
como o estt•fetn e o cnbo. 

• No dia segninte, t8 do cot·rellte, chegou pela 
manhã o esL••fetn do Recife, ~~mliem cs•~oltodo 
por uma pr·aça d.e r>olicln, o entregou a mnll1 ao 
11gente. Ne>ta mio veiu pum o agente partici· 
pação de sua domissüo, mas um olliciodo admi
nistrador dos correios pnrn o ex-agente, di1-endo 
·- • que não tendo o agente Eurr~zio commu
nictldo ter ent•·ado em exercido, elle ex-agente 
entregasse os popcis e sellos no lllho dest•} ( me· 
nor e (JU0~1 onulj>llubeto) a quem o ~llministra
liol' mandnv:• entrar em e:.crelcio !ndependr.n· 
tolllent,.dotiluloe jurnmento . .\ote V. Ex. 
quo o :tgentll Eul'ru~ioe~tavajur:tm•mL:•do, tinhn 
truendo corl'espondeucia Mlll o ndmini~trlltlot•, 
hnvia !llii>mlldo o recebitlo 111nlus. Nao obstunte 
ueouse\hci n Euf1•azio, n llllem l!lli7.urnm fot•çnr 
a ent•·ego.r os pupels da ugenci~, •ruo os entre· 

ga~sc mcdianltJ inventario e independente de 
ot·delll superior, ~i elles quizessem as~ígnar o 
inventnri.o e entt·e~-tar-lho . uma dU111icata ; t1 
assim Stl rez para evilar nova effusão de sangue, 
pois o cX-II!!CDle, .~pezllr ·de ter um pruccsso de 
responsabilidade em andamento por crimes pra
ticados quando rõra o anno p11ssado subdelegndo, 
foi nomeado de novo, não sei si verbalmente,. 
ou com tilulo-ll jurnmento; e oste homem, que 
ê Manoel de Miranda Sant'Iago, estava disposto 
a noras víolenci~s. 

• P"ra o distrieLo da Lagõa do! Gatos foi no. 
1neado ~u()delcg~dn de polid;~ um Jose Cllrrêa 
dos Sanlos que, :1ltim tle espnncpr os vizinhos 
pni'O tomnr-lhes terl'ns, o que tudo consta na 
se~retari11 da policin .. está denunciado por ter 
feito CQm suas proprius m;ios rlll'imentos graves 
em uma pob1·e vi uva que não lhe quer vender 
um silio que eJin tem bem plantado e proximo . 
ao d:1q uclla féra. 
~ a a t a· •• t a 'a • ~ • t • .o. o L • , ~ o O o o O O I O O O. O t • I ~ • t t o o • l .• a 

• De V. Ex.- Ami~-ro, ai tento e obrigado.
JQtlquim Ai1'e de Almeida Freitas . • 

Assim, Sr. presidente, o que se queria era 
ineutir o terror na popu1açiio, por meio de octo1 
violentos, V" r ·mdo de desnlinos e crimes. 

Ha poucos dias, re erlu·me um lllustre cl• 
dadão ttue, Lendo noticia de que se pretendia 
1·eintegrnr o dt!legado do Bonho,. dirigill·se ao 
Dr. chel'e de policia e representou conLra essa 
nomençào, rererindo·lhe acto~ de muila Tio· 
lenein praticnda~ por esse hometll. ·· 

A resposta foi: • E' penS3mento do governo 
reintegrar a lodos IJs demUtldos. • 

E com effuito, Ben i cio das Chagas foi relute· 
grado, como reinlllgrado foi o delegado de Pa· 
nellas, de que1n ocnbei de fnllar. · 

O Sa. Ut.YssEs VIANNA :-Mas que crime 
eommetleu.o Sr. Bcnioio 'f . 

O Sa. Lmz FELIPl'E: -E' muito digno. 
(lltl oidr.of apar•tes,) . 
O Sn. LouRBsço DB ALBUQUIIRQUE :- Renl

meJite, depois do~ documentos que pul:liquei, ú 
admi1·avel que fNçum os nobres deputados esso 
perguntu I I~' preciso respeilnr a verdade, ti pre· 
eis" lur o senlimonto dn Jtutiço. · · 

O Sn. ULY~sEs YtANNA : - Nio quero inter· 
romper a V .. &x. 

o SR. Lounl!:Nço DE ALBUQUBRQVE ·: - Coma, 
depois do quo publiquei contra esse homem, 
nindn vem o nobre depu h do pergtmlar·me que 
crimes elle commeltl~U 'li · 

O Sn. Utrs;:Es VIAIINA:- Então porque 
V. Ex. nfio mmdou proces~ul•o ?. ·. 

o SR. SIG!SMtrNoo: -Os documentos nem 
faltam uo nolnO d~lle. 

o Sn. Loun&Nço l)E AtuuousnQU&.: -Sim, 
senhor. . · · 

Toes rornm, Sr. presidente, os preludíos ou os 
prcpnrnlivos [Jara ns elci~·ües de AIJril e ~[nio. 

O qlm ~s~U$ oleiçoo~ io1·nm nn r~alide.de, em 
nl)!UilS log:t1'l~~ du vroviucin do Pern~muuco, !I 
eamora jli o S<lbll pela~ infol'malfões de ;,Jguna 
deputudos por uquellu pruvincm. O digno Sr. 
Dr. Tavares r~flll'iu, tlomo leslemunh~ preson· 
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~int, que na vespcra da elciçito a mnt•·izdl! Goyn- intolcrnnlcs, por da do regra sfio iuco•itcn
na rõrn cercada 11ela forçll pui.Jilcn ; c o honrado l:•vei~ os ~ rupos c as f;,cç.ôes politic~s. 
deputado o Sr. Ueltrlio, por sua ~~rlc, · rcfc•·in !1ois n5o dcviuul cstnr s:tti~fuil{)s con• a vicio· 
bmbcm, como testemunha de YLSL;•, o qttu ~e ria a!.:anç.1da u:t3 eleições du Abril c M:~io os 
tinhu passado em sua comarca. · amigos t.lo lioiJI'e ·ministru?l•ois nàu era occasifio 

De que mais provas carecia o !f<)Verno Jl3l"a de ~e in;•ugurar 11:1 pn.vincia de ~cruambuco 
Cozer um Juizo se:ruro a respeito tle~ses acunle· uma r•ulit_ica verdaudrament•J eoncili:tdora? 
cimentns? Poi's não lho b~sl:tv~m os lllstcllln- N•io, paret:e •rue us nrnig'Js do nobre minis tro 
nbOS d& dOUt; uepulados, que atlii'IIHI\'ntll, 11à0 niiO e>IUI'nllt llfL1dU SaLi~feiLOS. 
o que t!nham ouviuo, .mas o que liullam VÍ$to, . Q 811 • DEtrnlo: -Apo.iado. 
o fJUe Ltnh:un presenctndo ... 

0 Sn. ITLl'S~ES VIA~NA :- Qu:JtH!O muito isso 0 Sn. LOUIIEXÇO DE ALnU•~UERQUE. :-Ern pre• . 
· era prova qu:~uto 11 dua~ localidndes. · cis.1 dar urna li~,;jo d~ rnest ·c . nus ,·cbeldt•8, que. 

líve•·:ttn u lJomlJ ridaue uc Jcvnnl~r a ca!Je.ça 
O Sn . LounE.-.ço ·DE ALntioUEnQUE:- .•. so.brc- (apal'tes) ; era (>I'Ocisrt tirmnt' o dutu lnio cxclu· 

tudo combin:mdo esse loslemunlto, em rebçiio ~i si\'O etn I•Jtla 11 pruvincia ; crtl preciso, emlhu, 
Gm·~na . . com o do illus~t·ado St· conselhci•·o (lUe em· l't~rn:JtnlJuco bt'U \'es~e um s\1 p~stor c 
Jouo Alfredo; que I! tamb~m dnquclla loc~liut11k'T um só reb:iuho. · 

Entretanto .o qlle aconteceu? A cnmurn o 0 8 u ,. • 1 · ~ 1 sabe. Lrvaulou-so o nobm J>residonle .uo con- n. LrS~ES ,'L\!.'\:'\A: - .... c el~uo sena O· 
se lho, na·o para rondemnnr u interrerencia il· rhtl prova o cuut•·:u·io. · · 
legal d:t fo1·~·a publica no. pleito cl~iloralf n:to O :Sn. Loull!~i'iro 1>1! ALnuQUEnQuii: : -Eis abi 
par:~ protlignr. o procedimento e•·imino>o to ~eu a causa pol'que·o SI'. O•·· A.deli)lO, que aliás nfto 
ilelcgado nn pro\'incia de Pernnmbuco, mas. tcnllo como homem sangutnarJO... . 
para defeodel·o I E . do que m"do, s~nhorcs 't · o Sn. ÜL\'SSES VIANNA :.;_ M:~gistrado muiLo 
Lendo um te!cgrnmm:~ que nenhum vulor tinll;.~, di .. uo. 
que n:~dn J>Odia provar. · . · · . o . · .. • 

· · O Sn. J,oGRENÇO o.: ALuuou.r.nQUE :- ...• :mt· 
O Sa. SIGISMuNoo :- Ess:~ carlu· é qu•J Lem mon,se n cot·oar· ~un oi•l'3, mnndnndo cerc!lr a 

muito valot'... · · il-{rt~jn dn Yictoria pcw UILI dest~cnmenlo no com· 
O Sn.·. LoURENÇo DE ALDUQUERQtlll :-:--Pois. bem, . rn<llltlo de um nlllcial adrede l!?mcudo dclegudo 

eu declaro ao governo (o nesto P'•hto cJ·eto tJUe de policl~. (Ap li'tes.) 
commigo lodos os homens de b,oa fé. co ncordam): Ellc uno· ncredlinva de certo que a conse· 
si o cerco da m~triz .de Goy:ma livcsse sido quencia dc~~u :~do . fo~se o derram~meuto do 
punido.~ ; si o . gttvcrno Livosse mnndndt>, cumo sung-uc; J)ensnv~· que os habitnnt•·s un Victori:~, 
ero seu deYcr, responsabilisar os autores des~e não sendo mais eno·rgicos quo os de · Goyt~ntHI, 
attenlado, nii.tl tt:lria ~ido :~got·a ~erc:tda, tamb<Jru rec.:u~riam L~mhcm :í visln tln grhndo o:, tentação 
de ve~pero, 11 matriz da Vic&ot·ia. c núo Lcl'hHnos de· ro1·ç.n a•·m;~da. ; Msim ,- por~L!l• nilo aco.ntec~u, . 
hoje de l:llnllnt:lr a Íl10I'Lc do lanlo'S cidotl~os c 0 r,:sultnd•r fvt ·· ~~c morttctn h quo rnCcJrz. 
prestimosos. (Apoiad!Js dtt Ol>poili!:<io J>~t'tlambn· ·mrntc ncabn de cnlut~r a pruvinl'in de Pcruum· 
camt. ) · · buco. 

Longo de mim o pemnmcnto de condcmu:tl' o sn.· So1:u. r..uw.\tuo:- E si · n·ão fosse i~so 
intcno,:õc~ ; não ~~ mtm co~tlllllO, Sr. IJI'llsidl!nlc, nin;:-ttt·m nct·edilava. 
fazer iujil.~liça a adv(•rsal'io;, Quonl~ . ma i~ :1 um • .· . . . . ,,. . . r· , 
goYcruo ltberal do r(:tal, qu~ndn murto, so pus~o O S!l. Lotii.E~I/'' ~E AI,UUQUt:: .• QUE.- N1ngnum 
ler tJtteixns. Sei p~rfdl..1!Jteni!J que os homett· acn~d•l.ava. ~~.r. 1nuL~. IJct~l , o ~ullro. 1h:jl~la~o .. 
tavcis suct~o!ssos da Y•ctorm rles1n~r~rtn ••s ~~~~. estala o go\·cwu to.ol\1\IO n apJO/olla• 
mesmos ~cotimeuh>s de din• e lnolign:t~ii.•J em I a ll t.::ul ~ · . . 
lOdos OS·ht'atileirol\ (rtpói<,dos)-povo c go\'crll<.t; Pela~ dl-clo.rnc;\ics de nlguns riO$ nobres I\ll· 
sei que n coosl.ernaç.;o e gur:tl, o nn~uimc a.re- ni~Lros vareco que · sim ; c me cunllr rno nc:stn 
provnçfto (apoi11do.<) ; o_ estou certo do que st no e~rm1·:mç:1 o t>rotc~to, •rue fl)Z lwn_lcm no senado 
(lia 2i dc M:tr~:o o nob1··· ministro dr. :o~ricultorJ. o Sr. minisll''' da ju:stiçu, cl~ cou~ll!JI'al' d V<' l ' · 
lives~c entrevisto como con~eq ncucia, ~en:·•o dttd.' u , ., ,,l~ dos~~~~$ di(ls. 
necessarin, possivcl. cl~ ~uo entrnda par:~ o mi· Por ottlt·o b tlo, JlOI'l\m. lenho receio~. porque 
ni.~L.~rio, .n imag·cm. en~angno_nl:l~a Jc t.mt?s ll:l.· pat·cC.• huvt:r pl3tlu de iunuceu t~l' .Pouco u l!nuco 
trtç•o~, :.. :5. Ex. te na tlllll!cdwl.-t!l~ t,nt c ad!a•lo a aquuil0s que colltmcLI~·t\tlll u \lllttrlllloncta da 
sut1sfn~ao do ~nns n~plraçol'll pollti CtiS (tlpowtlos), otn::ll resuJt.;u o II!OI'licuuu tia VJ.:lol'IU. . .. 
nii_o se .leria d~ixutlo lleslumbrar pelos cug.mosos 0 sn. Gtrs, f:s YtiNií.\:-Otltlc é q·uc· 0 uoltrc 
br1lhos do {JOder.. ~ . . . · ·· depnttldo \' in O>>c [ll:lllil? . 

Mas ,sr.nhOI'eS, c rorÇO!'O COil\'ll'l)ltC 'SI c lartlC . . . . . . . . ,. ' l '•• . 
p a r n fttzcr tl'Crillliunc;õe~, é Ct!d O pnn1 o g'O\'CI'nO 0 M. t.OUilE;oiÇO llh ALUUQUEI\Qli!>.-Elt ( I, CI 
:~provei lar :. liç5u, a :~I ta Ju;.ào CJll C cuntém -us <~O ~o~rc .tlnputn,tlo. . . . 

1 
, . 

ncgocios de Pcrn•nnl.Jnto. J .Not son.ulo o ti lt!~tro pr rsLt.c.tlc ~lo consclh.o 
, . . · . dCl'illi'OU I(UO a !:l:liOI. fnll~ Cllt lltriCLtoda )'CIO eX· 

O s~. l•r.Y~s.:s \ · LIN~oi. :-De qnc u V. Ex. um yice· J •r· ·~i lo.•n1•3 (tJi .wiu tt:r dt•lllil!itlo o tlole.1rulo 
m n:;nlllco dohmsor. tlt! 1mlit:ir1' tio Saulo Aulrinl c niuu~1 llout~rn "'llli 

o 811. r.o UliJ::IiQO Dlt At,liUQllllUQ:' Il:- Mnilo CCil:'lii'0\1 II. IIINU\0 I'X·I'ICO ·)li'C~ I LI~·nlt ~ pt.Ol' 11!1{/ 
ngrndt:t:idu. ··· to r rlao/c1 j .r/a.$"~ prvv1dcn r. ia.< ao sc•tt. ·ulcaucc lla?'rl 

Senhoros, si os p~t·tit.los s~o •IU3si .. seHIJtrc evitm· o ttt.t~uwdo da Fictol'üt. . 
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Assim, sen!Jol·es, o Sr. Adclino não foi de
mittido por ter nom.1ndo tantas mttorid.ades q1le 
não tinham os requisito~ necess:wios p~ra ex.er
ecr (J cargo, nüo foi demittido po1· Lo1· inter
vindo nas eleições, nilo roi dcmitlido IH\lo eerco 
dn matriz du tiuyanna, não foi dmuit\illo por ter 
mandudo occu[JOr :i viva ror1~a a matriz da 
VictoriJ, provocando deste modÔ ~1:1m~nta-(eis 
ncontccim~ntos do di:! 2i, f•Ji dcmittido porque 
niio cum[H'ill imtn r!dinlnlllen Le o que llie dckr· 
minou o nobr~ president1~ do co;lsclho- a de
missão .do dcle;radu do polici:~, c não fez n poB· 
sivel para prevenir nquelles acontednwnto.< I 

E H prova de que isso revela um plano da 
p:1rte rlo governo, é que t1~1lan•lo do Dr. ch,. re 
de tmlicia o Sr. pre~idento do conselho limitou-.s(l 
a dizer •tue t,•11do sido r,•.m"l'ido p~il'a a Bnhiu 
2quella autoridnde, comnmnicara a!J Sr. rnini~tro 
rln justiça que n~i!J ac·citnv~ .~ ~·~moçiTo, c que 
assim o go1•erno nada mais tinha a fazc1' t · 

Pois, senhores, é dt!sse modo 'lllo o governo 
reprova o c.ondemnn a C!.lllllucta criminosamente 
imprndentcJ d~1s :~ntol'idadcs mpc1·iores d~1 [n'a
dncia ~ uu t~~;o é um tntlido de liue se tH·cpnrtl 
para mais. t;mJe a recompensa qttc m"recem 
c~s:1s autor•d::des pelos scrvi~os prt•stud,•s? 

O Sn. MEtllA os VA~CO);e!ltLos d;i um ap3rle. 
O Sn. Louno:Nço DE ALuüQVRnQuE:- p,!rdúe

me o nobre deputndo, não e:;t:l\'~ demittido. Si 
es~a conside1·aç~o vnle,~e, devuri~ o vice-1wesi· 
deuta ter sido cleinitlido n pedido, purqu:intl', 
ha dios, o nobre presit.lenle d,, consalho nqui 
mesmo dl'clarou q_ne por diver~<~s \•ezcs o Sr. 
Adclino .tinha suliclLado a sua e~o!ICI'nção, e t)LIO 
só continuava m1 pt·esicleuciu po1· dedica0ão ao 
govc•·no, · 

Senhores, o que eu peço ao nobre presidente 
uo cl)n~elho c nu nobre ministro dn :1griculttu·a 
ú 1!119 levantem o e~pil·itoe au,.mdnm que não 
se lt'Utll do um facto itt~ig'nitlc:•nte, ma~ !l'l'avis· 
simo e cuj:1s cottsequenci<ls po•lem relle,·til' (lO· 
]OI'ilS:ImeULC SObi'O e~la ~ituaç:io (11poi !do~); e 
mist!~l' •1ua 11ão se sac.rin(jUC a causa tio pnrlillo 
liberal aos ca1Jrichos e loth~as nmlli~·oos de vi· 
!;'Uill grupo da .Pernamlmco on do qnnlcJUUI' 
OlUI'l\ provincio; ·é pre~ii;~. Onolmeute, r] li C 
uesle ue,~ocio o :;ovemn proccun com to•la :1 
istmdio do os1•irilo, com tot.la a itnlJat'Cialidndc. 
(.t1po:ados; muita /1ern.) 

O !§r. Sonrel!l B~ftndiio: -Quando 
não ha muito~ dias tomei parle lHI discu~siiu da 
inter~ellaçào !'cita :10 noilre prcsid~nte do con
selho :1 rL'S!Jcito da minhn provincia, mnni· 
f<'gtei os sin(•.eros voto~ que fnzi~ ]Jnt·a 11Ue l'o;,:c 
llqucllo lliscussi1o ~ ultimn rpw lttlc~\assu dissi· 
deno;ia nt1s!~ banc~da que· ·oceupamos nó~, os 
de Pernambuco. Lon!-!e e,;t:lvn de pen,:nr cnliln 
que fosse tfio ·tristemente tlcsillllllido nessas 
minhas ngrJdaveis esperanças, 

O meu nobre colleg11 :1utu1· d~ int~r1Je\l~ção, 
allndiudo llontem a alguns ]Jllssos q11e rot·am 
dados no sentiolo dcJ st~t· conse~uiua :1 rcconcl· 
lin~~iio do punido liberal de Pcl'IWillllu•·o, podo· 
ri:1, ~i quizcss1•, te•· dilo n bt~a vont:tile cnm 
!]Ue c~stu p~nsnmenlo, t·s!n itlt\~, f,i por l>ste 
la\lO lle,J111dn, c 11odi~ nH:qno tl:tr last .. munho 
do •1ue se n·fcriu à 1uinhn J•cssoa uostc negocio. 

n ::.n. B..:I.TJ).\0: - ~ãn :lpOiado. 

o Sn. So,~RBS BRANIJ.\O:-Oh ! como conle!la 
o no!Jre de(Jutado ~ 

O Sn. llEL'm,\o:-Contesto, ]lorque não é eiacLa 
essn IJo~ l'onl~d~ de. uníã.o ; (Jelo .contrario, 
~~a i ntemsso vital de~se g-rupo o . eon ll'arfo 
dtsso. 

O SR. SoAnEs BnAND.\o :- Appcllo para o tes
temunho de outras pessoas que estilo muito bem 
inl'ormndns a respeito ; appclto p~rn o lestema· 
nho du al~uns Hlnstres deputados p~Ja Baliia ... 

O Sn. M,\RCQL.tNO !.lou11A~- Apoiado. 
0 Sn. SOAIIES BR.\ND.\o:-... e ate ]lata O. 

testemunho do noure ministro dn justiça. 
SeniiOI'ts, não ba.'ltnva pm•a a in:·eliddade do 

partido· liberal de Pet•n:~mt!lleo o p1·orundo des
:,tostú que nns cau,nva at~ hontem essa di~si· 
dencio que no' separ;l, A!.Wra tetnos de tnais 
a m~gua e o hot·ror do sangue derramado ! 

O Sn. SouzA CMvuno:- E quem o derra-
mou 'i' . 

O Sn. SoAnEs DnANDÃO: ·-Não haHavam 
css:1s ~cemaçõ\<S t~o •·epetid~~ de persegutçücs c 
reaq•fio fdta contra amig •. s. Não b:•stav"m e;sas 
nccu~nçuus de iutenlos puqucninos ti mesqni· 
nhos da polilic:1 de um l;•llo do ]lurtido liberal de 
PernmniJuco, u ~~~lo que apo:n o ~overnn, Era 
pt·~cisu, p:1rn maio•· inf<'licidado tio pnJ·tido liberal 
d·~ l't1l'llatnbn~o, que se vies:;e nttribuir n respon
Silbiliuade da IJoliLica desse lado, derramamento 
de ,;angue. nssassinalo;;. Isto é dcm~is I 

0 811. SOUZA CARVALHO :-E para que mntaram 
gents t 

O Stl. DELTnÃtJ :-PrOYavelmenLe romos-nos 
deixar matar para virmos aqui dizer que mor
l'elllos. 

O Stt. Suuu C.u\V,\LilO :-E aiildn temos a 
insulenci:~ d,! lliz~•· qtle se matou gente I I· 

o Sn. So.\nEs lltt\NDÃ•I :-N~tJ venho retnlinr 
contrn os nobres i.ll'lllllmlo~ ; n~o vcnhll ret:diu 
eu111o n•lVt!l'SIIrin, !(lltl n1itl sou, quu nilo posso 
~er tios nulJrcs deJ>Utndos. 

O Su. l1ELTIIÃO: - Hn da sel·o cmcjunnto se 
dei:\at· lul':tt· po1• · princip1os oli~urclucos c u5o 
p~lo. veru:ldeiros iuhll'esses liuet·ues. 

O Sn. t;AI.IIINO DAS NEYES : - Nessa olignl'~ 
chia tambem os noure~ deputados andarem 
sempre. · 

O Sn. Honn DE Al1AUJo; - Apoinrlo. 
O Sn, SoAnEs BnANuÃo :-l'odos nós sabemos 

q11l'> as lnta~ intc~linas tem de1xatlo sulco$ dolo· 
rosos na bbturb da hnm~ni<:lude ; · tnos estas 
lutas entre fii!Jos dll umn mesma pn!rin, cntr!! 
udepto5 dn me~ma canso somprc ~orprupdcm, 
semtn·c repugm11n. · 

O Sn. Souz,\ CAIIVALHO : -E os ns~n~~in:~tos 
ninda sorprent.lem mais. 

O 811 So,\lms BnANDÃo :- DialllLI do crime, 
clinute do~ deplo1·uvui~ ucontct:inwntos do cid<~de 
da Yiet(lrin,cm tuinllil tH·ovlncln, só lenho pala
vras de eslv~ma e d,; reprovar:lo (apoi~rirJS); 
thntllC das vicUmas, t\os que :•lli Ulll'J';tm81'MU 
seu sangue 011 1•enlernm a vida, su tenho palu
YI'as d1! ·lamenln~iio. sti lenho expres~õ~;; pnrn 
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deplorar prorundamente,lanto mois quanto, en· 
tre essas víclim~s. encontro pessoas corno quem 
tivo e tenhon felicidada de entreter bjlns relações. 
Vejo o nobre Barão d~ Escada, llorn cldm1:io, 
excellente poi de família; homem res(Jeítnvct por 
m~is de um titulo. Vcjo~inda o nosso distincte 
amigo tlr. Ambt·osio Machndo. cid;~.dâo de qttem 
sempre lormei muito elevndo conceito, e com 
qu~m tenho n snh!f~ç5o de en~ret~~r rel:u:.õ~s de 
amrsade. · 

Diante desses factos, Sr. presidente, sô tenho 
um in\uito, ~ó tenbo um interesse: 1\ que a luz 
se fnçn (a.poiados); é que se possu d~~~coLJrir os 
verdadeiros culpnclos; sõ tenho um desejo, é 
que se raça recuhir a punição legal ~obre 
onem deYc recahir. Só quero, .Sr. pre5identc, 
que, diante de oceurrencias t:lo. lanumtavei::, 
demos tre~uas a odioa e t~ITeiçües, e deixemos 
Jallar n justiça.(apoiados); <(Uero que, dh1ute de 
factos desta importancia, uno h:1ja sofreguid~o. 
nâo se fa~:~m juizos temel'arios. 

O Sn. SoAQUJM TA.vAnES : - Nem se pl·omov:f 
n puniç~o dos criminosos. 

O Sn , SoAus BRANDÃO.- Niio me posso fa1-e1· 
solidario com o crime. ts&o, tjnando niio repu
gnasse MS seulimentos dt! todo~· os homens de 
bem, fora um rematado erro polit!co. Por con. 
seguinte. fallo a l'es,,eito desse~ factos oom toda 
isenção de espírito quo tue ~ pos~i l't~l. . 

Peço permissão a meu nolJre collega 11ara di· 
zer-lhe: roi pl'eei~it'tldo; follou antes qne esti
vesse munido de tonos os dados· c informações 
necessarins. (Apotndo$,) 

O Sn. BELTnÃo :-Não hn t3l: narrei os r:~ctos 
e opontei os indicios dos venlndeiros t~rimi· 
nosos. 

O Sn. SoAnll~ BRA:>:olo:-0 nolu·e deputado, 
magoado {\em:~is, sí l.mnl qne nàt) hojn. ll \ 3'~nn 
de mnis diante d~ factos tilo dignns d l~ Jàstilna, 
o nobre depUtado deixnudo-~e lcvsr pela m(lgo" 
o:x.trem11 qut: \lle eau~ura a noticia do5 ~cu\'> mai5 
pro:dmos nmlgos •·ictimados e'" um couflic.to ... 

O SR. souu. CAnrALHO:- Conllicto t •.• 
O SR. SOARES BR.UõDÃO :- Sim! Elt 1180 I]~ 

pllnvra ... (Confi.rlulmdo) .•.• O nolJrtl depu Indo 
J~nrecn·me fltu! pct·deu o precisn cspiril<J tld us· 
'iça pnl'D jn g-ar de um lnrto desta ma:.rnitude .. 
- E, senb'lres, creh qLte esln cumnrn concor· 
dorin rommigo em qtw pnr is<o mc~uro 11u'' o 
fa~lO e il rMVe, ljllC U re.sj)OII~nbili,J:III() C lCI'I'ÍVC(, 
e qne se deve ser cauteloso e jll'IJCut;lr julgar 
com j Usliçn, c~lma e eonheciJnentn 1ln causa. 

O nobre deput11do fllin es'e' ft~ctos a um 
sentimento de· vingança por rnniiO!ti'O de SlW [lar· 
cinlidnde nas ultimas t•leições ~en11toriaes na fre· 
gtle~in cln Victoria. Não te111 n11.~o ci nobre do· 
pulado, não póde 11rovor e5sa alleg~ção, 

O SI\. JaAIJiln\ 1't.'I.I.I\Es:-'foda a provinr.in llc 
Pernambuco lll\nsa ussim. 

U 811. Sml~~wtwo:- V. Ex. recebeu o~sa 
nolicla por 1elc~,;rnn 1mn. 

o Su. JoA~tmt Tt.vAnE~ :- l>or·.inrnaPs. ~,·, o 
· conlesla o l:lr. Bari1o dL! Campo Alr.gl'''• irmuo 
do Sr. Luiz Felippe. 

O Srt. SoAREs DRANoio: -Sr. Jlresidente, 
ainda hn poLtco, !Jilando empt·cguet a palavra 
-eonllicto-, o meu nollre collc~u d~putaílo pela 
miulla J,Jroviucia estranhou. N~o me admira, 
Sr. presrdente; sob a íntluencia dM primeiras 
iurorm~ções tambcnr no senado n:1s discussões 
ba dda$ se reclamou cou tra esta expressão. 

As primeit·a~ noticias LJUC a'1ui correram ro
r:un d1! não ter havido conl1icto, linha sido um 
mot·ticíuio, não Unha havido luta. 

O Sn. BELTRÃo : -Não houve confiicto. 
O Sn. SoAnEs BRANDÃO:- Nolícias posteriores 

têui feito opinião contraria a csla. (Não apoiados 
du opposição.) 

O Sn. BELTnÃo : -.E' uma invenção que 
V.Ex. vem lra?.er para :~qui. 

O Sn. SoAlii>S BnA.DÃo: .-O juiz de diteilo, 
quu é conservadm· e deve ser insuspeito de 
(Htrei;11id a de em favo r dos accnsados, [nl\l.l e.m 
conBicto, em soldados mortos, em otTensos de 
Indu~ lado 

O Sn. So\1ZA C!l.n>ALuo :-Os nggredidas niio 
se deviam defender 1 Que1·em ~ttenu~r o cr1me. 

O Sn. GALJJJNo nAs. NEVEs: - E os Srs. a ag· 
gnwar. · · 

O SR. ZAMA.:- O Sr. Magalhães é inc~pn7.. dH 
faltar á verdn.de. 

O Sn. llELTnÃo:- Niío diz tJUe um 8Ó do 
grupo utacndo pr:tlica~sc um ~cto ag:;rcssivo. · 
A morte dos $1.•td~dos não ê explicavcl como 
octo da .(wrtt! conlr:triu, podiam ser morto~ 11elos 
(Jroprios cavnogas. 

(Ha oulros apa1·tcs.) 
O Sn. SoAn~>s IJAAND:to : -Si cu me demó· 

t3S~e em comb:tle1· os nobre~ d••putadtis em 
Hldo 11nantn di1.!'U\ n res11eito de tão.lumrnlllvcl 
!ICI)Ulecimento, iria enhít• no ct•rn rJne lhes im· 
lltlto de emiuil· juÍ1.ll tnem~turo, que n~o ~e· 
poderia nrmnr em JlrnVns emnpiL·t~~ (apoiados), 
n1u~ deVIl rnt.er nntnr :i cnmn1•n um:t circum
~tantin~ quo 11~10 den~ >~I' e~quccida. O 1iriml'lro 
tele!!r:11nmn 11He che~,rou ;'1 L~ür·to sob r~ o' m:on. 
tedmnnln~ cla Yidor•in, roi clit·i~itlo ao SI'. con. 
~elheir·o Joüo .~lrrodo, nos so~ltintos t~1·mo.~ (lê): 

• Oelegatlo do Vi~tnriu o•-romhou n rn!ltriz 
p:wn imp •tlil' n maior in de ell•itorP~ de or~:,nizar 
u mesa. Dos(m]em imminente. M11ito povo al'· 
7/J•jdo. Eleilorad(} disposto. • 

O SR. Vt.YSSKs VtANNA;- Eis como so ex· 
plica o contlicto. 

O Sn. SuAIIBS BllANuÃo:- EsiA. ll']t•grnmma 
mio púdo hzer SH(l[Jôr que houve conllicto ? 

ll Sn. lo,\Q\lÜI TAVAlms:- Eleitor~do diSflOSlO 
para votar. . 

ú Sn. So,\nEs BnANil~o:- Devo observar que, 
com t•elnç~o n c~\(~ dl'~grapdo ;tCIIntecimenlo, 
Jm um ponto sobre,rne ntinlm opinião o~lú rL·it~, 
mi11ha t~nm\.,mnaçiiiiL; !ler,'llli)\Ol'ia , ê ~ pre• 
~~11\'a 1la flll'\'n pulliil'~l. (!Urtitn.~ trlmiwto.~.) Niín 
l)llt'r" juslilktlr o neto; (~ l'O)Jiln lllll! niio h•ubo 
pltlnvl'llS IWl'il ~~on!lumn~l·u (1Jt~tito lw111) : mas 
t•sta ob~ül'l'n\·iio dtJ IJlll~ so !l'alllvn dfl Jmpedir o 
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eleitorado de exercer o seu dir~ilo de voto, n1ío 
~ muito procedente, e eu explico porque: es· 
tav3 aforça m matriz no dia em CJ.Uc os clci· 
tores se deveri:~m rcunit·? Não; rm no din :~n· 
terior. 

O SR .. DELTnJ.:o:- Isto c tiio ia feliz qu~ não 
merece res posttJ.. 

O su . .JoAoum TA VARE~:- i.\londaram a força 
com unteccdcucla ; o mesmo succedcu em 
Goyanua .. 

(lia. O litro• rtpa.l'tes.). 
O Sn, So.uu~;s UnA:> o lo :- l'en~tm I<(,D•O 

quir.e1·e..n os nubres de[Htlndo~, cu n;iú f;,[lo 
só mente 1•ora SS. EJJ:x.; falto tmranle il c~:n~tn e 
pnno to elo o pa 1 z:. (Apoia•los.) 

Est~ Cll'l:\l n'l$\ancia não püllc ueix:~r dr, ~e! 
tida em rntlita cun~idcnu;:to, (AJioi(l(los.) Quem 
dt~ uos nobre~ rloputarlos, QllP.Iu po'odc a~gtwt~rror 
quo ~i t'Sl:t ci<)Sgra~tl, este conllicto, nfio ti~·cssc 
succ~di1lo nu vespr:ru, :'tsü hor35 da l~rde, qroem 
nos t.li~ •1ue. ou ~spontmctlnlGnte, ou em Cütl• 
sct[uenci:t d3S JH'uvillencins solicitndns, no d1a 
iuuuediulo uiiu uchnrinm fruncns as [lOI'tns dn 
igr~jil '1 (ÂiiOittdOI-.) 

N5o quero, Sr. pre~!dentc, pt·ovn\ecet'·llle da 
eircum~lnnc.a de não e~tar a f·Jr~a dentro da 
igrP.j<~, mns sim no udro, e não quero, por']lle, 
com relncão uos dcsg-rnçados acnnleclnicntos da 
cidnde da Victorin, sú tenlto o intento dll :•cau· 
tel:u· :1 j u>tiçn e a verdade c illlpedir.o l'fleitco de 
accns:tçõcs nú1l r•lnd:~<las ; !Jltcro inlln'ln:u:ues 
complelus, espero pelas 8egunl1ns impressões. 

que se d ispntnvnm intet·esse locnes e em que 
et·um interessados ~ómcnt•) individttfJS que 31\i 
residiam. 

o nobre c\epntado foi, rpermilta·me rrue lhe 
dig~, de uma injustiça 3dmiravd em sua~ nccu· 
sações. 

·. Como Jlt)dc o nobre d1·putatlo chegar vté n 
occusat' como :miO I' ou cumplices destes acOll· 
teeimontus um magistendo como o presidente d:i. 
rclaç~o do Pernambuco 't · 

o Slt. BnLTLIÃO:- Fui echo da pro\'illnia in-
teira. · 

O St\. SoAllli:S BnA)I:DÃo:- ~üo oliga o uoiJre 
deputado isso , 01n honra Lln nos>a \H'OYincia. 

O Su. Blll.TllÃ) :- Di:;o·o em honm tia nossn 
pt•oviucia que não se abaixJ dimte de nomes, 
[lU I' mnis nllos I]U:C s()jam. 

O Sa. l7q•ssF!s VtANNA d:'1 um ripol'le. 
O Sn. JoAQliL\I T.wAnEs:-Aguardem os esc la· 

recim~11tos, não f:.t~Dm dcl'esas :•nlicipad:~s. 

O S1:. SOAREs 11nAXD.:\o:- N:io fnl'am os nobres 
detmh•dos :tccns:I<;Ões :ntticipo.d~~: · 

O Sn. lJELTltXo:-:- E'. ~ pnpulnr;ão do Rel'.i f e 
quem accusa o presttlentu da relação. 

O Stt, 3wmtti;\oo:- S~o dc~ordeit·os conhe· 
cidus, que pregam o in(cndio 110 jurnal 1'1 t:·o· 
lco. . 

· O Stt. LuiZ F•:r.n•rr~:..,- São gt'll!lO~ :.molin3· 
dos. 

O Sa- So.~nn:s I~\1.\;);'Ll.\O:- SaiJe ~· c:nnarn. tlos 
O Sn. B~:Ltn.:\o :.-E' o I'JUe nús queremos. St·s. dt![lllt3dos, s:obc o paiz qttcm li é>s<' cidmUio, 
O Sa. ULTS~Ks YrAi'\NA:-Mu~ jú ~r.CU>Oll, sobre cuja rubeçu pretc1nh~m os noht·~,; dotJU• 

o Sn, DEL'l'n.\o: _ M:mifestei súrins nppre· lu do; atit':ll' a t·c;l•onsuhil id:oda de eritne tão 
hcnsücs com os clntlos que t cnl1o, fot·ncei!los pP.lo gnt~•c ? i•.' lllll ,.~ ho uwgi::tt•nt!o, c um ho· 
tcle~"'rlltlho. - t.uom encul\I'Cirlo na pt•:tlk:t tl.l ~ Lt~t.i~a (rrJ!oirulo~), 

"' c nm h•Jmcm cel't':Hh• lia e~tunn •lo ~cu~ con· 
(}ta <•tllros ClfJ(trte.<.) c!dmliio~, c um 1lomo1:1 aol:nit';Hlt> pd~ slta 
O Sn. ::lo.\ln:$ D~tANDÃo:- O nobrtl olt~putado t~lllpcrul'ijn, é um nwgislrutlo motlclo. Profa· 

l r do.!,) puw minha prm·inci:l q 1w wi>iln na t·cg-uoda 
d:1 ViclOl'ia, 1\lte Dlli tem Jllcltcndo dili'crcntr!5 O Sn. Ur,\'S:<Ils VL\:>~.1:- \"u: ltomca1 de ~e-~-
elei>õos,rui o projlria IJUU llollllllll no~ rcl't!t'ill SL'n\a o tantos nu nos. · · 
quo! pot· olua8 vez.es p:u·n ullí fui. m:ntd.-•tlu l'ut·~·:t 
publica a, rJlW css:• fui'Ç;l, quer tla prüneiru, (jUcl' O Sn. B~r.,·u.\o:-T:IIIIIII'III f'l'~l 11111 tn~~·isii':Hl•J 
da ~cg-ltLLU:I YClZ linha rc~p~ilado os dit'l'itn~ uos lltrJ;!clu o Llc~iJuilwrg.tdOI' l'ont·-·~ \'i~gl!dt't' . 
wtnntes c o[,)itoros, t•ccdJcn lo ató elogios ·do O Sn. M1nt1A u1~ VAsco:>clo.Los :,.-E ~Qlll['l'C Cu i 
nobro th1put-odo jiolos jot•twc.;, um ma~i$lr:•,lo muito distiucto :1LO:• 110 ullitno 

Orn, si p:ll'(l :HJUcll1tS du"s cld1:ücs du muito o~uulccimuulo Lles:;t•açado. 
mai'll' :tlcnnt:e Jllll'<l D politie~1 tl'ct•at da pr·ovincia 
a rnt••.·a n:h receb~n tla5 ~utot·idn.uos ~u[leriores O Stl. G.UDJ1'io o.\s :.\'r;n;~ :-E;tc nüo (';;lll va 

_, no ~eu estado nonnal. instrtt~ÇÜCS [l \ll'a fazer lnot•tidnius, uOl'l'l•llUl' 
sangue e ;ts,;n~siunt•, ú de s:t[Jpul' fJUe ~~~ recc· (Jltt outl'os apat·le~.) 
!Jessc !JlW!ldo se lnll:tra do.uma olci!:ffo .inloir·a· 
mente do inkrüsso lol'~l e que mais interessava O Sn · l'niWDI':NTJ~ :-Atten~ii•J ! 
aos i1H.Uviduus 1(ue alli t·csidinm ~ O sn, . SoAUllS BttAilinlo : - AinLI~ lJcm, 

Os Stts. ULYSSES, VrANN!. 1~ BEL'l'UÃO trocam Sr. Pl'l'sidunle, •Jno os nohres deputaàos niio 
apartes:· - - recusam convi1· rommigo Pm IJllOO.< pt't•ccduntcs, 

o Slt. SnAnl!s llllAi'io.l:o :-St·, presidente, c~ tu Ctu r(IW o ~ut'.,cte r c :~ reputar1lo do Sr. consc· 
camarn ti[H'ec~:~ndo ns 3ccUsltçües iJUe se rnr.em lltciro Jusi Felippc ele Snü1.u I.efto o collocamtllll 
relativas :1 fl'rJguet.ill dn Victo1·in não deve tl()iXut• clevtula pusiçfio, o colluc:unna posir.iin tle jnm:tis 
deter em vi~la que os factos honcr<oso~, que podet· tiLliugit•.iho tll·eu,;:,•;ffo Llcsta'ordcm. 
lodos dtlplnmmo>_. doixnndo de ter lo~pr em duns O Sa. Btit:rnlo :-l~n c i to•i pre~ellouto~ c di:<~e 
cleiçutls e:n qlw so di~JtUMvam inlür~sSo!~ n1liu· algumas ]J:ll<~vr:t~ solm.l o scn c:~tn!cle!' : uvlci • 
sos, vicmm Ll~t··~o:: sómentc em umn cloiçüo om lhe Llcr~il\1s. -

1'omo lU.-~. 
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O Sn. ~mnE' BnA;>;D-\o:-0 St·. de;:cmbnr~rn
dor Jo~~; F<!tii•P~ uc Sonzo. Leflo, si hem 'lU'-' ~ela 
])O!ilh:o, ll~~ [OHW Ulll:l lHII'[Q S~liente, (IC!iY~, 
m1 pol itie:t da J)l'n1·incin... · · . 

O Sn. l'tY<'~Es YL\~N.I.:-E'qunsi um cliMtanti. 
O Sn. Lutz FJ;LtPm:~~no é militante. 

f) Sn .. SOAllE~ nnMIIú.:o:- ..• tem 'as Sllll> 
O[Jiniõ~,: coulwcíüa,;; mas, cotno hem d.i;>e o 
nobre dcput~dó. meu cullé'<f<l, n~o ê polilico 
militilnle. 

(I Sn. BELTnlo:-Pleitei:t os cleiçiks em l:t-
bontiio. 

O Sr.. l.Lil. FELll'l'E:-l'lttu, ~enbor. 

O Sn. TI;::tn.\o:-e um facto pnfJhco. 
O Sn. LL:t7. FI-;Lit•t·r;:-Esl<\ <!ngndo. 
( Cnr:.~lll!·~. · outro.~ lttmr·IM ~} · 

O Sn. Df:LTu.\.n :-Qner a cama!'n dos St·;:. de
Jlttl<n.ios ':onhevl' l' nm l'aetu <JUC lllostrn CJUC o 
St·. lte:<enJl.l~l·g:n(lor .lose Fdippe de Sumn L~5o 
é um c:~r:ll'tl'!' ,li;nw de in~pirM' unrJJiall\'a :~ 
todo~, a1~ lH)> ncg.odo~ politico~? Ne>cte mo· 
meutoYolto-mc para c. nobre d~;pnln do pel<1 
minlw tH·ovincin, o Sr. Souza Can•alllo, que 
clir:'l si, suhincl<• ~o pod~r o mini;terio de 5 tle 
Janeiro. S. E~. lcllll.ll'Oll·~e uu nJo da nmuu dl) 
:Sr. ennúii1L'im .los,\ Feliptpl' de Sonz:1 L<·~o pnrn 
1.•' \'Íc~-prcsiucnte da pt'o\'incí~. (ilpoiu.dos.) 

o Sn. ::iOt.:ZA c,\11\'ALHO:-~ão me l~miJrO .•. 

Atr;r·:.-s Sn::. DEPCT,IDOs:-011! Oh! (Jli.~uths.j 
O S11. Smn.\ CAnnLilo:-Perd~n; não ü oh! 

Dl!íx.em-llt<~ J':tll:lr . .:'\:To mo lemiJI'•'· in.:ts f11Zill 
deJic t~o Lom conceito que o Juf:,:nv:l di~no 
disao. . 

ALGC\',; Sn~. t>lll't:T.IIJil> :- ~!t1Ho Lem. 
o::.a. SoL'Z,\ C,\[l\',ILHO:-Aiutl~ lm)emllb tt:mllO 

em con\l'<IL'io; ~~ n;'111 terei l"llHJlWlll;, n~o Yicrcm 
a~ lli'O\"a~. ( ,l,wiados. ) .X:1o 1..ti~u (llle cst:i LU· 
n•.oeente. ll'~lll l'l'ilniuo~. 

O St1. L"1.r~~"s YtA:\l'iA:- P~rfeilmuenl•:: c>lll· 
IIIOS dl' liCL"Vl'LIO : c~pá<llllOS O~ fa~tO~. . 

O Su. So.um~ D1u.xu,\o:- Quet• Mlll't a <:a
ffitlra do~ Srs. \h•put:nlos !Jlll.) magislrado 0 o 
S1'. tlc~emhnrgndor .los é FelipJH~ d1: bOUza Lei.io '? 
Yollo·me ~gOt'il r•ar:l o tm·~l nol.•re ·e t!lô!JOilavol 
t'.Oih-ga o . ::>r. 11r. Epammotu1as de 1\lcllo, c 
s~ Ex.. ~lÍ~L' dar .le>tcm_unho ú cmnnro da _mn
nlfC;;illcuu J U~la C C!li!l'f;ICll de ll!JI'OCO C COilSide• 
ro~·uo, lt_Uc l111~ manir(•sl•nt, JlOl' oec~8i[o dn sm1 
nom~<~c;ao vara prc~iücnlc d<t l'elaç[tO r.lo Hecifu. 
(Apotarlos.) · · · 

u~· S!l. DEPI;T.\lJO :-Mani lestnçÜ•l que o honro. 
o Stl .. Sol!z,\ c.~I\YAL119.: ~E ()ll direi que, 

qtt:,ndo ( I SI'. 13anw UP l l!la 1Jel1~ letniH'Oll o 
nome uelle pan1 lH'csidenlo da relo~,ão Llc Pct·· 
U3tnlJneo. o bl'· cunsclhc1ro Sinimbü pediu-me 
informn•:ut•s n seu l'e~PL•ilo e eu dei as.mc/llores 
lnformaçi:í~$. 

( lia ouf.lw a)Ja.rte,~.) 
o Stt. SoAM~ llLIANilÃO: - acm, o St· .•. lnchv· 

gi'Ojlho lOUIOU O Sell :!pal"l\l, t)lJO ahi JJcn Coll• 
sigtU1llo. · 

O Sr. desembargador José Felippe de Souza 
Leão fo-i pol'. lon.:;os anuas juiz de dil'cito da 
conwrc.:J da. Vtt=lot'w ••.• 

O Sn. T,U!7; F'I::LH'rE : -E juiz municipal. 
OS11. So,wso /JnAXIJ,\a : - .... e tinlw sido 

ontcs.iu!z llllmkit•;~l ; fez alli muitas rel~ções, 
conlntlnn hll<l~ amtr.udes e cJ·eon um grande 
grupo dn :~migos, que hallituotHC 11 ouvir a su:t 
P"~~vra, .a ~eoc!Jer os seu~ conselhos. 

O S1t. SoUzA C,\llYALHo : - E' e~aclo. 
O S11. SoAuE8 nn,\~t>Ão: -Rr.lir~ndo-~o.como 

dl·~c111 b:ll·g·n<Jot· da~ptella comarca pam a cid;1de 
do Hccil'e, esses tnni~o:; nc;i) altera rum :ts ~ttas 
relu;:ues, m:1s cunlilllUlt•ant n l1onral-o com a 
su~ conU1U~<"~. ( .·lpoiádo~. ) · 

1~. Sr. p_r~&hl~nle, r]\J;muo em 1.8713 inan~:-u· 
rou-~c a sttnu(;ao ilb()ral, o men nobre cpllega 
o Sr. Dt'. Hel!r•iio enlomlcU-Hl com o Sr. •·onse
lhciro Jo,;ú felippo a restJeilo (le ne,:ocio~ de 
Snnlo Anl5o, o S. F.x: teve o bom t\crrlo de 
tlcix:tl' 'lll'' o num nobre collug:1 liJI!\asse a Lli
recção duquollcs negados po1· Sl'l" habitante da 
lo~ali da de. 

O Sn .. 1Jr1.t1:1!ÃO:- Mas logo depois come~·ou n 
conlr;lrJpr cs~e Jl\lnsamenlo. 

~) S1t. ::iOAHP.5 Btt.\i'iDÃu;- Depois que· it dissf· 
dc_n~i:l ~ú l'SiaiJcle~< ' ll nn schJ U\1 tJ:~\'tltlo _lilJ~ral, 
fo1 <JUt• t's·:-:,~~ :11Hrgos c cow;lanlcs arot<Tos do 
Sr. conselhei1·o !use Fl'lippc de Souz.n"'Lcão, 
deixando 1\c onYit• :10 nJJbrc deputado. p~ssarmll 
súmt•n!e :1 ouvi!·o. · 

o su. Ltm:jl~llLII'PE:-Apoiado. 
O Sn. SoAnEs DRMiD.\o;-Eis al1i f;1ctos que 

cletnons!raJn (jLIC. o S1·. con~~·llwiru Jose Fclippe 
th• Souza l.u~io n~o fot cn\·olvcr·~C agora [Jel:l pri· 
l!Jdr" yc~ nos negocias politicos de Santo 
Antüo. 

O 811. Dt;LTUÃO :-Quem disse que foi u pri-
meira l'·ez? · · 

O Sn. SoAnr-:snllA"'D.i:o:-Mas o Sr. consclhcil•o 
Jvs~ Fcli[Jpc llc Suuz~ LeiilllllUiltts veze~ acon
sdhnu a amig-os po!ílicos daquell:t Jor::ttidade, 
o c!~ses :nuigo.>, Sl'iJ'llin<lo os seus conselhos, sou. 
i>Cfl\lll st~tn\ll'C haver-se com ~l·tmtk di~cri~~tio e 

lJrudcnria IHHJUCI!n !ucalid:tde otH.l~ :1s Juw~ pa
ilic:Js são l:io renhid11s, como os nol.Jrcs de· 
pu\:tdos ··lJodem d:u· le~tcmunho, onde ~s con
serv;~dorcs em 18i8 di~scl'11l!l qrw ~e tinha cct·· 
c;1do a matriz., onclc o St·. Dr. l.'orlelln p1·ucurou 
tnt<strnr que se tinham nrt'Onlbíido portas de 
cns~s [Jnl'lknlares !<ttt•a se tirllJ'CIII lii·J"os ott pa
peis da dd~·ito; ne~sn frc!!:uczin quo tinha utru· 
vessado lut~s cle1toraos lao r~uhtdas, nunca so 
deu um facto como ~HlLWiles quo ·<Jeplul'ótmos. 

Qut~l'S ~cl'i:11n c~~es f11ciuoras no~ qnccs o Sr, 
con~elhéiro Jose J.o'elippe commcttcría a tris · 
lissima taJ•era !lo slt:unos ~ 
Qna~s s5o mn. Suuto Antão ou na Victoti(l os 

lilJerue~ d:~s ro(:~çõcs do i Ilustre l)HIS'i~tt•nJo? Sl'io 
() lenonw-coroncl Frnnclscu Alves, importante 
ch••fe loc:1l c mnilos outros. O Sr. Christovii.o 
Alvnrc~, qnc dizem lQr ~ido [Jt•t!SO á ~nhidn da 
l.'-3~a llo cunsc\heii"O Josll l~elljlJlll, 4oi um mujor1 
lli'Opriu\urio,cidtH.lüo resvoiluvu • Dcsses~o poú~ra · 
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dize•· que slío sic~rios, como se uiz I} lU~ o :;!O· 
vemo, o t•resiucnle ,o chel'e de policia e o ~ón· 
~elhciro José felitl[lC o:IO SÍClii'ÍOS. 

St~Lle Y. Ex. qUt!IH e1·a un1 oulro auxilia-r dtl 
JlOiilicn liberal governislu da cill:lllc da Victori·a? 
Digo·o· corri fl'anrtuczn, era o juiz mu11it~i [llll, 
este que infelizmente os telc:;r:nuuws rl(Jcinram 
tJUC se achava á frente da forç<~ llil occa.,i;io do 
s~dar esse desg,·a•;:ldo acontecimento. lln> qlt~cs 
eram os pree,~dentes desse .i ui1. '! llel'er·.ia dlc 
ou não u conlh.n\,ln do:i seu' amig-o~ polilicos ~ 
Eu já uâu mç reliro ús rél:~çues tloe nk hontelll 
M uobl'es tlcputatlos que lwje o aceu;am tinham 
COlll elJtl. . 

Trarei ao conhecimento d~ camni'U um rlo·
cuml!nlo qllç dd neste Juiz: 11\llnicit•al roncdto 
que não. Jlitde ser o I] c sicario. E' o trccl10 de 
umn caa•tit do p•·c.prio S•·· lll'. Ambrosiu Cav:l~· 
canti, diri:;itla nu L• de )(uio lle IBi\l uo no~so 
collcg-a o SI'. Luiz l~elippe. Eu lcrd u5o s,·, cssr) 
trechn, como 1.1rnbe111 ~l;:"tliii!IS out1':1s pai~Vl'<IS 
:~nlerlnres que ieulw ~atisi"~~ão cn1 le:·, portJilC 
rc,·elam muito bons ~cnlimcntos lln pnl'Le do 
Sr. Amilr•l~io Mnchndo. J~' o Sr. Dr. Ambrosio 
quo vai f:11lar (la): · 

• Con~ta·u•c qu~ vnrno$ mal de politicu pro
vincitll, pot· estn1·em desll<,rmonis~do;; os noo;:;os 
d~putarlos. · · · 

• J.nmcl\10 (JI'Oflllldnmenlo isto, C $Í HpjJ:Iri'C(ll' 
n sei~fio do parli,lu, lle:1 corto de que ni.io con<:LH'• 
rerei ptlm ull:i. l'rcl'el'irei :mtes l'etil'ar-me du 
todo (ÜI poli ticn, p~ l'a o q tte j:i caminho. . 

• Ped1 por um tekgt·:~mma hontelll <~O E1>nnu· 
nondas a rceondur.~~flo do lk. Nicol:ío, no cn~o 
de nlí.o ser ellc. des[l~chndo ju jtliZ 1le tlirl!ilo. 

• Quando i~to, porém, ncontec•H', peço a no. 
mo(lçno lla j ttir. municipal d~ Victorin [HII':I o 
Dr. Elisin1·io Augusto dt~ Moraes. N~o htt razflll 
pat·n sol' ~ucrTe:1do o primeiro, ns>im como nilo 
ha lambem razão jlal'fl [ll'cvençü.cs eoniJ•a o ~c
g-u.ndo. Ambos srio liiN-rrlf!S, iutclli ·jC11tes c lw· 
ue.~to.s, c é !]llanlo bnst~. • · . 

O Sn. Slots~tu~>DrJ:- Respomlnm a isto.! 
O St\, SoUZA CAnVALilO :- O que prova isso'! 

. O Sn. D.-:tTn;\o:-E !JUOm pediu n · rocontlucção 
do Dr. Nicolao? 

O Sn. SoAnEs BnA:;nÃo :'"""" Ett nuo estou con
testando a p:tl'tidpnçflo que o Dr. Nicof:io tenh~ 
tido nos doploravei~ acontecimentos que todos 
Jmncntamos: cslotl apcnns procur.1ndo deu10n• 
strnr qune~ ernm os homens politicos n quem 
nn cidnllo da Victoria o conselheil'o José l?eli[JPll 
poll!lri:l cotlllUCtter :1 dt!sg'r:~çmlll missão de 
a5s:~ssinnr os seus concltlDdvcs. 

Si niio se trnl:~~se de umD ;u•cu~nç~o li\o ~-r:~ve 
e lrmç~dn tiio injust!lmente sobro um cul~tH:to.r 
respcilnvel como o do digno magütrado a quu 
me tenho refm·ido, eu abrovlnri~ :1s p~Iavt•;•s 
que tinl)!l do pt•of~rit· a. este respcilo; _ruas não 
devo de1x:w· pnssnr som lhe oppol', tunda que 
resumida, contestação n 11lgnns dos factos :11'· 
guidos pelo m•m nobro collo:;a. 

Esta bisloria elo desfor~~o tomDdo pdo rlcsem
bargadot• Jo,;é Feli 11pe l~Oiltl'U o_ pr.1priC\l11rio do 
um en).renho, \H'I.!Cisn de ser esclarocitln. Bu~\n 
consullnr·se o g-nns jorn~cs da ]Jrnvincin. A 
impron~n consct·vador~, hmdo o dcsembarl:)'ador 

Jos!! Fcliwe um liti~io com esse ~eu vi~inho, 
llCII' in l•:t·es:<es r•n l'lh!ul:~ re.,, f e% -Ih r. nc.cusa!:utJs; 
u!ns o JOrual do (Ja!'lii.ln, <JUC crn redigido p•·io.
c1pah11entó nc,;~a C[>oca pelo nobre d,•tmt~do o 
SI'. Epaminonda~, e a t·e~p,:ito de c;ujas idéas 
lodo o jHtl'lirlo .:1:<snmia a t"•lspons:Jbililladc. de .. 
rendeu nos ter·mos os ma i~ ~iguilic::~th·o~ e os 
m:ds salisfactorios, o desembargiltlor José Fe· 
lippe. · 

O Sn. EPA)HNuxms vs MEt.to : -~mo rui eu 
rtuem esci'(!VOU; nno defendi consn nenlmma: 
[oi o jorn31 do [Jal'tidll . . 

O Sn. So.\al<:s BILA.;>r•lo :-X em itli · cu, que 
nB.o c,; tava eltlão nn provinci:~. · 

O Sn. Sti;Js~UJ!iDO : -Nem ~n, que cr~ então 
chefe de t~olicin. 

O Sn. SÔ.\IIE~ llit\:\DÃo: -0 Sr. dcscmbnr· 
gndor .los<\ Fclill['O não pl'tJçurou 1\lois do fJUL~ 
o> uwios II!U<l•·s ~111 f;~\"Or du~ St1US dil':ilos, e 
foi t:to l!i'tllleillil C)llO [lllllcndo, em untn qnest5o 
de posse, uo3 tm·;uos le:;ncs, lit'nl' nm dú$[<ll'ÇO 
ll'.'~'oal u:io o fl•~. c [.ll'!lteriti <t a1:•;;lu dos [lO· 
thm:-., [1ublicos ~~ ar:ç;iu da autoridtldtl. E !<lUta 
t·nz:,o h•1 :l;si~U~ no l>lcito, qu~ t•l!e actdJo de 
~c:· de~idido em sen r:•vm· lll'lo Si·. desemb~r· 
gado1· l.ucemt, ![lW n~o tJlide ser mspeilo. 

Aiutl11 eor11 rcl••~iio a e~tu r~twstiio eu posso 
~~pre•clllal' n~ 1'nl:1\'l't1S insuspo1tas de mu dis· 
tinrto coa~crv:•dor de P~rna·:niJu,~o. o hont'ado 
3Llvo;:ado o. :;r. Dl'. Alcofut·ado~ EH;~s conswm 
d~J um ;~t·li:JIJ que S. E:;:. pnblicon no jomnl 
.4. Pn>L'ÍJJeia,e rtue Yom trauscri[JIO uo Jamal (/o 
Colwtle' cio. 

Nüss:1 puhlic:•ç~o o Sr. Dr . .Alcotoro.do escre· 
Vl'll o seguinte: 

• Nas tmhlicações feitos <ÍCI)I'Cn do rpe se deu 
no eng-enho Fol'fflle.::a, Cal-va-l'dlw 011 SazJ/II:aia 
lta n•nn lutun~, que conc.ot-re p:•ra (Jl:;ear o 
jui1.o tlo puulico. 

' A turb;u;iío (}lll.l fcr. o propriclnl'io daquelie 
·cn~enho, nar:mcnmlo lavoum rlc LLm laH:ulor ll 
dcstniindo, lJUeim:inuo cêr•cns c dcrrnbattdo 
uwttll>'-. ll.a posso do engenho Sapucai:J.ICI'C lugar 
no dia ::Jr.. du Agosto cum ~IJ{.tamt'o d~ gllllle e 
:u'm3S. Nos dias seguintes fui pcvcur~do peJQ 
SI'. cuu~dhoiro Souza LL•ão IJ3ra me incumbir 
deste nl!gocio, dilCtlUO·Ille !jUC, emborn tiv~sse 
uwios vm·tt desl\•rçnr·sc, Cúlllu pennitle a lei, 
\]ULH'in súmenle 1\'col'l'CL' :~os meio> judiciaes, 
conliado nn justiça tle sua causa e attcutlendo 
ú su~ po~ill~O de mngb;trndo. • 

St'. [ll'esitlente, o noi.Jre de{JUiado nttribuiu 
ainda a re~IJons~•bilíd:•de des'u~ f3ctos ü politlca 
JilJer~l que .se l'azia em PcrnaullJUeo, quiz at· 
trJIJuir .1:> nomet1ÇÕes dus nulorl\!atles supul'iores 
e .1té ti compusi~ào do ~clu;d lni!Iisii~I'ÜJ, · 

Acredito, Sr. presidente, que a cnmarn e o· 
pni:& .ftn•iio ju:.-ti~a niío ~u·,po!ld o !JU.c ,1!ementos 
desta ord~m pudessem dar. ~an~n ao facto que 
düplornmos. 

o f:1cto lla entradn do Sr, miniw·o dn agri· 
cullul':l não po1lin importar um:t lJI'OYocaç:io, um 
cat't(ll do tlesallo nli1':1do :\ f:JCG de uma pnrte do 
pitrtidn libul·nl, o o~scs mo~mos tl'leg·r;lmmas 
a tll!O soaJhuliu o t]Ue l'ornm dirigido" a S. Ex. 
o SI'. Jli'Osidonte do (OD~elho qunnl\o trvtnva de 
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organizar o minlsterio não segnillcavnm uma subdeleg~do eontinlia a f:lzer parte da .tal 
amencn. S. -Ex~ u5o enlendell assim, vendo commisaão . 
nisso desconli.~nç~s dn pnrte 1le nJ,quns deputa- PÓtlo . um pre~idenLe des~ ordem ser cha· 
dos, c e~perando que essas desconfianças set·iam mndo de t·eactorY Qnal o cuJ'"

0
0 retribui do que · 

desvanecidn; pelos ractos. . i 
· Appcllou p:~m 3 polit!cn que 0 gn!Jinele de,·in t rou 't Qll~l a violcncio que praticou 1 (Apoiaitos 

S(lguir, e 0 :;r. ministro da (lgricultLtrn corro- c OJ!al·tes.) Como ü [IOssiveJ, a respeito cte ncon· · 
. spondendo o \lssc· pensamento lo i o primeiro n tecJmomos quo csl~q, l'nt nossos costume$ eleito· 

! d d raüs, c.decjuc nctJhum presidente IJiJde tomar a 
dirig r·sc por tcle~·rmmM a to os os erutados rc~llO il S;JIJilidadc, f:,zet· res}>Onsnve! o Sr. Dr. 
declnundo-lhcs fl'anc:nm:mte o seu d~sejo de A 1 lwrmonis;Jr o p:wtido, de salí~faz<w a · todos · de 1 no? 
afim d~ f:tzcr u:~ proYint:in uma )lOIHica g\'· ·O Sn. JoAQUtll 'l'.'I.VARES :-Dev-1~ dizel' "isto ao 
nct•os:t. govct·no que o dcmillin. 

Os nobros deputados alludir:JIIl :i demissão do 0 Sn. So.\tms Dr.A)IDÃo.:- Eu refiro·tn(l . aos 
chef<l d<l j1olicia Oliveir:t Amlrade. 1 1 

l\t:Js c~~n llcmiss~o era uma llli!dida indisJJ t!U· prcccc ent<~s do Sr . Dr. Ade ino. Não~ cllc um 
I 1 · d "d homr.m desconhecido; é \Ull ~~~~~is~r:tdo que tem 

sa,'e }l~l'll _, lntmonl:l 0 pnrt• 0 · · · conceito nmlto lisong-eira (ap-?i((dos},intdlizonte. 
O Sn. DELTnÃo: -Depois qnc se dl!mille o llo nesto, honrarJi,simo, cid:ulão noto~·chnentc 

vlce·Jlt'esidcnte Adelino. . modernd\J. e muito pouco Jll'Onunciado nos ·par-
oS , B - · d'·' tidos poli ticos. ( ApoiadPs.) Exercen :~quelle. 

n. SO.\R&~ nA;-;oAo: - .. · ern um~ me tu.:l cargo n gcr:•l·conrento. · 
de .ncutr:~Udnde ~ 

o su. So::z.t ·CAnVALno: -Qnnl nc\llmlidnde O Sn. BELTn.,\o:-1\loderado·atl• :1 Jmssividade . 
o sn. SO.\IIE$ DIIAl'õo:\o : _ Mas e>~ a medid;~ O Sn. SoAnEs BnAlmio :· - Aecilou aqueJio 

não foi !Jem interpretada, foi recebida com prc· com missão para conde~cendcr eom . seus amigos . . 
Ycnção, e :1 re:;post~ quP.. tere rol uma decl ~lfll · O. Sn. JoAQtmr . 'J'AvAnEs :- l~ foi moderado 
I'ÜO de guerra á reeleiçiio do uoLr(l ministro da· .couto o Sr •. Auclt·é CttYalc:tnti. 
ngricrilturn. Nestas condições, sendo chnmado 
o Sr. Dt•, Adclino p:u·a ~ssmilir a presidcncio, O SI\. SJCLSMiii'iDO : -E é muito moderada. 
da provin~iD, o r1ue tinha de rner, .sr- presl- . 
dente'? nctnl~gt•:u· nos r:.argos de pol1cm :tctuel· O Sn. BeLTtiÃO :-1\i::tchina doei!. (N(iQ crpoia· 
les que tinham sido dcmiUidos pelo nobt•e de · dos.) · · · 
pulado pelns Al~guas. · O Sn . SoAIII~s DMxo.i:o : - O honro do · Sr. 

o SI\ . Souz.\ c .... nn.Ltto;~lll t\S si (\ glorio do André Caralcauli .qu~ se tem querido fazer np· 
nobre presidente do consclbo i! penler a clelç~o parecer como t•e:tclor o falto de morl~rJÇlio, em 
como gonJrno. .. . pnhHcoçtíes elo J onml do CoJniiWI'cio, lrnnscrc· 

o sn. SJr.Js~JUiiDO :-Mas nno fomccer meios vendo-se :~rUgas dos adversarios político~ da· 
officües co.nt•·a 0 proprio "OYcmo. · quclle cic.buào, · ê inc:.1puz, deste lug~r o digo :i 

o cam:~ra com . tL~spon!mi:J i lid:Hl:l do meu nome, á 
O Sn. So,\nEs Dn.~t.NoÃo:- &1o podi~ ser uma incnJlliZ dos actos ·que se lhe lllll'ilme, porque é 

gloria p~rn s. Ex. dcix~r qno s~us. inimigos um dos c.~ractcrcs mais bone~los e mais si.~udos 
lutl<;;J$Selll mão·da inUuencin do,: c~r:tos de cOll· que cu conll·~~- (.Jipuiml~s .) Xão é ~ó di$tincto, 
ti onça fl:lt'a cómbnlct· a rcclci<:ão dos membros do por ter qunlidndcs !Jlle o· colloc:un 3cima das 
minislcrio. · qu:tlilica~ücs do Collig-o Criminal; c utn bello 

Eis mttli, Sr. pr~sillent!l, o quo · ~tJ · deu em r.aractcr a todvs {)S rc5pcitos. ( ... lpoilldiJ$.)· : 
l1ot·nambuco. Que outt"as demi;si:íes, quo rcuc· 

. çües pl"aticot\ o ::>t•. Dt·. AdLdiuo "! O Sn. JoA.QUIM 'l'AvAnEs:-llúde até ser cnno-
nisndo ; mas nfio serve ll<lfd cbefll de policia. 

O Sn. Jo .\•~FDI "l'A''AfiE3 :-Fel det•rnbnda· ntü 
nu Sautn Cas~l da -'IiscJ•icordia. O Sn. So.\nr.s BRANDÃo:-Pclosuconlecimentos 

0 su. StGmwxoo :-Niio IHI tal. de minha tlrovinc.ia que dct•lot'<l,cnnsur:t não se 
pMe fuztlt' 3D ftOVcrno nem oos nmis·os do 

.. Ó Sn. SMim~ BttANoio: - Coucluirnm o seu governo~ O gowmo procedeu rom toda a isem-
tempo . pçiio, c tem prol·o,Jn r1ue ilcsojn a pnnicão d.o 

osn. SnuuCAn\.ALIIo:-Tomutlllll~~e;: ri.o di:~ 9 ct•ime,c que h~j~ inteirn ju~tiç11. (Apoiados.) Seu~ 
ndos, Jlnra PernurniJt1co, nfío podem merecer a . 

. u no dín liJ c.omeçotla fazer demissões. . . menor censnra; os amig:os do govorno têni . 
.O Sn. SoA1\1(S BnANDÃo: -A eleiç~o .cstitvn ;I d!tdo· seu npoio ntli cs~es :tetos {apoirulos):; o 

porll1, e era pt•eciso tirar os . cargo~ nas fll~os dos . go\~crno l]llcl' <llle se :~bl":lln toil;•s ns P91'lns 
mimigos do governo,- IJUC não podinm sut· im- por onde dl!rcm cittrar a jusLi·ço c a verdade. 
pm·ciMs (a./' ''iallas) ; Ht·Hhum ou\ro r:~cto me ( Apoiudo$.) O ,::overno nlio se IlÕiie im·. 

·c.on~t(l. (Jpu•·les.) . prC$sionu, nlio pútle e nfio quer dirigir seus 
Eu j:i ti\·o:- occ:.siiio de cit:tr cotno t•rov~ d:t 11ctos pelo cff!lilo do noticiJs do cffoilos calcu

extrcmn modt'r;tçito c tofernnda, a conset·vu~~uo lado~, de noticias tdcgJ':Jflhicas; mas pelo rc· 
de t>mmolor.·s JHtl>l icos c mbdelc::-:nlo~ ·d•! po- sultudo 1le noticius ,-ompletns,da ardem dnqttcllas 
licin, que ostcn5iY:;mentc· f:•ziam pnrlll ''n .rom- !J tiC só dcvom. ex1Jrimir li vc.rdndc. Tenho con· 
miss5o executiva contra a cluiçf•o. Apcutr Ll:is chtitlo. (.lluito bem ; muito llc'fll. O orc•do1· é com· 
subsUlni~ws rl!lltls }leiO Sr. Dr. Adclino, um primr llla(lv.-) . 
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o @r. Joaquim Tavareec-Sr. 
presidente, não provocâmos este debate para 
ter occasilio de agredir ao go,•erno ; n~o roi J!.OS~o 
].)roposito fazer das desgraças de nossa provmcm' 
.armM de opposicão; nno roi nosso pensnmento 
imitar a l:lclic~ de Antonio, quP. de~dolJrnva a 
tunica enmug-uent.ada de Ces~r 11ara despertur 
sentimentos de oi.lio e vingança· no coração do 
povo romano. · 

Foi outro o no~so fim. ·Queriomos que o go· 
vcrno, qne desallendeu as nossas nd\·ertcncias. e 
rcclama~ües, ·feitas particularmente e desta l_n· 
hun~, e !JUe está :tg·orD trist~mento conve~ctdo 
de que eram f\lndadas as !JOSsas aprehcns.ues e 
que n:io obeuecmmos n sentm\OnLos menos d1gnos 
c inc~nr~ssnveis quando reclamav11mo~ ~orno 
medida urgenl~ !! indi,;pen>'avel a. ~cm•>.suo d~ 
vicC·Prt'sidente o do chefe de pohcw, V1esse a 
~sta cnmara, immcdialn representante do paiz, 
e que nos ucompanha ua dor e no horror que 
inspiram os nttentados praticados na proviuria 
do Permtmbuco, dsclarnr tJUC ia ser abnndonada 
a poliLica funesta até· ao ~reseme seguida ntt• 
quella província. · 

Si isto livessemos conseguido, esta di$cussão. 
não seria perdida Pll:~'·l .essa cnmarn, não seria 
perdida pnra a provmc1a dc.l'ernambuco, nem 
}lnra o tlnrlido liberal, nem para o g-overno ; por
CJ,Ue o cst:1do de exeitaçfio c de ogitnçã() do pa~
lido libcrnl de Pernambuco, em conscquencta 
da divi>ão qnc l~vra e~ seu seio, não pôde 
deixar de exet•cer mfluencta na marcha 1hl pu· 
blica ndministraçiio. 

Senhores, os idéns politicns niio se realizam 
por si süs, precistlm do ~ux.ilio dos partidos; um 

· partido é um Ol'g:mismo, e quando partes de . 
um orga.ni~mo se entrech2cnm_ e mulnam~ul~ 
se destroem, as su~s runcçoes nao podem dcm:a1 
de ncilr pcrt.urbndns, e o resultndo :;crnl h a do 
rcsentir-se nec,~ssari:mtente. 

1\la$ jil ouvimos a pnl:.v1·a do honrado Sr. p•·e~i· 
dente do conselho, que, b~m longe tle nos ~~·nn
quillisnr, mnis nugmentou 05 u.os~os rccctos e 
npprehen~ucs·, O nobre Sr. prestdeule do con
selho manifestou assuns boas intettçõcs,{las quoes 
não duvi•l:imos, mas assegurou-nos que a poli· 
ticn segtiidn para PcmmnbU!JO C<?ntinunrin a 
ser n mcsm:o, visto como conltnuant o gabmete 
sem nltern~fto I 

(O S , .. prcsi(lentc do r,oP~$clllo e11tra 110 reciuto 
t toma O SNI lO!Jtll'.) 

St·, prc~idcnto, n principal causa dos deplo· 
ravels acontecimentos de Pernambuco onconlr(t· 
se n11. orgnnísação do giibinctc li() 28 de ~rarço, 
no qu:1l ll"ltr3 como minisll'O dn ~gTicul1ul'11, ct 
Sr. tonsct1wiro Bnorquc de i\Iacado, qu~ ora:' 
alma. 11 for~a impulsiva, o pens:nnqnto ll.u·~ctor 
de uin dos grupo~ e1n que se !Ul~3Vl1 dtvtdtdo o 
partido Jibernl naque!ln provincm. 

Escolhido, p~ra mini~tro um deputado da mi· 
noria ua d()[Jut.u;1io dl' Pernambuco, rcmll~Y:t a 
neccssi(bdc da intervenção do governo JWI'U a 
reeleição desse miuistro. 

11oi 0 !Jl\C aconteceu o. foi isto a origem de 
tudo, · . 

O melhor instrumento (jUO se encontrou ~(l_l'l.l 
snlvnt· dl) u.mu dGJ'I'ota a sua ciímlidatlu'a Jot o 
viee-presidenlo Adclino •.. 

O SR. LtllZ FtLI~PE !- Niio apoiado. 
O Sn. IoAQUI~l TA,·AnEs :-••• e o chefe de 

policia AndréCavnlcnnti.(AlJOiado.t e não apaia· 
dn1.) . · . . 

Pergunto. a V. Ex .. , Sr. prestdente, o que e 
que deveri:t fazer esse vice-presidente e o chefe 
de policin, investidos da confi:mç.1 do governo, 
diante· de um eleitorado que rnanífesl3va otti
Ludc hostil t10 ministro, cuja recleiçfto se pre-
tendia ? (Apartes.) . . . 

Empre"'aram os me1os que a·canufra Ja sabe e 
o paiz c01Thece. Onde a redei~ão do ministro niío 
cncontrnvn occitaçfio, onde era preciso vencer 
resi~tcncins. maudavam o vice·presidente e 
chef~ de volicia n ror~a ncccssnrin, ccollegios 
eleitornes foram cercallos no di!t 11~ eleição, para 
que nclle~ não pcnotrasse:n os eleitol'es que •·e
casassem acceitar chapas com o nome do mi
nistro da agriçulturil. 

O Sn, LU17; F~;r..JPP& :-Não npoiado, onde !oi· 
isso? 

O Sn. JoAQUIM TA.vAni!S :-No collegio do Hom 
!nrdim, por exemtJlo. . 

O S11. Lt·rz FELIPPE :-Não é exacto. 
O Sn. JoAQt"I>L T.n•AnEs :-sr; )JI'nsidente, se 

n~quollc tempo em qnc a divis5o já exislia,mos 
nã , tão profunda corno agora, .~ ll!'osençn .no 
ministcritt de um m~mbN da mmoi'Jn dn depu
taç5o de Pernambuco te.ve, pala marcha ~atol dos 
acontecimentos, ~s tnstcs consequencms que 
hoje todos detJiorarnos, pergunt' eu ; que C>'pe· 
ranr.ns d~ 11uz e concilinc~o, d~ ordem c de ga· 
rauÍi:~s poueromos ter nós, poderá ter n pro· 
vincio, conLinuando esse ministro n fazer pnrtc 
do governo? Xenliuma por certo. 

O Sn. JoÃo BmGIDO;- O ministi'O da ~~ricul· 
tur:. tem 11 maioria da representação· nnc1onnl. 

O Sn. JoAQUI)JTAVAl\tlS: -Serü capoz ~ mi· 
nistro d<l o;·•·icuhu:ro lle abandonar n Mou.o dn 
justiça os s~:ns amigos indi~indos como ]ll'mci· 
pMs nut,1res do nttentado de S. Antão~ Fõra 
eollocor·se em posiç~o dolorosisgimn; f1irn im· 
por· se mn intolcr~vel mnrtyrio. A sun lealdnde 
ni'10 lho pcrmiltc ist9. Esl.cllo tomar, com'? lhe 
cumpi'C, a d:' fos:1 dos ~m1gos compromctlldos, 
em que po~içiio flcnrú o gove!•no Y Com~ cum
pririt as promess~s que tem fctto de puntr seve· 
ramcnle todos os culpados' 

Quncs siio os Vllrdadeiros cnlpndos neste hor~ 
roroso attentado 'l Silo o vice-prcsident_o1 o chefe 
do policio o aq t!elles n quem o. preslllentc c o 
c hcfe de ,;o lida (ll'Ocuru,·am sustentar e servir. 
Quaes os intorcs,ll~ qne [Jrocurnv~ susten~nr na 
provincia dtJ l'ornnmlluco o vwo·pres!denle 
A!lclino? . 

O Sn. SamMU::'IDO :-Os do }lartido liberal. 

O Sn. JoAQUIM 1'A\'AI\ES :- Aclm~ll.N~ nlli 
dividido o partido lilleral em duns Jrncçoes, o 
s1•. Adelino rlevin naturnlmente pedir e receber 
i11strucçõe~ dos chefes da f•·:~cção quo. o s~stcn
ltlYn. Não posso crer que o Sr. Adehno ltvcsse 
feito pol íticn sua, c não 8e conformnssc c.om as 
rccommcndn~ÕP.S do ministro pernambucano. • · 

O Sn. SOliZA CAl\ \'ALHO :- Estâ clnro; 
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O Sn. JOAQtm •r.lnn~:s: - Or·n. si n poli1iea 
do .Sr. Atlelino, pelas eonsequendas tri>lt•s qnc 
teve, ;;c~lm t.le ser conucmnada pelo ministerio, 
como li <(lle cou!intia no gonm10 o nobm mi
nistro da ngriGullurt\ 'l 

( Cl'~t::mn·sn dif(n·elltt!s o.jJal'tes.) 

O Sn. Pn~s1oE~TE: - Att•:nção! 
O Sr.. Jo.\QUDl T.w:\nEs: -· St·. presidente, o 

nobre· prcsilkntc du con$rlho no ~enado e 
hontr111 Dl>>ta cn~:1, l:m~Ml.ecnsm·:ls sourc a O(l·· 
posiçüo pernamiJn~rüw (Jlll' aúo Ler s~ :~pproxi
mado do go...-cruo e pedillfJ ~s m~Llitl~s qM o 
e~t:1do da pro,·inl'i:t recluhlaYa .. Si lwuvcssc 
ju;:Hp nc>13 cen;:uJ'a, eu;~ acdl:n·b.Llocilmentc, 
mns é inteirnmcnte injllstn. 

A orgnniz:1ç~o do g-allillL'Le 28 do jJnrçn. qnc 
eu cou>idero n t:uusa príncitlol rlo tris!t~ e;;t:1do 
de pcrturb:1çiio •.'JU que ~c <H:ha a província elo 
Pertwmhu,·o !r~J•Oirltlo,ç c n<ia (ljJOiad .. s) nf,o se fer. 
sem reclam;,~ücs de nossa parte. 1Jil·i~~imo-nos 
ao nobre S:-. pr,_,sidcnte tio ~ cms,.Jho, e lhe 
])Oil<l l~r:'tn10' t]lil3!ir:l!' nm luinisll'l• üa lllÍnOI'ia 
dn det•ut:u:iio [WI'IIU~ubuclrw era :1 profundar a 
di\·bãn elo purtido em no::sa )ll'O:indn. 

O Sn. SoAlms llHA~n};:o dil um npart,). 
O Sn; JoAQtmt TAnn:'s ;- No>sa :.Hlve1·tencia 

foi lle~deulws:llllentc de~alendido. 
Depoi~, ;10 chef{~rmo~ a esta </>rlc, nos eu

tendemos por intcn·entflo c pt•clido de :unig-o5 
com o nobre ministro da jusilça o eom o St'. pre· 
sidente do I'Onscllw, lll'scrm•ouw~ o e~1:1do da 
}.lfOYincia c itltlicamos t:s medidas que julga· 
vamo~ urg:cntes c inuispcn5;1vci> para ac;,lmar 
os nnimos <' prevenir n•pt,ti(•iio tle sc~n~s de 
Yiolcnda. Que resultado colhemo~~ 

O Mim~ presidcnto do conse lho c o s~u col~ 
lego da justi~~ que nos h~viam a~~c!!'urado true 
n~s eleições municip~cs, que se a(ll'O\ÍlltaYam. n 
fot·çn publica u:,o intC'l'YCt'i~, e que enl L'er· 
namtmcc, a liberdmle <le ''oto ~eri;, rigorosa
mente re,tJeitndu, que provident:ia~ deram? 
!\[andaram p:11':1 ali i um pr•Jsiil~·.nh•. unlito digno 
IWias suas qttulitl-1des pu~sO/Il'~, pelo sim mcrc· 
cimento, pHr:t adm ini,:trar tJUal<tUer provincia 
do lm!Jcrio, mas ~uc não eru eert:unenlc na; 
drcnmsl:ml'i~s éspccil1o5 em ~ne se acha Prr· 
numiJUco, o nwis proprio l"'ra ac:liiiHil' os ani· 
mus, US$L>gnrm· a pi!Z. c urcparar n111a poli ticn de 
concilia~' tiO. -

As ef\'içõ1•s apl·oximuvam-se, o o pr,·sideute 
nome(ld<) sohP (l:t'{liÍ, qtu1.ndo j:\ ni1o cl'tl t1ossivel 
c hega1· (1 leUl po do tomar mcdid:1s nccessn·ins 
pnra ruze1· llesappnroce!' OS e!Teitos da llC>Sinln 
administração do· vtce • prc~idt~nle. Acont•~CI)U 
alé lfllC o V:tJIOl' que tlcvhl conclnzil·o s:1hiu no 
dia ~1, emiJOra esli''\J$~e ~ sua p:ll'lilln marcnrln 
para o din :20. c dctn(II'OU·;:c. na Bahia mnis 
tempo do fJlle é costume dcmomr-se. 

O Su. Jo,\QUm NAnUco : -A verdade é que 
n ... este,; n.-wocios ele Santo A11Wo o~ quo perdorn 
s:1o exac:.amenta o !l'o':cmo, o partidv o o grupo 
que domm~ a prov•ncnt. 

.. . . O Sn. JoAQUI~I 'l'AYAllllS : -Concordn o nob1·~ 
depttlado <jUe a politicn a !li ~oguid:t c digna de 
condc1_nnoção, ahl plliO governo. 

O Sn. Jo.\Qnt NAnt•co :-Está condenmada 
J}ela demis~ão do vic~·presid•~ntc, 

O Sn .. l<'•AQUDI TAv,\1\J>s:-0 que mostra que 
OS a gentes do 1:(0\'Gl'Uú ·n~ ()1'0\'ÍtlCÍ<l de l'ernilm· 
lJuco akm de pcrrcrsos eram ineptos. (Ap[/} ll'S.) 

A' visl~ di5lo o que dt'VÍamo;; mais espcwr c 
rcclamat· do governo? Xnda. . 

Sr. prc~identc, lw u1n fncto extr~ordin~rio, 
p[lra o !JU:ll ch~mo a ~ttent;fl() da camnt·n. 

O vice-·presitlcnl!! Adclino é hnjc dernittido o 
ú tmul.lu1u ht•jo coiHlctlllwdo p••lo goYémo pelas 
ol!currcncias de Santo Anl~o. · 

O Sn. J OAQtm iün~co: -AJlOi:tdo. 
O Sn .. JoA.QüDl TAYA·tms:-Mns o que 'pratico a 

de mnis agora o vice·pl·e:.idcnte Addino? · 
O que el~ fez at-rora em Satito AntTI,)jtt tinhn 

feito em Auríln;~ comart<~ de Gnyanua •a/Jw·t••l), 
rn~mh111do lllii'D nlli um dPlegado q11c et·:~ homem 
rancorr•so e (jue tinl1:1 odios u ~ndtll' , C(ttn ttr•hJill 
de vencer ~~ cldção a toclo o transe. (:lp,u·lcs.) 

O seu procedimento de Abril, demmd~do 
destn trilJunn, Íf.'Ual ao qne ultimntiH'nle icve 
eu1 rel<t~'ii.o a Santo Ant~o c dictallo p>ltt neccs· 
sid:tdc ue susknt:1r o miuistro da tl~l'icultua·a e 
os ~eus amigos, merecett :1 ~Jl(Hm:a~~5o do go
verno, que uqui declnt·on .que o vk.C·IH'esillcnte 
conlimw,-a a merecei' cotlli<mçn. Gomo 1!, pois, 
q uc cllc ú ront\t>muado hoje IJOI' factos que 
:lilllla hontem ('1'3111 nhsoh--idos pelo noure pre
~i tlcnlc do con~elho? • 
. Trocam-se m•.itos · a11a r t<'S; o Sf. pt'~$illcnte, 

t•ecl2mu atteu!·ci~.) 
Eu qui1.era ot<Yit• o go,·erno decl~rar de novo 

que o prol'ediuu:nlO doyice-presidenle Arklino, 
:~té no di:~ 27 de Jnuho.merccc n :;un <~!lpt·ovação; 
portJUC então dir-lho-i:t: qne si e~se vice-pre· 
si<lenlc nenhum~ f1dt~ com1nettett at<l '2i de 
Jt1 11 ho, pela qual mt:lrece~sc ~ pena de •lemis· 
sfio, ó injustu a dcmi~sü<:~ qUI\ ac:il.>a-lhe de ser 
uml:r.Si, ao contrnrio, reconhocr. hoje o go\'erno 
que o virO·Ill'~~itleule procedeu mttl ~~ crimi~ 
nns:•mente em Abril c :\l.~io, deve ltlll\bem t·e~o· 
nheccr c confessai' que :111dou l'l'l'"do, que n~o 
fcr. o que lhe cumpriu, d~mo1'M1do t< i.lt~IBi~são 
daqltello \'ÍCe·.pl'!'~idcute, mmlitla c'tn qml !lO· 
daria tct· J)l'eYeui<lo as dc:::.m1ç:•s IJUO hoje 
üctll(ll·amo~, IHcdhla que ut''s ltmt~s n•zo~ rccln-
nu\mos. · 

Sr. zwesitlcnto, cu do;ejavn niio UI'SCCr ll dis
CU5S~O das oecurrcnci:t;: de S. Anlã<l. m~s o 
ormlm· que ml! (li'CCCdcu, aecusandu-no~ d!l 
so!l'rcg-uid:'l\11 procurou lançnt• o odio>o sobre 
as vic\illltlS, insinunndo que :Jili hom·o um con· 
flicto. 

Isto tl in~11lmissiw.l-Qucm c.onhcce o Dr. Am· 
bt'()Sio Maehado. cidâll~o illustre, pruuento .e 
11\Qd!·rado, nUo · P•.•!lC crt!.l' que so cotloc·l\$so :i 
l'rento d,, um g-rupo de desurdeüos Jlara ntuc::~t· 
a força publku. 

O Sn. 1\onTA uE An.o..uJo:-Tah• e~ os ni\o pu-
desse c ou ter. · 

o Sn . .IOAQUD! TAVAm;s:-Nom o illl1stro Dr. 
Alllbl·o~itl, nem o seu ctmhndo Darão da E~cntla. 
twm as outras \·ictimas de .quo lemos roulleci· 
mcnto, crmn cnpuzcs 1lc um crime. .. 
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Digo mui,;; si o Dt'. Ambmsio, si o Bnriio da 
E~coda e seus companheiros do dcsgrnç_m~;\iYes· 
sem [H'CYislo rtnc a l'orç~ puiJlica eslava dis[losta 
a f;Jzet· rog-o sobre elles o morticínio teria sido 
evitado. 

i'Wo llouve conllicto,mas unia bmtal;~ggressão 
da t'or~u publica, q ne ~ssMsinon de· sorprcza a 
homens inermes. .. 

Q Sn. HonTA n~;: ARAuJo :-E' mailo cedo ain
da por~ pronuncbr-so ~~sim, 

O Sn. JoA.Qum TAVAtms:-Não; j:i siTo conhc· 
cid(•~ a6 mol'los, o jóso sabe como fol'nm .~ssas" 
sintulusl · 

E si os raetos sú cltegnm r.o nosso conheci
mento ele lllodo que hmçnm súmentc 11 culpn 
sobro a for~a publica, como ó qLte ;;1l traiu rLe 
fazer rccahir purtc da r~~pon~a~Hidullc ~obre as 
victimM? 

(Ha diversos apartesj . 
Qn:~nto n iu1pnt~ç1ío que se faz á pe~~oa r!ó 

pre~illenle da i'~k11;âo üe Pc.ru:lmhu~n, ou direi 
~[IC!I~S tfUC si e$~e cid:vlão, :t quem n:io tenho a 
honra de couhcr.cr de perto, IIH<i teve ll•l"tc 
~lg LlOW ncss,~s aconlecimen~os; ~i ó um m~gis
tr~do digno L~ rc:;pl)itu~·d, como ~(Hliz, então é, 
nlém Jo tudo isso, dD mna inf~liddnde rai·a, 
poi·qul) a vopuh;üo da cid~de<lo Recife le\"nntil-, 
se indigtwdn contrn elle, c altl"ibuc·lhe n r~s· 
vonsahilidude do.; asSD$Sinalos. . 

O ~n. So.\nEs BnANOÃO :-Não npoinilo ; nfio 
ra~o es:;a injuria ã IlOlJUiação d3 CII[Jil.al tllJ Per· 
nambuco. 

(lia outr·os apartes, protes!o.ç ~ i"eclanv.tfõ·!S.) 
O Sa. JoAQUD! TAYALlES :-Si esse nwgistmdo 

e tD1J virtuoso eomo ~e ~pre!!Ú~, r!, :th•m·de vir
tuoso, infulici~simo, pnrrriul, n:1o lw mnilo 
teniJ)O, <ICCll8~Vam·n'o vo:Ja impi'Cl15~, Clll Per
nambuco. de ter mnndado pmndcr um seu vizi· 
nllll, tmrnre>ol\·er uma rtue~lão do tcl'ras, d~ndo 
Ol'dlllll ao cGnlln~ndtlu!~ da fol'Çn, Oll\!~t·ro~~3dll 
dn prisflo, rJnúo n>sassinasse emcaminl10. 

O Sn. SansMu~uo:- Isso é uma f:1lsidndc, 
o:sn. JoAQlllll TA\"AnEs :-Eu e~tou mo rcfe· 

rindo ao que dizin a imprens11, 
o Sn. SoARE, BRA)I"nÃo:'-Nào so faça ccho 

di,so. Si o poltlica Yai até nhi, niio se pólle 
e~ttll' m~,i~ na poiilict'. 

O Sll. SlGJ~~tu~oo :-O desembat·gador LU· 
ccu:1, cnnsCL"I'ador muito di~linclo c conhecido, 
fez justiça ao consclhcit·o José l~clippe. 

O Sn. JoAQum 'fAYAnEs:-0~ nobr•~s tletm· 
lados qne nos dizem : .• n~o (:1çnm :1ccnsa~líqs 
infundallns, ngunrdem os f:1ctos• nntucipam·se 
em fazer u d~íesa do desembargador José Fe· 
lippe. · 

Tonham o "procedimento que nos t·ccom· 
lTI!)lld~llTI, 

Se acham que é cedo para f;~7.ermos accusa· 
ções, devem reconhecct· que tamlJum li cel\o 
parn d~cl:1rar calmnniosa a opini:io da pOJJUlnçâo 
de nma gt·unde cidude, !{UC [)o\lo em :1ltos brn· 
dos n pnniçuo. do dcsemlmrgadot'. Jooü t<clippe .. 

(!Ja. muitos CIJ!itl'tM, p!'o/çstos c I'CClatiWfuus), 

Um dns nri!umcntos de que se serviram os 
nobres d~[lulado:< ]J~Jr:1 lirH rlc.>se dcsembar"ador . 
e d:1s au~oridndes superiot·~s · da f J J"ovin~i:.t n 
r~spons ;t)Jt:id(ltle· Llos. HEúntccimentos, foi que já 
Lmha pas>ndo a el~t~uo sen3Lorinl. e que \1':1.· 
!nnd~·>C O[Jenas de umn eleição municipal. de 
.mtercsse puramf!nte locul, nem elle, neiú o 
vice presidente Aúclino, nem o c!Jefe de 
polici:~ , ·ro,Jorimn llll' grttnde empenho em 
vcnt"_el-n. )I~·~ ha1·iu um iut•~resse capit~l; oru 
prectso prO\'nr que o resull~do dn r.Jeição sena· 
tol"ial Qlle •·ollm:OLt em primeiro (og·ar o nobre 
deputndopor [>e,·nnmlmco, n:Xo linh~t sidodevidlt 
30 cmp•eg'b tla i'ot·,·a, e ~im ú illlpurl~ncia <lo 
grupo de ·que é chérc Cl'sc. noiJre deputnuo. 

O Sn. Smr>~IH:\Do d::t um apnrle. 
O Sn. loAQlim TAI"AHES:- Jl:lvin um outro 

in Lerc8~~', ::>r. p~e~idente; e1'2 r~dic:,t· ll:tqnclla 
[JfOYillCI:I O dollllll!O lla fntct;<~o !IUC tCll( DO llli• 
n!st~r10 ccmo representante o hom·:alo Sr. Hli· 
ntsLt'o da ngrictlllura, 

o Sn . . SWIS)IU,'\"Ill!l:- N5o [h'l'lcnce ti r~milia. 
O Sn . .Ju.\Qimr 'L\\"AilEs:-?.1~~ é ndllcrcnte. 
O Sn. SoAnEs DnAxtiXo:-Em todo o r.~~o para 

cstn/JelecH-se o dominio. era um meio contl'a· 
producentc. · · 

O Sn. Souú. C,lfiYAr.uo:- lia cnprichos cstu· 
pidos. . 

O Sn. ·JoAQUur T.\\'AfiES: -Si', presidente, 
não aco.:a5o o vice-pmsiden!c. nem o chcre de 
policw, nem· o ti•:S(~mrinr:;rndàr José Fclippo de 
tcrelltltl<tndnilo pt":l\i~nt· c~sa~.morle~ ; digo mnis, 
mweuilo qul\ quolqner dcUe~, si stmb~s~cm que 
os mL·ios Clll[JI"C~.rado:< para Vcncct· . a clci~!ão de 
Santo Anl;lo rlnl'inm esses !'esull:1dos, ni1o os 
lerinm cmprcg-:,do. ~las po:·,·ctttura<leixam elles 
de ~er rcspons:1vcis pelos re~ttl l mlos que pro
duziu o ••mt•rcg-o desses meios ? Tolltt :t respon· 
~~bilid:1d~ t'ec:dto sobre clles, 

Senhores, o noiJt·c fH"c~idtm!c do conselho dhsc 
([l\1) ~~ COll~Cf(Uenei~S lieStC' IICCilliCCÍILIClltllS UUO 
podcri:1m sL'l' grave,;. porque a Ojlín!ão publica 
r<.~ provou-os eo1u indignn~;:lo, e o g·o\"et·no tomou 
tut1.1s as prodllendn~ ueccssnrin~. l\fns qu~es 
fiJrtun es:.:as provhlencias ? 

A dcmi.<~fio. tlo vice·prcsidonlc Adclino c n 
retirmlt1 v"luntal"ia Llo cbcl'u do p(llicia André 
pó\ler:io ~tl\israz.el' a opinião publica 'I Por certo 
quo nfto. 

Os Sn~. GA!.ni~O n.~s NEvEs E JoAQl.i!:lt riA· 
ncco :-Mns o rrue qtterem entiio? 

O S11. Jo.\QLJnl "fAYAllE~ :- PorqU\3 j:i n·fio 
uwndou o gon,rno respoit~nhjlisa1· 11 vice· pre· 
sidentc, o •~x·chdc de policia, o o dcsomb~r
guriol" Jo~é Felippc f 

Ao conll'tlrio disso, Yemos, qne se proJJllrn 11 
de reza parn os principrcs culpados. (Ap(u·M.) 

O Sn. JoAQUIM NAlluco:-0 governo até está 
f~zcmlo Ulll~l !'(WCÇfio nn provinci3. Q dcJOgndo 
de(.Jo~~una foi demiltido,-v .l~x. deve eslnr sntis· 
feiliJ .•. 

o 811. GA.LDlNO DAS NEVES:- O delcgndo foi 
demittido Jl'Jrquo o Sr. Jo5o Alfredo disse no 
senado qnc cllc era nssnssino. 
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O Sn, Jo.\QOIM 'rAXAIIES :-0 que o conselheiro 
João AHt·edo disse no sonndo ja Linha sido dito 
nesta ca5a~ 

O Sn. 'JoAQumNAouco:- Mas V. Ex. ha do 
coltcordar que ~s accusaçües que fez a este. de· 
legado ~oni!Orreram para n sua demissão. 

O Sn. JoAQUill TAYAIIES:- Não concorre11 tal, 
porque •·epifo. o nobre presidente do conselho, 
ilepois do rjue e11 disse aqui, declaréHt que o 
presidente Adelino conlinunvo a mr.re~Jcr a sua 
conllanca. 

O Sn. SoAnEs BnA.NDÃo:-0 governo louvou-se 
na informar;iio do .i ui r. de direito. Queria V. 
Ex. q,ue o governo disscsso que o jui,; de direito 
mcntu1? · 

O SI\, Jo .. ~QUB! TAI'J.nlls ·: - Os factos ~c cn· 
e;1rr~gam de provar quo ns mcdid~s tomadas 
pelo governo n~\J hn$tnm para tran11Uilli,;t1r n 
prorincía. O povo se levanta fJUCJ'cndo fazer 
j usti<;a por su~1s mflos. ( O/i!) 

Qunndn este phenomeno se ohscrv~, c que não 
hn mnis fé na justi~n publicn ; 6 C[tte o l'oder 
lli'Ot)cdo de modo a nuo inspit·:n· conli~n~n. 
(.-lJiartt·$.) 

:Si o prcsi:lettte de Pernambuco, cujos ~!luti
timentosnão .con1esto que sejam os rnelbores, 
inspirnsse a neeessaria conlinnça, com certeza o 
po1•o niio iria ctm:nr o tribunal da reln<:ão, pnr:.1 
de !:i aúa~tDr o descm1Jarg:1dot· Jose l•'elippc. 

ÁLGU:"I:c< Sns, DEPUTADOS ,:-Que poVO? 
O Sn. Jo.~Qum T.w.A.nt::s :-Para mim ·é evi• 

dente qne, ntumn situaç~o como essa em que so 
nchn a provi ncia de l'~rnumbuco, um atlminis· 
trador que n:1o impira•· inteit'n conlinucn, nã~> 
podel'â ser bem suecédido. 

O SR. Lu!L FEI.Il'PE :...: V. El>. confttnde· o 
povo com um g1·upo. 
. O Sn. Jo.\Qta~t TAnnt::s :-1~ C[ll~l é .o cdte• 

dtml que tem o nobt'c delHLt~tlo Jl<H'n tlizet· {Jlle 
estes ou ~qndle~ indiYi!luo!' pN'l<•nccm ou n~o 
pertonc~m no poYo ? Ett ilL·~conhcço esse cri· 
!~l'illlll . . 

O SR. GALIIUto !>AS NEVEs:- O poro cercou o 
minislerio il de J<~nCit't' c nittgucal disse nad~ _ 
:O St\. loAQUI~t TAY.~1n:s :-0 po\·u, 0\1'1 :-:rttpo 

:1 que se refere o nobra dtJputaLl.o, ~eriTo dn es· 
pecie daquellcs mnllrapílhos do r]ue fullon o 
fll'tlSideate da [ll'Ovincta dfJ 1\io Grande do 
Sul 'f 

O Sn. SwtsJLU:-.:oo: -Jü lelll n liiln? 
O :;n. J~.~Qum TA\'Am;s : -Eu rcliro-mo nos 

tcleg•·aulllws, que são os !lados do que 1H~pomos 
nclUt~tmcnto. · . 

O Sn. JoAQUIM :'ünuco:....,. A discnssão eslu 
apaixonnd~ ]JOl' élfcilo de uma tragcdia rlc CJLte 
niío ha exclllJJlo 11n provincia. 

O Su. GALO!NO DAS NEVES : - Os Sr.>. conser
vadot•es que estiio em mai~rin, tomem conta. 

,0 j)R .. JoAqUIM TAYAIIE5:-A Silua~ão da pro· 
vtuc1:1. e multo gt•ave. 

Considere o nobre presidente do conselho · 
que em muitas comarcas existe grande agitação, 
e que esta agilat;ão ha d.e augmentm· com a 
noticin dos acorllccimentos da c~pital. 

Si o governo, nproveilando a lio•ão da ex· 
periencia, não tratar de conjur{lr' a lempes· 
tode que se ft'n·ma, o que não poderá acontecer 'i 
(:1Jlal·tes.) 

Quando notei a ineonveiticncltt e o pm·igo da 
continnaçiio do nobre ministro da a:;:-riculturn 
no g:1binete, n:Jo tive intençt'io de olfender a 
S. Ex. Sou o primeiro n reconhecet· o seu ta· 
lento c o seu merccimcntq ; e doclaro qllo si 
nfio fossr,m ns cil'cú~~lancias !~111 que s~ uchn 
colloc.ado o nobre mm1stro t•m rehu;üo ao par
tido dil provincht, eu appltmd•ria a sua nomen· 
ç:lo; 1n~s, Si'. presid1mte, contra a vontade do 
nolJrC mini>li'O, !I C!ljns intençuf!S fnço justiçn, a 
sua presença no miuislario é n causa principal 
das pi!rturlwçües de Pcrnamlmco. (~lpoiado$, 

· não apoiados e aparlel.) . . 
Lastimo isto, como tami.Jcm com cm·teza o do· 

plorQ o nobt•e · mini~tro dn ngricullura, quo 
deve estar connncl<lo que ·a sua permonencia 
no minislel'io é UÜl perigo p~ra n nossa prllvin· 
cia. (Nà'l apo:'ados.) 

O Sn, J'o,\QUPI NAnt'r.o :-0 ~Jne 1m ú quo uma 
p~rtu do partu.lu, !J~Cl'. :1 fl~lll\Lcla do governo, 
l.l uma 11artc da pronncta que•· n queda do par· 
tido. (ApoitHlos .j 
. O Sn. JO.\Qt:m TAY.mEs:- F.stti eng-nna1!o o 
nobre dcpnta!lo. O IJUI.l quo\' uma grande twrtu 
do (Jarthlo lib ·ral quo se nch~ em opposiç~o 
ê ']uo se lhe dê garuntins, é t}Uil cc~scm . as me· 
di! as de compressão . 

llc(lois dn or:tnniz~t·ão do gabinete ':lS de M~rço 
em muitmi com;nca~ os car:::os pulicfacs for:~m 
IJHII'egues n homens oJUC n:lo poclinm lllcrecet· 
~?nliaHtn, o 9uc Sf!_ empenham em persegnir 
hb,•rnes •1ne nuo •!sl;oo rom o gl'llpo do gO\·erno. 
N~o $~ f<JZ ju~tiç~. sli se tem c]net·iuo e~· 

magm· nuw ~··;~mie Jlar!c do p:u'tido JiiJCral d3 
l'ct·nauibucu. (Apar·tts .) · 

Comat·cas inteiras tetn sido entr~gllC$ tl ho
mens cri miuosos. 

l1oMo nttl'ii.Juir isso a Ulll plano formndo pelo 
nob1·e ministro da agricullura f N~o, J'ar-ll:c·ia 
injusti~n; lllllS é Ycrdncle r]ttc cmqunuto S. l~x. 
llr~I'Lntlnccar no :::overno,o estado !'m !)LlC ~e acha 
alJUella pruvincia !ta üc ser o mesmo e sccnas 
\:iu horrllrosn~, cnruu aquellas ue Santo Antão 
terão tah·ez UI! rept•odu~ir·sc, ' 

o Su. Jo.\Qum '1'.\VAilE.~:-D:i-~c ma1s um phe
n~>mcno nn pL'úVitwia, pan o qual 1'11nmo n 
attcn\:i'io do noLH'e presidente do consl~lllo. m
zcm os ~clcgr~mmos que ns nwtriz:es cst~o yt1r.i:1s 
e 3S urn&s l'o•·nnl :d.wndonod~s. (Apm•tl's.) O. 
que isto indica t 1!:' qul~ o 110V0 esta ]Jossuido de 
tal irritação, que nlrYestJuece o exerci cio 11e· um 
tno impoa·tnnte direito. E' trist~ este facto! ·· 

O nobre ministro da a;;ricttltnra tem occ~sião 
ll~ ~lnr uma lll'ova tle Jlnlriolismo ; ~ ~Lit•nr ptll':l 
o l:•do a su:1 t'nrd3 de ministro, a deste modo 
concot'LTL' [JL'Otli[Jln o efficnztncntc parn n JlO.
cilillaQ~O e !ranquillidmlc tla provinda de Pt1r· 
natubnco. (il[ltilo fi~IJL) 

O Sn, PnR~liJ~I'il'E diz que e5\anuo quasi ter· 
minnda n h,.,ra lica n discnss~o arliuda. 
· O Bn. StG!~~tuxoo pede, ·c a· camar:r concelle, 
prorogaç~o da se~sfio por mt•i~ mcht hora. · 
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· O ilr. Ul~·&aell Vlonna :-Sr. 1ire- permittam o> noúres dt•Jmt~dos por Pcrn~~mbuco 
sidente, o :.ssuml'tu qua constitue o. presente que lhes ~Jga, tem (IUc•·itlo envolver um ami~o 
debate deve S•·r anl<·s de tudu trata•lo com calma importaatc, no qnallw longo tt!m po costumo pre
c cnm a maior iscnç~o d~ :~nimo. (:lpoiutfr:s.) . ~t:•r. a m~. i•.1 r ven~raçàu por . seu_ caracter, por 

Es~e a~sllffijllO lem n na duplu face : uma f.1ce suas JZT3ndes qu:•htl.1des dtl c.Jdaduo. . 
. . quo eu ch3m:trci .iudici<ll'la e 1mtra esscnci:ol· .Os fucto~ succe•litlos 11:1 Vit:lorh ni"•o prccisnm 

mente polilicn. · de tomar pro~orçõt•s por pnwcnçües JH!Ssoae8 
Os nobres deputados que mo precederam na . por llroductos imagim•rios dos nobres <lcpu: 

tribunO: o tem eucar:•do sob e~se duplo aspecto· wdos. · 
eu ptldirei llcen~u a V. Ex. e 3 Cjjffi~rn paa·à O Sn. BEr.rnÃo :-Imag-in:.rlos slo os de lá, 
acomponhnl-os •no debate do meomo modo por 
que ellcs.o encar~ram. . · · · O Sn , Ut..ns~:s VtAN:iA :-Eilcs têm em ~i 

Sr. presidente, si 11o~so lonvar o discmrso ui- ·mesmo ba~ ~aut~ . gravidade vara requererem 
. tim:.me!ltc pr~fcrldo pelo meu nobre collc,.n 0 uma attcnç:.ao sct'ta, o maior escrupulo em sua 
Sr. Dr. loaquim 'Cavare~, na p3rle dt> ruodera~·ão annlyse, a. lll3is minuciosa lm·c~tig;~ç~o nas 
q_ue elle contém, sou obrigndo com .Pflzar a las· cnu~:.s que os pruccderam c nns circumslancías 
t11nur que ·s. Ex.. não mantivesse uma igual qua o. rode.:~ram; ell~s não podem SIH' vistos " 
medloiu' em todo elle. dtscut!dos u,race do ln\eress~s . chocados, á face 

S. Ex. preferiu perc'ltTer uin terreno occiden- das. VJOlenctas, das p:1t11:ües; cllcs rcrjuer~:~m :1 
ta~o.: dubi a parte da moderaçS.o e a parte da jushra e ~ calma. · 
p:.1xao, O nohre de~tutudó que in iciou o presente de-

Eu pretendo seguir caminho muito diverso; bate, e no 9unl m~ pr~ndent Inço,; de co!leguis
preteudo pôr â mu1·gem todos os senLiuoentos mo, qu~ nuo d••sCJO rompe•·; prélendeu filiur a 

· Dpaixon~dns e encarar a quest;io com 3 111aior tri~te cat:•~t~OI·h~ da Y!ctol'ia : i.·, :í um sup· 
. tra·~ll.uillidade, com .n mai?r desprevençâo· de . posto domamo ~e f,1RJtlta na pro\'iur-i<t de J'er· 

l'Sp•rtto. nambneo; ~. ·. a uma desforra na(IUclla Iocali·· 
Si me tosse licito comparar as causas ml· darle pela perda da eleicilo seuutorial, â que ulli· 

nimas com as eousos g•·andes, eu tomliria n mamtJnte elli se procedeu. 
liberdade de fazer meu um verso de Homer·o, . As priahelras pala\'r~s do nobre deputado de-
n:.rrnndo um c~ lebre combate. · ·not:1rnm o espirito de que Sll :tehnva possuido 

Nes!ie verso dizia um chefe g•·ego: •Se somos .ao subir n tribuno. N:1d11 mais injusto, Sr. pt'C· 
forçados a travnr nmnJut~ dolorosa, cu •espero sid~·nte, nndn mais ·violent<~niente ~t•nixonado. 
que, depost::s asnrmos, continuemos a manter Si outros precedentes niio existissem nesses 
recipi'OOliS deferencias. . illustres cidadãos, 6 quein o nohre tlcputat.lo pro-

· Eu es1.ero, que. quaesciucr que sejnm as di- curou ir.r.og~r u~n co·JJarticiiJ:Içiío nosses l:t· 
i lb tl mentave1s /lcnntecuncntos, !J~~t;oY:llll os ultimo~ 

Yergenc "s 50 re · 0 " 10 0 por qlle ent•nro 0 successus un p;·ropria cidfldc dn Victorin pot• oc· 
questil.o sujeita ao debate, qu:le~qu~r que sl'jam c~•siiio da cleiçlio senatori~,J, p:n·~ o nobl'c ifepu
as divergenei"s qUt! me ser,nrem do nobJ'l! depu- tado 50 convencet· plen,nwnle de nue as sun~ 
tado e de outros llOIIt!~;'DS no minha provinl!i:l, o ., 
pnb.ào nunlla 111e domin:m), e 0 respeilo,· que 5llpposi~ü~s cmun mais do fJUC r;ohns . · · 
ilevo mantllr á cmnara e aos meus nobre~ col- O SH . .SouzA LEÃo:.- Apoiadtl , 
legas, nunca 'desnt•Jiarecerá da miuhn altitude. O sn. UI.1">Sts \'tAX~.\:- E:<~c pre<lotuiniu de 
(Apoiados ; mttitt1 l1L'1n.) · · Camilill 11ue o nolJ•·e t..le!Ju!;ado altl'ilJuiu ê uma 
. .Sr. presid·ente, nas grandes lutas succede o ercn~fio, e um sonho lll'. dt•entc. 
mesmo que nas f:r:.ndes temp~slndes. Conto n:1s turelizmcnte, s.r. Jlresidcnlc, no recinto gcslu 
grande~ tempestnd~s li-se obrigado 11 ou\·it· os cnlllul'n, c· h~ mats de um a uno, 3 depllln~·~o du 
ccbos retumbanttls e conrusos IJQI' multo tempo, minha provit1cin dividi u-so. Por mnis extensos 
nas ~;rondes calnslropbes nós ·somos nbrigndos á que leniiii iD sido os dcbalcs iniciados nesta casa; 
ouvir os ectlot< de 01•iniü~s npaixoMdns, sendo ~ind~ uma n1~ão nfio fa1 d:uln dc.<.>a divis5o 
mUitO difficil dC~CObrir li Verdade, jocl ral·a de (OJIOiifOS), ~inrJa um argumento poderOSO não foi 
modil que elln p:•reça livre ·dos aspec to~ falso~ , ·tr;a7.ido á ·tüla pelo qu~ll a c;,mnru c o paiz ro
que se lhe P••ss3m dar, livre dlls prevent.~ües conhe "ll~Sem ond() ~stnn a jtl~tiç"' no~~a divi· 
individuoe$. · . · ~~o,-cJUIICS aqu1~lles que lll'tlpug1wram pcltJs 

Ningllem condcmnn o~ factos lastimavcis sue· legilimos intert'SSl'>' tio pnrtido lihci':~J, c <JtHICi' 
cedidos llll cid:~dc da Viclutia cnm mtJ IS vchc· aquellc~ outros qne lev:Jutando alto n lmndcira 
menda do que o orndor, qltll tem a houm tlQ da liberdade_. t]Uorinm· com clln eobrlt·. jll'elen
dirigit· a pulnvrn ú cst.a cam~ra peln IH'imeir:• çull$~mcuos ju•tas; lllnlJiçii~s IHls,oacs t·om teu- . 
vez. · 1knci:t$ u ~c 1!lll"aiz:1rem em minha ' l>ro~·incin. 

Folgo c sin to ao mesmo lt\m110, Sr. prc..•identc, T1·nho ncompanh;~do ilS dis•·n!'Siít·s dc~ta c~•~n, 
· occupnr · a tri!Juu/1 nesta oceasi~o Folr;n; IJOI'•It1•! r. nind:~ n~o vi um sú ar:.;unwnto. um;~ ~ú rur.flo 
Lerei pcln primeirn l'e7. do c~li):mnti~ar com p1·odttzidn. Si n sn ppo~toi pt'edontinio· !lu rnmi· 
todas as encr::in~ lltl minha. nlma f;tclos 1:• ~· lia, u •ILIO o nolll'l~ H'Jwdoa· ~c rd~·r•', dcvp stw 
tinwvcis no ltt'Occsso elciloral, f:orto~ illlll j:i nm,t~iuu:ot.lu, S. Ex. e ~en> :11u igo~ devllm pl•· 
dPvcm sor banidos dos no~~o~ costumes polilic"~ di r Jll'im~irl\lnentc a ;o bsolvj~~;io ô o.1 ~u<~s i•rllpl'ias 
(apt~iluln~). tlcsl\!~ costumes qu••, IJbl'a me Sl'l'vtr t.:nlp:~~. 
do umn phras,• do l'et·sio, ainda s5o cnl'vos. l'oi~, .niio l"ornm o~ noht·c~ tlepnlatlo~ c ~ou~ 
.Sinto ao mcsm.o. tempo, St:. presidente, porque . an•if!OS •ltte cct·c;u·;tm, tanto qu;ullo no~ ott· 
o :~ ssumplo do debate li um:~ calamidade ~nceo· I tro~, o nobr<' c honnl!lo 81·. B:u·üt.o.tla Yi"llli.Bclln, 
·di da em minha provinci;o1 na qunl n pnix;io, .ncs~ decenn io gl11rio~o pnr:•. cll•·· nos. lrmpo~ 

T~IIIG 11t ,-3. . .. .. 
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da opposi,5o 'i' .Xão for~m O$ noh•···~ tl··put:1dos O ~ n. Sot'u. ~AU\'.\Llio : - Xüo vale :1 pena 
que li · olel"arnm à catc•g-ot·ia di! chl' fc do nosso disclllir e~s11 qu•·stão. · · 
p:u:tido, 11 11 qu:tl coli~~n~n ell~ n melhor 1l a o sn. ULtiS~ES Vl.\!l":u:- Si n~o · Y:tli8 · n 
nlt~.ma p~rtc ~n .~un VH.ll ·. (.1JIOH!do8 e 11fla':t••& · l pu11a discutir a tJuestãu, e ess;r que.<tijo c e•sen• · 
,.:>• ate ilO dm i) ele .I:1!Jcn·o o nobre _ll:~r;•o de · cinlm~nte !Juli Lica; os nobr~s deputado~ mio n 

'11la llella ern O ç)tcre tucnnte~I3\'C! c tncontes· ] trouxessem :i t•·la. t~u apenas cstuu t'cspeitosn · 
t~do d() part1do lio•eral, qU:ll'$ us !netos po~~e· , mrnlo nc"mpa:~hnndo·os. · . · · 
rwrcs que o )Jitrlc,sem de~mere.t•e t· no concetlo . . _ . . . a 
flo p~t·tido liberal,- u3 cumara c do pai?.'! O ::;n ._ SoAilES Un.\XOAO : - Scl'!il bom. v~t· 

Es;es facto~ s<:nhor~s, JlOdem ser tlc.(lnas nll· IJU:&es sao os m.embros dc~sa fnrnll•a q_ue vtvom . 
tnrcza~ : factos cum rcbç1io :í 01~01wmi~ do c.los roft'!'.S pul.ohcus, •!UC 1!!111 prctcn ~tocs a em~ 
p:orthlo n:~ pro v inei~. fnctus com rchu:ão :\s pregos c cmprdas • . . . . 

. u:lé~s rio unrtido por I'Uja l'Cttli?.:•ção tivc~~cmos o Sn. uu~sE:; VtAX.NA:- Si os nobres dorut:&· 
propugnado nn opposi~·ão. dos nà:t li v~r:uu r :o7.a 'J nas nccusn,·ü~s f.-iws n 

I.:<JIU fl~o:ll'i;Q :i >egunda parte, O illuslrc 0ar5o CSSil SU(JpOSt • JlrP.dumÍilÍil dA f.- ,tnili:t, muito 
1lc \'Bia Dclla· at!l a sm1 J'ellrndn do minislet•io, menos mzãu po •'I'UO ter no Jil inçito qu~ deram 
foi eom <'li C sollrb t•io. llo•tiJ'nn•lo ·se do miui~· dos acunte.-illlcntus ln;timavcis · da cidarkd~ 
tcl'io reiir t.Ju -sc [l<JI' unn i(l t>a l ib~r:ll, dn qtl:ll o V1cloria ti ultillta eiL•iç.w scnatu t·ial. 
honl':•docx· pt'•!.•i•lcnt..: do r.ons,•lho nào fL'7. mais A pal~vra c.lu mett nob t'l! :unil-{tl, o Sr. Luiz 
lfUt· ~ t iio no $1!1tndo. FdiJtt•ll; nitu prce.s:o do m~ n testemunho pes:<O<ol : 

o Sn . .Jn.\QU;~1 .~.\DUCo:- rieu aos cnnset·va.". lutos c.~ ?slivc. pr~,;er!~e tJua."d~ •: nobrc)let!l~t:uto, . 
tlorc~ o tjUC' n:io 11uiz ceder nos libero e~. em Vlsla da culhgata<!.Qlll· .o :SI. lleltl ,to tez cut~ 

• • . . . _ • os con~~rv:~tlores da , . tcturtn, ncun.>~HJou a r l!ll· 
O SI\. t:L\'SSES. '' •:~t-iNA:- Com rcloçan a eeo· rad~ !los ~~~u~ v tui~os d, pldlo, Utua v~z lJUC 

~Ohtlu '"' (1~uVUJt'ta, .que 1•reôun1I O!t.J pc.'"o;rl o ljUl:t'ia tJlH~os trnbulhus eleitoraes Ctltl'~ssem llo 
tllllstre n?rl!O llC Vil ht . Bel In qnt7. . Jev:l utar modo UI3ÍS lWCi ll co c lcg.tlmt)nll! [JVSSÍ \ el. 
uaoJUclle solo, ontle cllc Ll lllJ:J cousumrdo todo» , , ·. . 
os seus derrndciro~ nonos ·nn ll\!r,,za tlns idéas O:SII. JoAQUtill fAunss .-Quem pet:de; abau· 

. libet·ne~ c de seus :uui~os? duna. 
Os nobres dcputudo~ niio ns · :l ! ' l'es~nlnm, limi~· Ó ~n . Be:ttnÃo : - Eu nfio quct·o iriten omper 

· tam·se a rnllnr v~gnutcnte. E' quo n pC'Illllulm• -COm ~partes a csta·~a do nobre dovutado. 
t!•IIJes p1·cfet·ivel. • O Sn. ULn,Es VtAN :>iA :·-l;.!uanuo o resultado 

O S C E' 11 1 dn luta .ent f,.certo; !JUilllliO os nuiJN~ tlc(Jlt• 
Sn .OIJZA .\1\V.uno:-~ me lOl' (O (JUC laias rodiziam l.'lwios doi . Cor•·a,aureo;;:tndo :1 

l~var a .roupa suj~ ;t!jUi. ' · reeleição atú "" nob re n1inisll'o da o;;t·i ~;ultura; o sri . uL\'SSE.~ VJAIIXA:....:si os nobres dc j>ll• quundo ~5 diz :un ~euhot•u,; do lt!J'l'CIIO, ••ban• 
lados se· rerer~m a u ma ••lig-:u.c.lli:• de ramil ía.;... dotwr o !Jleitll· em u111 . cutltl;.:io im[Jot'l:mte, 
j:i que'' pal ·.vr:1 foi l:mçada n~ !: ifJ~ tc. c eu d ·IJo qua 1•dO tutlos os elo mculose la\'11111 Culuu dizem 
mo SII'I'O, ('Ol'CJ.hC e<~n f11n~Jbu c nuu.wro~a c os nobres • l ~(JULO.dos, enf··•~"tlos nu~ nui"'' du Ot•. 
tr m graurlrs I "· IZC~ nn .Provtur!n, "ll tl11:•.'l nos Auellou, vice ·IJ I'Osidcntc, tl o [lrovu muis in~un· 
nobres clerutndo" CJ11C lazem n~al com 1sso .ao ' cussl! de lJU•l o nuhl't! Jevulud•• c sou, :untg·us 
n~>·so tmruJo, t) lUJ lazeu1 llllll a nos.;a prunn· I só lJ lWI·iatn vl•!tte:.r n cleiçúo 110 lcrt•cno da ma!s 
ela. stoict:J legu ltdntlc. 
Qu~ndo l'$livcrmo> na opposiçãn. qnnnllo ~ S.enhoM;, n!J~lr:thiudo tlus dons pr incipaes 

n.o:; . rc~l"r u qne .\lexandt't•, · Jl:ll·litll.lo rwra as cl - munto~. uus IJ mo.< os nubn•s dcJ.I u tn •l u:~ 'I • •i~ 
gt·:: ntlC< r·nnqui;tns da A>iu, dizia a P<'•r di··n~ . zcr:un Jllint• os IICOJiteoilllo:ll lt~s tln Victo l'in : 
tJIIe reset'\'nvn pot'll si~ n t'S : •er;ftl~n ; qu:ando ulignrt•lii:• tlc f:undm e ·•e~fli t·ra ll• ·ln Jl<·r ,tn da 
c.onfufltllr,uos n:; dl!~c,,n~olaçõe~ IH'•'I11'1a" com n~ eJ, Jçitu s~natori .. J·, cu 1·uu lir111Lu r ·llN :i ulgu tn as 
tiH p:tll'iu. qu:.ndu l'Sli1•ermns em Ll Jlpu~i~iiu . cou ~idct';tçi).·s rl!hltiv;uut·nLe :i t~a .'s" iuotueli:~ln 
~er5o at' grnudc,- f;,milh~. >et•ão os ~r:.udt•s nu- do<scs ;1~outcc i ntenl~•s, t:1l qnn t loi UIJI'C$Ciltu .;~ 
clcus reuititi••S us eh·mcnlos ti•! t'l'sislt.mci;~, conw !JOio nobre tl~jJllla .IO inll·J'jll.!rla nte. c J'vrlnleeido 
t"m !'ncc~ • l itlo ~m lrid:1 a tm rte, :•s.~im cot110 ~i o pulo nohre cotlq ;.•, cpto: me pl't•e.-tleu . 
gr·:c ndcs l'Sl·.:los cJn ordem >nl'ial. · Nn itupossiiJIIItlitde de in\' usti.:a•· fJu r ora qunl 

o Sn. z,uu :- J,;~o niiu é C\<lt;lo . a cau"a I'CIHOl:l Ott Ílllllll'di aln olu~ws · :ocuntcci· 
Jll>'lcto~. quo lutlo~ uú" J.,s litn" iloO>, o nuiJ/'6 de-

O $n. t:LY~SRS Vt.\~:>A :-I~' i•crrcif,cmonlc pu~ .. lo, •Jn•: iukio.1 u <lclt"t' .'• (Juiz d'nt· como 
C>: ncto. Ú lltll.ll'''· c!epnln1!0 pÓtlll 1'('1'ilio':tl' O >'t!· . !!iiiiSfi, COutO t:u•p:ll'liCitwll .C ,Oll a utor dcl lt!>, !l 
~~~ ulc: IJllantlo no h•mw• ilo! Jo ~c IIl q Ua$i · SI'. eu u~cliH!it'U Ju.<o! Ft!li,opc. ,\" lllclhot· ' rl~fo;:sn 
t\Hlo ~e nh·cln1·a ti :u:~iio do JIO·:t'l'. lút':l lrl :1~ d.IJ St·. t•un,;c.>lhoi•·o Ju;:ti.Vclq1[1e é u dis,:ursu do 
gr: • ntlc~ f;otui lin,; , 11~ r:uuilws •IM llo··l;in~h!i lll , IJ IJ IJI'Il d,•f.JUI:ltlo o SI'. l:l i:lol'luo, <! eu . vou pro· 
cto~ · Gt'tm\· ifl ,., o~ ~rantl ,-· s •·t!lltru~ d,• r••,istt·u~in, val·o. l'r :rt rli Hiu·~t' de um tio~ fac.lus lll;&is gra · 
n" 111:•i ' po.trr·u,as 11111'1 o.~ rlt: OJI [lCI~ i·:fio que rt!S ljiiC tem .-uecv,Jitlu·m• uo-s1J 1 1~1 1 Z , us lll'itnei· 
<' ll t't, nll'•JII J) pOd<: l' dGt(liCII!!~ l ~lllj>tJ,; , . ro;; idl•:.:'l'tuu nws ni nda J'.o r':t lll wai~ fi >Slls.: td.o t·os 

O Sn. Z .I~L\ : -rs~" ~~ lánn .Tttj.:latct·rn, nrtni ~unu~ultiulus."o n,IJr,,tl,:p ~tlm lo, !on~oda l uou· 
mc1t:·tn· st• n11,; frt :~. cnr.l:•s . · · li oi ntle c111 11 nc t·~st:~ :wonh'Cintenlus ,,t~ du;cn ··oi· 

O Sn . &unr.~ nn.~. :-.: u:\o :- :'Go r.xdtwm otltl'ns 
clcmcu tos dt' rn,: i~tcuo:i:t • . 

n f;n . ULnSES VlAXl\"A :·- i>Arfeil rtlitr ntn •. 

\'t!l'nto, n:"io po•I••IHiu cuuho•t' tll' n eausa <1>- llt•s e 
ClllllO <' fi C". 8t' l'Cti l i?.i! l':l11l, pu l' Ulll to•lcgr:IHi llln 
p~t· tkuhrr, rt nc hllulctn ·wJui leu, d~u mu orin .
dcll e:~ nu t•vn$dhl!ii'O Jo~" i''lllil'l•o. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 11:40 + Página 29 de 3 1 

Sessão em 3 de Julho de 1880. 19 

~{;~s, Sr. pr~~blonte, o nnhre dc[JUtarlo em 
lugar de ir de menor par • m;.•ior, roi do m~ior 
para IIICtlul'. Ntl [H'ÍnCI~IiO d J Sllll dis~lli'>O C<lu
bclt.lCC!l posilivamcu ll a autnri:1 do •·on~cllwiro 
Ju:<é F~li[Jpe , 11 ' 111eio do •liscur~o c>l:~b\da-·cu 
••P~llilS que pLHlinm cx.istit• indíctos conlla cllc, 
no lin:•l u1lm1Ui.i a· [JDssibiliu;tdc. 

O 8n. liEL'l'tÜo : - N~o ha L~ I. 

N~o. [}l'<)r·i>o l';ozcr, niurla qnc. ligeiratuimtL•;" 
1/ogi':I[JIIia de .-~ .. cidau5o iliust•·e, t:'oo v1nlcnta· 
11o~nt:11uenl" ut:ocadu pelo nnbt'u tkpaludo; ai· 
gun~ lruços já t'o ·nm tHt<•s [Jt' l<l meu colle:!'' L~ 
nmi~w o :'r Dr. Soares Drnndiiu, .c crc.o qnrJ 
o juiw da c:om:H'n n5o lhe é de>'fn\"or~nl. 

Senilorc$, :oté <JUC d·II~Llm • •ntos, qn~ IH'••vas ~u 
!lw~ntcm eontl'n o conselheii'O Jo<ti L•'elit}pe, :1 

ncr.u~~ç5o não ter:i vnlur. Si doeumenl<1s, ~i 
O Su. l:tn>ES VIA.N';\'A:- Est:í ll<l resUlJto uo prol' as forem trazidos ao dcb;ttc, o quen!Jsoltt

lli,curs" do nohrc d~IIULado pahlic:~•Lo hoju no t:mwnlc du,·ido, gnrnnlo ao~ nobre~ •lei>Ulados 
Jol'n•r! da Cmn111e1'ci •, e LJOntcm nús o interrom· qutJ ui•o 3•wn~a•·ei no ronselllciro José 1-'dippc, 
pemos ne~sc sc.utitlo. porque nü11 lenho ~~te dcv•w, m~s enm ccrlt·za 

Si 11flnal contm u ronsdhcit'o José l'elippo nlio lev;tnlar~i em favor dcllc a minha voz neste 
partia haver atJella~ vossibili<!:t(h:_. dcllc let' SitiO recinto. 
o attlor tios ~cuntcctmcntos da "V tdona, o nobre A tê, por~m. que ess~~ ·pJ•ovas sro.i~m Lt'uziti:Js 
deiJUt;odo potlcl'i'-1 po1' isso :11 casar pc ttnl<~ o pniz pdo uoiH'C d~[JUtlld<l, en tcnh•• o dirrilo, ou 
c [Hwau;c ~ -•·amar:t e~~e illusLt•c cidatl;•u '? ;1otc~ uu lcnlw o d•ll'er e~ c~utart~ tau•bcm •I c 
. Qu•· ú ,las 1,rovas ·~ Poi~ l•·nnlttm s~ ~r·cusa- com•íd•~· a1· Sll' Jieitas as nccusa•:ões feit~s IJ()JO 
çõus gral'i~~illl:l~, pois IJI'OCUI'a~~c füWI' rcc;oloir uobt·e dt•tmlu•lo r•ont1·n o comelheiro .lo~~ Fclip· 
sobre a c:.b •(l:t de um ~nciao, q tle l rJIIl :rmHo no pe, um orlwmcn\o da magi4raiUI'a LH~zilcir~L 
scn•iço [Hlbiko a waio1' p~rle 11:1 ma vida, 11 oc· O Sn. GHI>11>•J IJ.\s NEI'ES: -A nvJlhOI' de· 
cos:o~':•o de !lU-OI' de fnctos Cl'itn:noso~, >Cill IJUO fes:~ CJLlC ellc levo fc•i feita pelo St•. Souz~ Car
i:nmcdialamentc a ::t!h·:;a~·üo ücompanhcm as n• lho. 
provas 't · O Su. U1.r~s~:~ VtAN:>A: -O rJrtú devo ~r;r~·· 

Nito se trata dt~ um dL·htllc p•"llitico. O uobt·c lleccr. · 
deputado, faz~ndo c~'D' :•ccu~:•t,;ões, c~l;Jbclccuu 81·. pt•esi•lenle, si a )Jrimoira parte do meu 
a qnest6o no terr~no jndiciar·in, pediu jtvtiçn, rlis~ut·s•l t'oi ~gr:•dtlvel atü certo ponl·), a segun· 
apontou o rri111inu~o. c ~té Lluddou < [lt~ o illustt•c da tne cnnstrnngc prot'untlnmente, rc~pontlr-nrlt• 
Sr. presidente do con~elllo tivesse bast;mtc uo nobre <lP.put:•do )Jlll' Al:•góus c cx·pre~identc 
cn•·rgia IJ~•ra Llltnir um cldadi•o nltnlllenl~ cullo· tlu minha provinda. Anto1s de ltulo, como pre
cndo. Ontlu ••s1iio, !J':rém u' [H'ov:os? Uude o limi nttr, lenho ,,bl'igt•c:in de dizer que I.!U o o> 
processo'! Onde :1s pcçn_s llll convic~fio '? meus llmig·o~ at•obmos a a .minislnt~uo tlc 

O Su. 13ELTnÃrl : - Ontlc est:'oo as J)I'DYas Llú S. Ex. 
<JUC o ruc\u su deu, de Ollc hou~e mul'le> ~ O Su. S!tõ1~~tuN~o: -"Com a cxclnsiio dli lli'J· 

o ::.R. liLYs~l':s Vu.xx.\ :- Qttc o f;,elo mate· virncuto tJUlil:i~l. 
rkll se dctt noio lta duvida. · O Su. liLrs~~~s YtANX.\: -.Apoiamo; a :~•hni· 

o Sn. Sou~A CAnuLno :-l'ui~ ns pl'tJY~.; siio nislr3<:no de .S. Ex. curo ex.clttsfi~ du moviulctllo 
;1s u1~sm:os, p•liiewl, pot• duas .cunsirlel'"~lll'S ! 1.• (JOI''Pte 

· , . . 1 tentlo o< ll""~u> n1 111~n5· o grnn_de rcspo u~~bth-
0 Sn. ,UL'Ys~Es VIAN,~A :-:-~ln$ <t.tHl, o. t'Ct<p~•n- d<~dc do pot·tido libewl penmtc o pai~, ~con~c 

~~rcl spJa·o Sr. con•elh~ti'O .Jose ~ehppe e o lha\·a 111 • 11,1s tJliC mardw:<s•Jtuos cutn mn!l.inw 
4JllC o noÜl'O dcput:.Ll•J nuo podL\ lll'onu·. [JI'U•londtl l>~•·a qu•1 u desitl('/'lltllllt do no~~n var

O Sn. llllL'I'I\:\o :-E V. Ex. lelll do.do~ pam ti to l'rls•c l•l'eonellido -:·:L• Jl"rt\nc contnv~•mos 
I>tov.ul'. o cuntl'ai'Io? · com u~ [II'OliJ••s.<ns de impaPein,li• a de do Hlill is • 

o Sn GLr~sll~ VIA:->r>\ . .:...,p..,;siJ [Wtorur pelo L•río '' U.o aolJrc depntadu, auult• <JHt todo~ ~-' 
JH'incit;io <lo ~li~·ciLo q1~~ ~ indi\;f;lnn é inn!wcnt•J dius visso•n1o~ •lllC ess~s prouw~~ns woo H' re:lio
<lté que sú prove ;1 sua l'rimiu~li·hulc. (:l.:r;irld •s Zl1\' :Jill · (.-lpmtlrl .s.) 
lo opm·les.) Us uobt•e.< dt![lllt;uhJ~ que ullll'lll<t!n, O ::)n. I~oUnE~t;" DE ALnFQI.',r.n)t:E~-r::~t·oc~ J,• 
comrt llze ··~m (IS sr~. Pt•dro B ·lll'~IO o Juafjlllnl prol·a. hn gauho COHl a diSCUS,~IO dt> mtn\HI 
Tuvart· ~, t[ue o $r. •·o1os ··flwtl'O Jos·· ~'elippc Ul':l udmiui>tt·n~·~o. 
l'e ' piHJHI'-'OI (IOf ('~Se' fndo>, que rli~Sl!l<lHl que o Sn. Ut,l'>SES YI.I.N';.;'A:-N;io uescjo di~Cillil·~. 
o l!uYerno uilo I" ria l••r~en l•:tsl.•tll.o 11nra l'!tze•· · v011 I'L~krir·IIIC li~eil'ametlt<l :i :.Hliuini>lt·n~~D 
com qno whro :1 t•:d,.·ç:l_.d•• grn•••lt: rl'imiu"s" ·d1: s·. E~~:. l•:ut•·nlla· 111 csmu qtw devoluiOs is·>l:•r 
pe.<a~~c :1 nc~üu rl11 ju,t.i ·a, t' t[llll dn·ia111 lraz.n• a d i.< i :ú-~,,0 , qnu 1• 1:r~; 1 ,,,JJt'<! uma in•crpclluç u, 
lmm•·d lntnm•'IILC a~ l' ' 'tova~ <i•·s>:• •·rinoincd<da·IL' , 1: :1 ' '"''H s~:oo <b pn·-itlt•lll'Í:O du 11 .[oro tkp tltu:Ic~ 

S I', pres ;dt:liiC. n:t~ l'OIIilh;.:i··~ ;u:l. nao• -;d-ollltl< ~O ill" ["ll't'(W :Ot:luallllt'liiC C\ll'lllpOI'Uit(.'ll. llt:IS, Sl
puiz. ond•' os •·o,ltllll<'~ ~ào :.:'PI':tlllll'lllC llltttli.!· S. l..:x. tJIIir.cr iuid••l·a cm outt·a oeca$iúu, cn o 
Hld·•~. n:it• Q (ll'o! <'i~n. !;l'illllli.'1.:t_ tio•. :oi!Íill\l .para nt'olll[lilllh<lrt!Í, .. 
r:·~l'l' !]'1':0\'0~ nrru~nr:rii'S, -l111 ~ltW tlii'I'II(Hill iasl;l n ~~~. I.onmxr.ll OI': At.Ol!QUlmnuc: - Seria 
11 (111,113~ f;t('t(ll(llihl, [10 l'lllll' th•~l'j li ~I' I' ~tl'il'l.n 111l111l I! j 1\ \'(]l'i"CI' (lS (l;l( IC js. ' 
Llehl'lltlll Clllll ume n 11"''1'1' en.lo•!(n :-- 111:1' i"lil<!l· · . • , , , 
lcs IJIIC. ('.<•IIW lltlllbl'IJ tlo•piiL:otln, llO l'()t'ÍI< t<>Lhil:'l 0 ~!l. l!I.YS~.'>~ ,. 1,\l>t~.\ :-1)1:,!<1, a v_. f; :o;:, ~I'. . 
c:om"ra 1•edem n :•e•.;:'inth I•· i t•nnlt:~ g-t•andr~ l!l'l· Jll'l'mlenlr, r;:.' P:nn~r~ l'Otn a 111:11or >mcrrt<~~de, 
min._o~o'_• tün n t•r··~sitl:•ll•l _<_I•• f:t7..l'l' :ICLllllpa. nhnt' I t[.llO !HI :Hhlt .. 1111~H·n~·:t~ t!n liOI1.1'~11? i.lejllllll~'! liOS 
l11ICCllSII~'Il0 com as j)l'0\'11~ JU(Ij~ ft>lJUSiitS, C\tltl· t'llnSHlCI'õitnO' lHI )10~1~'110, dt~ [!tl:'tlilO l'e[JUiiltl': t,liO 
l•lclus, lncfliL«\'ei8.. e tu Fnlll~n, em certo pcnouo ~:m r1ue a l' t1pn[)il~lt. 
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;.;·oyemwa s~m o~ r~tlllblir:ano:;. O ~ov~~rno era Os St\S. ·LouRENÇO DE ALBUQUERQUE PJ LUiz 
Uberulna minhll pt·1wincia; m~~ a maioria do FtLtN•E dão apartes. 
pnrtitlo vida :1 0 oeste da :1útnitu~tt':1~ão elo hon- o sa. UtYS~~>s YJANSA: -Si essa carta tem 
l':ldO UC[JUI:ldO. . es~a ~US[HJÍ'{iiO, quO qUalidad(l de [lfOV<I pócle 

O Sn. .ro,\Q::m T,IVAm;;s: -Qnnl o astleclo tla set· lmztda :ís nsscverat:ões tio noiJre deplllado '!' 
Jll'o'· ind3 hoje ? · Ncn h llllla. · 

o Sn. Vtr.•~::;s YHs:I"A: _ EMaramos l'r.~i- Quauto à reintegração de Izidoro da Costa 
g-n::~tlos, pot•quc tr:lt;1,·a:nos. antes t1é tudo, dos dera d!ZCL' que cs~é iudi<;íduo não se nchavn 
;,rrandcs iuterc<5Cs Llo p:1rLido, ainola qne s•m- proccssudo. · · • 
bessemos que da pnrlc do minisl{~t·io "de S. Ex. O Sn. Lolím:xço DE ALDVQliEllQUE; -Acha-
ltaviamos de s•1t' sacritic~dos. Contava mos com va·se. 
isto, e$perando, Jlorolm, q\\c no proprío cspit·ito O SiL StUIS)IVXIl0:-Eslav3 dcspronunci3do. 
de S. Ex. se llzess~, ailidtt tJUB tardiamente, 
Ut)l:r cvolu()ão, com a qual justiçn nos fosse (lln ot1li"M 11·/JCI·rlcs.) 
feria. O Sn. ULYssr,;s VtAX1\A:- ••• na occasião em 

Sou oht·ig~do, St•. presidente; feitas cstns con- qu~ foi rdnte~radó; . 
· shlcrno;ües gt'J'acs, a rc~ponder ligeinmwute n Quanto :i nomcaç5o de Alcx.nndrino de Alcau· 

alg-nns topicos do discur,;o ltnje prof,,rido pelo tnm, upezur de sf'r um facto rninimo, devo dize!' 
ho11r~do r~p••esenlunle d~> Alnp;illlS. a V. Ex. que e~se oidndtio igualmente não se 

S. Ex. querendo pr~ndct· os l:H:tos d:t Vicio· uchm'~ processado. 
ria ú marchu o.juc a ~dmini~trncflo da pro~·inci~ o Sn. LovnENr.o DE A~DVQUilRQl'E : _ Nüo 
tomou qnnndo ~>.sumiu a prcsid;>ilcb o St·. Dr. • • 
Adelino, nwgistrado iui~:<TO e poliHco modera- apotado, estava. 
dissimo, di;;se qúe rornm le,•:ntln•los ü ~a'te~·oria O Sn. Lt:tz FR~tPl'E: -Havia apenas um in-
dr autoritlades, entidades ~em influencia n:is lo- que rito. . 
calida•les, indi\"idtws l't'conheddos criminosos. o· Sn. SwisJ!UNDO:- E um inquerito feito. 
Hn exag('rttção. pelo irmão do Sr. B;orão de llupissurna, que o 

O Sn. LounE~··;o DE Atllli•~lJEnQrE :-Citei no- abandonou desde que Alexanc.It•ino foi demil· 
lll cs. tido. · 

O Su. Ut.n~r,;,; V!Ai'N.\ :-O nurnm·o d~s de· O Stt. Ut.1"SSES VIAN'X,t: -com relnção ao de· 
missões a que se I'CFo.lrin o nobre do~putmln, posso leg:ulo do Bonito, os documonlos lidos em dis· 
dizer IJUllfoi muito inferior :is. demi,~õc•s f!!ilM CUI'~o Otllel'ior pelo nobre deputado nad:. 
]Jfll' S ~x., e ((tP o esr1il'ilo lJUC n ellils pre,;i. provam cunlt'tt rssc cidudão. Si fvi essa auto· 
diu não roi (le reacçõe~. ridaue demitlida 110r um t'ucto criminoso, altim 

l'ara se (ünhocer qual u animo r1ue tlomirwra da demi~siio, o.lo.wia ~o.!l' processada ; e, si o 
u honrado cx·tlresid,·nte de Perlu•mbuco, basta n1iu fui, G (IOrque sobr~ este deleg;•do pesava 
dize~ que de cento o Juntos rlP.missõe.• c uornea- apenas snspekào política, (JUC o nub:·e depu· 
ções por elle feilas, neru uma d··missfio ti1 J\'e~ Indo tinha tnlvez necessidade d~ fazer co
rec·ohiu sobre aquelfe~ no>:::o;;; arnig·o~. o.]ue estn. bl'ir com a conveniencia do serl'iço publico. 
,-am separ:1dos de uó.•, c nem um;, só nomeaç(io Pl'uiados.) 
recahiu sobre ()> nmig;o~ l}lte e~;ttwam de no~so Os Sns. S!GlS~HJNDO E LoURExço DG ALBUQUER-
lado. · QtE troctllll up;~rtes. 

o StL LOlõR~;:.~:o IH; A~UUQUEUQUE : - Não osn. Pli:ESIDE!>:TK: - .~ttcncão! 
apoiado, ·llo;;so dat· cxem[llos. O Sit Uussss YtAXNA; -Sr. pt•esidenLe, o 

O Sn. hy,;st;s Yt.\l\"1'A :- Benro·me a auto· nobre d~tlUladiJ, ex-presidente lia minlm pro· 
rhbde~ llüllci:rl'~- Yincin. que ~u eon$tilnitt estrenuo defensot' dos 

( 1'n,Ctlln ·&! '']Jtl.,·f, •$ rltll'o' 0 ,, Sl's. Loiu·1•11 .,0 1f, tlis~ideni•·~. dis~o fJUC não nos tinh;unos conten· 
A lbuq~t~rqtu· .. Si;Ji~munol~ c L!ii.z p,•/ippe .) · t:tdo com as ultimas elci~·ües!;! linh:~mo,; •JUCr!do 

venl'et· ns el~içües mun icipaes, ao que nltribnin 
Sr. pt•esiucnll.'. o nobre dep\]tndlr al~m rl 1l ttrua os faclos 13ffilllll3XtJis da cidado da Victori~. 

carta l.j\1<) tem tlo j lliZ d~ llin; ito de l'anella; o Este jui~o do nobre deputado é suspeito. 
da referencin a lttn(l pes~on, que elle ~;hmnou Nôs n~o tínhamos necessidade de empreg-ar 
rc~p~il"nl, nws ct1jo mHl1e nf\o prorel'iu. •.· ~-iolendus pnr:1 'I victoria das elei,·ões de Llepu-

0 811. Lolil\~;o;ço Dl> ALl\FQUEnQ::E ; - E' o LlHl•rs :-cor ,·ll>, si o..le viultJucitl~ ros<eaHJ~ C~IJazes. 
Dr. N<tlJor. o·cloieul'ütlr fui f·:ilo rplatH.ln o [!:11-tirlu t•sL:n·a 

o sn. ULr.,,~;, Yr.\:>:u: _ Agot·n é iJUC 0 110 . unido~ c tos urnas dr.•rno o•stt·nr·am ·i• nu~sa rol'!:a. 
Lre dt•pt)l:idu l!l'o:·eriu 0 111 ,111<:; 111~·s ·:okm des-:t Co.1tr:t a,:. r · l.~içü•.>S ,:rl li"lul'iai!s ns liCCilSiiÇÜt!S 
t:urt.a 1• .. .tlo·s~a .l'l . .'l"~ro;.r 11:i~. S •. Ex. lllludi ll :q.lrmas l<!l'lllllada' lr~m ;.it.lu r·eful:HlU•. logo IJ!le têm 
hoj•.· :i r.•inleJ.'r:,.ão dtl lzidt~t'u d:o 1:,,, 1" 11 ,, ho!.(ar · ·si1lo •·n.:wiua-<. Ü·HIIllr'" duiJutado u:w pv,le Ira· 
de olo·k~·;11l•J 1lc l·)oru CutHlll1n l' ;i·Hnlllt'iH:iio' t.lc zd·ll~ dr: llo\'u tltJ llt•b:IIH. 
Alex<lltdrino ()e ,\lc:rnl~t·a no tlll sulJ\ldc;:itdo de O Su. LoPIIENr;o Dll .ALRUQ!JERQ\11':: - 1!'3\lei 
Hlolllllrao:ú. · apenas tle.Guy;rurw I! VicLot'Ltl. 

Dovo dizer nnles de \lltln \[li C :• cn1·w do O St\. liL\'SSE' VtAN~A:- O !li'Opr·io cercl) de 
:;r. juiz de dirútto d~ Panellastem uma ~\'anti o Goyanm1,a llUCJ so lllm referido, é ainda pro!Jle· 
smpo.;içiio, porque elle ora t~ ui nela é o chefe dos malico. 
dissiucntt'~ llo g(IVerno 1\nquellll COilll\l'rll. VOZES DA ~tiNORIA: .. :.:011 l. oh ! 
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·O Sn. LounEXI}O DE ALilUQUI!RQUE :-'" Peloamor, 
de Deu~ I V. Ex. nes&e cnso põe em duvida tu!liJ. 

O S11. Uus~Es VtAli"NA :-E' ainda proble· 
matico ... 

SR. So~u CAttV.~Lilo :-Isto é muila <:oragern; 
perdão, 

O sa.' Utvs~lls VuNNA. :-... p(>rqne, si os 
uollt·es depnL:~dos <lffirmum, outros negam; e a 
opinião do juiz de direito, que se teli1 querido 
trazer á di~cu~são, nada póde prov11r. 

0 Sn. BELTIIÃO :-E!Ie não negou ... 
O Sn. lJLYSSEs VtANNA :-Nem affirmou . 

. (Cruzam-se apa•·tes ~ntre os S1'&. Beltt'lio, Si
!1ÍSmlmdo, Souz·a Cctrvallw e Joaqtli-11~ Tavar~8.) 

o SR. PRESIDE~T& ;-,..Attençuo! Desta maneira 
o orador não púde continuar. 

O SR. ULYSStlS VIANI\A:- Sr. prcsidP.nto, n5o 
quenmdo e~t·~nder o m~u di~cur.so â admini~tra· 
ção do nobre deputado, ex·pres•dento du mmha 
pruvínci:1, querendo limitnl-u unicamente ao 
objecto que constitue o d~bnto, d~vo terminar, 
mesmo porque a hon. concctlida pela prorog~ç~o 
está :1 .t~rmina r. 

No estado ~ctual d~s noticias, de que todos 
nós estamos de posse, é irupossivel fazer um 
jUÍZO CXIICtO C segUt'O. Subre :1 lllliOria e I'Cspon·. 
~abilidade dos acontecimento~ da Victoria rela· 
tivamcnte a pessoa determinada. 

A justiça ha de fllnccionnr, o resullndo das 
pes9uizas judiciaes, revestidas da maior impnr
ciahdtldt!, ha de ser trazido a puulico. e eu :•cre
dito profundamento que as accusações ll·Ynnla~ 

· das pelos nobr~s d11putatlos hão do se reduzir á 
recursos opuixooados de occnsião. 

Acreditando na alta imparcialidade do minis· 
te rio nn investigaçfio desses fuetos e no honrado 
presidente da minha provincin, espero que tt 
luz se faç~, nilo uma luz so1ubl'i<1 como a dos 
quadros de Remb,·andt, e•pnlhando snmbras 
sobre os ructos; t•1as n lu~da im1Jnrcblidadc, a 
luz se1·eua dn justiç:• ; \l uqnellos que rorcm re
conhecidos como crimino•os eu e~tou cot•to (jUe 
hno de ser punidos, o. por minha V()Z, _Iam e~· 
land.o o facto, terei tgualmente de osltgmntt· 
~~~l-os. Teuho concluido. 

(Jluito !Htrn ; 111uito· bctt~. O UJ'd<i lt' é ft'licilado 
" abraçado po1; uwito& St'S. dcptdados.) 

Tendo cedido d~ pn!Jrra o Sr. Freitas Cou· 
tiuho, e n:i.o h:1vendo mais quem pedisse a 
pulana, é oncerrad(, a discu~s~o. . 

O Sn. PllEsto&r-:·rE dá parn ordem do dia ti: 

! .• JKtl'IB (ate UI~ ho:a da tarde). 

Conlinut~ç~o d;~3.• discus~5n do pNjcclo sobr& 
a estt·ada tlc l'~tTO d,• 1'h1h•ddpluu. 

3. • tliSCUSS~LO ÜO. projCCIO ll. 2:f SObre da!lll!O 
e sinistro. . 

t.• ditn tio proj•·cto n. ii3. relnti1•o ao ex· 
almoxill'ife Firmino Luiz Gmilcs de Ailreu. 

1.• dita do projeolo n. 30,. concedend~ um 
auno de licençn ao juiz de direito Jollquan dn 
Costo narrada~. · 

L• dita do de n. i97 1·elativo :i expart~çiío da 
herva~m<~te p~t'a os mer~:tdos da Europa e dos 
Esta,lo~ unidos. . 

i.• dita do de n. ~3 ·sobre a jubilação do 
chantro F. J. dvs Rt~is. 

2. • 11a1~te (â t l/2 uu antas), 

Conlinuat•fio da 2.• discussão do orçamento do 
mini~t•·•·io do imperio. 

i!.• di,cu,são do orçaruentl) da despeta do 
ministerio d~ e~trnn~eiros. 

Levantou-se n sessão ás ~ f/ll horas da tarde. 

Redaccão ela trtttnda rios S1·s. I • .3L de Fl'citas 
ê outros ao P''ojccto n. !1, de 1880 

A ~ssllmilléa geral resolve ; 
Art. 1.• E' o governo autoriwdo a conceder 

ao !ll'semb~r~uilor da. t·ela:iio de ~latu·Grosso, 
Pedro c~mcllo ~es,;õa, um lmno de lh~e•u;n com 
o orden,tlo. nn fórma dn lei, para tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

Art. l!. • Ftcam revogadas as disposições em 
contrario. 

Saiu das commi~sõr.s, em 22 de Junho de !880: 
- R11y Ba1 boza.-Rodulpllo 1Ja11tai. 

Redt.tcçào ()a emet~da dos- Srs. Jeruuyrno Jitrdim 
e Jletlo Jo'J'(m<;o ao 11;·ojecto 11. !U de i880. 

A assembléa geral resolve: 
Art. t. • E' o govcrnQ. aulorizndo a conceder 

ao padre Bonicio Thomaz. de B3slo$, viga r lo de 
Cavulcante, da província de Goyaz, um anuo dtl 
licença com o ordenudo, na fórma da lei, para 
trnLill' de Slta s~ud\l onde lhe convier. 

Art. 2.• Ficam t·evogudas as clisposi~iíes em 
contrario. 

Snla das commissões em 3 ele Junho de 1.880. 
-R.tty JJm·bozu.-:,Rudolplto Dantas. 

RedaCJ;tio do pt'<declo 11. U d~ 1880. 

A as~embléa g ~ral resol r e ; 
Art. L• E' o govemo aulorizodo a coneed~r 

ao d~semb;,r;:;,dor da relação do ltlamnhilo, 
Souo t'uulo ~lon toiro d~ Andl'ntie, 1un anno de 
Hcençu com o ordenado: na fór111a ~a lei, p:~rn 
tl'utur de ,nn ~aude, onde lhe <~Oll\"lllr. 

Art. ';!,• l~1cam ··~yogodus ns d.sposi~ões em 
contrario. 

S:•la da> sessões. P-lll U de Junho de 1880. -
R.ny Bu.t !Juza.-liadolp!w Drt'llttts. 

Rr'diJ~r·ào do JH'Ojtcto n. 22 1le f880,. ofTem;ir!.o 
vuÍt~u cnnr!uda uu rlc n. :H tl? m:o~nw wmo. 

A ·1~8em1Jléil l'rrtl! rr~olvrL. : 
Art. t• E' n "<.IVI!rlln nutnriz;Hln a COl~Cerler 

·:10 de~e,uhnl'lfnJo,· da rd:•' iul do C•·u~, IJr. 
1~1':1111:i~eo ue Fnt•in L<'ln··~. um n11110 d~ IICtlll~·a 
I'OIII urduuudo, para trutat• do sntH.Io onde lhe 
convier. , . . õ 

Art. 2.• Revogam-se as d•spos1ç es em con· 
trario. 

Sala das commissões, em n do Junho de 
·1880.- Ruy Brn·bf)za.-Rodolpho Drmt!IS. 
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Redac;(io dl) J'l'oj. c!o 11. :Jl) de ISSO; 

A assemhlén ~;cral rl':::olvc : 
Aliillo tfni"O. Fic.a o gOVP.l'llO anlorizndo :1 

. man•h•r m:ltric u l:~r · no i • utmo t.l :r fi11: u idade •le 
medic:inn da côrtc Alhcrlo das Ch:rg:rs l..eil<•. 
di~t•en~ano.lo ·~c-l hc o le;utro tJil•l lhP. f:rlla Jinro 
t•.ompletar n idade e ·dgid·• peJ os c, l:tluloJs paro 
pollcr nt:rtrkular-~e; revogadas o~ dispos içues 
em eonLI'arío . 

S:.cla olns ('.Om mi<sões. 3 fle Julho de !880 .
Rtl!f Barbo:m.-Rodulp/W Daut 1s. 

Reddctd~ do l'''ojar,fo -n. ~6 . de l880. 

A a•sembl~n geral t'e>olve : 
Artigo unic11. · t<icn o gov11rno autorizado a 

mnnd,r :.d.111lt ir n cxomc v :•go de anat,;mia d•l 
· L • 3nno da fn <· ul•in•l" de m.-dio:ina df's\:J cnrte 
O alnmno dn CUI'SU .llhnnnacelltiCO tia me~ma f;r· . 
eultlndtdulin t:csar Alve~ de ~loraes : revoga
·das M di"llO>ições c1n contr :orío. . · 

Sala d~s cotumis~ões. em :J de Jtmho de 1880.-
Ruy Bal'boza . - Rodolplw Dantas. · 

s-.r.o elll u de dulho de· 1880 

PR!;SII>lli>ClA DO SR. VISCONDE DE PElADOS . 

r:omparc•·et•ilm depois d" nhc1·ta a sessão os 
Sr·~. 13clfurt0ua ttl, :;ilvcit·a de Sour.n, Rorlulvbo 
uanlll <, Theo•IOIIIiro . M. rcira B ·an•hio, Tbe .. do
relo ·$ôttlo: J.mquim Xabu•·o, Moreira de IJ:uTOS, 
Co~t~ llil!l!iro, Mauod C:arlo'l, De~erra 11~ Mene
zes , L~turuuçc.• de Alb•t•IUe•·quc , l<clicio ·dos 
:iuntos, ~hlhoil·os; Bo•zcrra Cav:rlcnntl. C:mla"go, 
JO,uJUirn 'l'a ' nre~. Ot!IL.ão, Mareolino Alouo·a, · 
11J'IIncisco :)ooli"é, Dana, Jo·ro imo Surlré, Si[.!"IS· 
mundo, l'e•tro LuiZ; EJlnminundus drl l'tlello, 
FMnando Osori••. · S<HJ7.a Carvolho, Frederico 
RegQ, e Buarquc de ~[acedo, .. 

· Faliar~m com ptu·trcivaclio o> Srs.: - Alfonso 
11onna, Aurclhno Mu:,ralh;ies, Bor:io du Esl:•ncia, 
Flore~. Fnrnco de Almddn, ~'runklin Oorin, 
F~rreira d!l lll•rUI':t, lgnacio 1\llr rlins. -José Jl[a
l'iano, M:1eedo, M~~riu no c.h1 Siivn, e M~ . J u Franco; 
c sem clln os Srs.: Abreu e Silv~ , C••sario AI vim, 
Couto !lagalhtles. Fidelis Botelho, Jo~quim llre· 
ves, .Manoel Euslüquio c l'am:md:••·ú. 

Ao i/~ din o Sr . Jlreshlcn le declara aberta u 
sessão. 

~· liua c approvádn n actll du sessão nulccc· · 
~~. . ·. 

O SJt. i.· · sECnllt'AlHO dá conta dQ :;egninte 

~UM&I.~Rto.:.....En•br ·sn.-l'roi•clo·. -Apl•ro.-açfoo de ro- OJilcio~: 
dac~Uc!!.-~a.~ervaçôc$ dos . ~rs. Ftoreucio do Abr~u o 
S• ldnoh" llorlnho • ...:.ob•orra~G·• c lu loi l>d loç~o Ju ,.,,. . Do minisli'O . da !,[Ullrl'3 lle f.i • do corrente, 
l'roila• Coullnbo.-Oh&cr.oçõoo • r cq11eriononlq Jo Sr. · IJC!lindo dcshmn,.~o d~ dia o hor11 '"lfO DPI'csenlnr 
Ru.tti it UOI Jun t·. ~r.- Ollso r-y ;~.~Ü "Hi .el tts S rs. la(l ••llctO de V' .,. 
C<l<'albo, JMqoouo Xahueo, c .. otidol do Ulirci"a o Gol• lllll:l IJfOtiOSlll 00 ll0dl11' eXel'UllVO . . 

. ~~~~.~o~d~f ... ~~~~~·::=;~:~~~:~~~T: !~~:;-~~:"'.:'.!~ •• ~~ ~~~ · Marcou·se o dia 6 ·do corrente a 1 hora da 
dltMstôn ~o pro.iot.l • u. O ll. l>locur•o o lo Sr . Corrd:o tarde. 
Rabo !lo. Ellt.ctl"4tnOIIlo o ~ohç:to. - ~.• ~i s •>US<i!o do D • • d ; 1 d '" ~ J Ih 
projccto 11, 2i3 tle t879,- s t011>UA • . \OT! ''·' ....... no UI.\. o .mlntHro a Ul:ti'ID ·~ e ifi ur. . u o r,or. 
-orç,.mcn'o do lmpe.-io: lll•cnr&o3 dos Srs . ~lalhc iros rente , .devolvendo, com :1 rli'Vido inf~trur~Ç;IO, o 
o 'l'hcodorulo.Soulu. Rudacçuc• . req11crimen 1o em qne o trlmnxuriro do ho~l•ital 
A's H bnras do manhü, feita a chamada , nc"ha · dtl ma1·inha da cürto!, Jos~ Candidn de . na.-ros .. 

·ram· se t>r~:sentes os Srs . . Vb;cunole dc. l'raclns. p!ldo 'llle us vnncimonlo>~ que percebtl s.ejrmi 
Alves de Araujo; Rodr.iguel\ Junior, Andrade equrparndos M S dus · empro·ga•lus de •gual 

. ·pinto, Li ber:•to llarmso, l'l'a lo ·Pimenll!l, AI· categ:oria da inttiD•Icncio. do ma·rinha.- A 
meida llurhoz:~, Za m11, Fnbio Rcit<, Bulcào, Co•t.1 queri1 fez a rcquisi~~o. 
Aze\·edo, ~errn, Mello Alvlm e Leoncio de Cnr· Do pre~idenle do. P~1·nhvlla de f8 de Jnnho 
valho: · · lll'OX!IIlo 11ass••do. pnrticipnnd.o. quo dopois de 

CnmJlnrccP.rom depois lla r.h~mada os Sr!l. te1· 11 •·e~tndo o ncccs~nrio jur1rmcnlo os~umilt a 
S:lld:tnha rtf~•·i n ho, AmeJ•ico, D:m in, Pnmpcn, irdminis\raçfr(l d:HJUr:lla proYiur.i;~no dia iO llo 
Pri~cn Parniso. Franco do :;á, Siuval, Freitns, diltJ mez.-Inteir:tda . 
Jos.~ Dlls~um, TnVn•·es Del rort , Viriato de ·M··· R~querlmcntos: 
doiro• .• Jof•o BJ'i!!ido, Abdun, Sonz:r Andr~de, 
l\t:111oel . de 1\l:t!!alh:re>, Mei ra de Vnsconcellus, De .J,,:io C:r pi~u·.• no Scnrcs Rapos(l, i.• cndete 
Antonio rle ·s iqneirn , l.uir. Filippc. Ar:og:\o, de !ll'lilliada :1 CDI'allo, Pl'tlindo í1w1s um ll :lflO 
S•·rnph1co, Uly~~cs Vi:r1111n, E,; pindoln, E· p1•1·i t•am poucr eo .cluir o •·ur·so llrlql:r ra :or·o num,xo 
diiio, Sr·:trc' llr:IIFifio, · 1\lheil'•• dll M1mczc', ó ~,col:~ mdJI:Il·~- A' C-lHIHn :s~<<O de mstruq;ilo 
Uol'l·u~ · l'illll'll l•\1, 1\lllnlr•, · Alineitl:1 Cottto. All· . · IJU i i lk~ 
ftlJ~Lu Fn•u\':1, Pr···•lt•l"i•·n •I•• ,\lrnc ioln. I ,J ,•rnn~o, Oc :\.ntonio tlo• Souzo Ar:oujo Tntiio, C8f<'l'l'ciro 
Snuto, ll uy llaJ' h111.n, ,\ 1;•mhu.l:• ~leirdh·~. llul' l:t t.l:r ,.,,,leia lln cltln•lc 110 l ,.ir nmmln:\, em Minas 
de Arauj11. D:rpli>l:• l'•' "I'Ír~ . . :'oollm l.im·•, Ju~ú lll•r:m~, l"' •li ndH nu:!.-lllenlo du .ordr.Jwdo.-A' 
Caela1111, ]~l';llll'll 1 ~:1 1' \'aliuo , Fl'r• il:.- t: .. utin ,, t'nlnlni•:;itn du pmrsuo•s e o•·dcn:I-I• ·S. 
C3111l ioln oln Oli\•tlii':J, l)•l'l"•'•a ll:tlll'iln, Carlu~ 1111 ll rllllt'i <cn r h~ !'nula C:11·~ll'nnti do Alhu· 
Afloll ~" , Gal•llno, Lima ll11:r• Ir~. Mnt·: l11iln C:UII · 1Jill'r'op11•, ~1·rrt•l.nd,, •I~ inh'm]urll'i ~ d:• ~ruorr:1 , 
pos. Tlwnt>hllo lllllllli, 1\nlnniu l ~:•rl• "'· lhlt':oO llr•diltrluull.' lhnl'llllu•nlo "111 ~~H ord: nado. · 
1Jorn11111 do ~lei lo, Guv i:\o l'o•ixul", ~l:tl'tim Frun · A' 1,., 111111 1~~iiu illl llCit~Ões ú ordt•UaliOS .• 
eisc.o, 1\lorlim f'1·nncisc., Filho, Ol ··~nl·iu J.·ro· 
.nymo Jardim, &rgin.dc Custro.c Flol'l'rlcio t.lt• E' lhlu, juh.::ulo t.lhj• ... lo •lu dolilit• l'~râu l' m:tn· 
Abreu. datlo illlprllnil' o ~··gullut.i: · · 
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A commi~são de pemõ••s r. orden~dos, tenuo 
exnminatlo u requerimento do•!llnwnlado do pa· 
dre l"rnnc sco Joàorle Azevedo, peuindo um :.nno 
de licença, com venl'imentos, pnJ'a tr·ntm· de sua 
~nude, o conhecendl} ser dw toda :1 equid:1de a 
concess5o dn J'd<!riifn licençn, po1· provai' o sup· 
pliclmte corn atlcst:1dos medico~ estar· ~on·,.enrJo 
de uma hemi[Jiegia do l:rdo direilu, consec1uen· 
cin dA umn cunge~tã!l cerl'brnl,é deNr·ecerque 
se ndopte o sogninte proje~lo, · · 

• .-\ nssem b léa ger:• I resoh·o : 
• Art. t• E' o l(ovcrno at1torizado o conre

rlcr no pndre F1m11:iso:o Jmio de Azc\"e<io, profes· 
~or subslituto de g•:om.,trin e nrithmctica do 
(:ollcgio dM orle~ e prnffs~Ot' ~fTeclivo dA igaal 
tn~•\~<l'ia 110 nrsAtJ~l de guerra de .l'ern:•mhtti~O, 
u:u unno 1h1 I icen o,,•o•n o t·especth·o or·tl·m~do, 
purn trntm· d'· >Un ~a•!<lll ondll lall cum·:er~ 

• Ar·t. :! o Fir::un n•vog~das as !liS[Iusicõe~ 
em contrario. 

S;~l:t dns t•ommi~sões amo 1lc Julho do 1880. · 
-Almeida. C~HtJ.-J .. aiJ1H~lt Serra.~GaldiJIO dru 
Neves. • · 

Foram lid:~s e :~ppr.w~da.; n~ rr.d~cçõe~ mnn
dandu udmillir· n cX11nle vogo (le an3to:11ia lulio 
C1•sHr AI v• s d ol l\lo1·ae~. ti ninH·icula do 1." :1nnu 
de medit·iun d" ciH'Ie, AI!Jertu d~< Chaga:< Leile. 
u ClliiC<~dur licença~. no~ de~embnrg:t•lo•·es dn 
Ceará Da•. l~rauci~t'!o rlc Fari;~ I.L•mos v tio l\ln· 
rnnhiío João Pau in ~tonteil'o de Anrl r: de, ao 
padre Bo•nicio Tl1omaz de· Onslos, vig:~1·io d·· 
Cav:olcnrtle, c Unnltnunle :w dos,.rnlmr):'ador da 
rctn~·iio rJe 1\latto Gros8o Pcd1·o Gilmdlo Pt•ssua. 

O Sn. FLo•:ENCIII Dll Aon&u di~ que tem vislo 
nas actns ultimamente public3d3s o St'.U nu me 
com·1 \eudo falindo sem ctrusn p:11'til'ipad:o. 
![tlatHlo era sahid11 qual o 111ntivo quoJ o obdgon 
n f:1ltar ns ultimas scs~u~s- incummudl'S dl• 
saude. 

l't•ol~ pois que se con$igne nn nctn esta d.ccla· 
roçiio, 

O sn. Pt11i1>IDmsrR:-A.me$U tJüo tci'C eonhe· 
cimento t1:1 t'tHls • purLicipatl~, ma; Yai mand:•r 
dcclnrnl' isso mesmo u:1 tlctn. 

()@r, 8nldanhn 1\lm•lnho :- S1•. 
pre>iolente, vou tio n"vo ro~r~t· a V. E:-.:. rJil•· 
con lenrJl(O nn ordem do dia o projecto sob- e 
~~cular'is;oção de cemitel'ios I[Ue se ~cha um a.• 
di~cussào. 

O Sn. FnEtTAs CoUTINHo :-o. Isto é chover no 
molhnlo , · 

<) sn. SALD,\NHA ?lhm:s-no :- f'eco t~mhom a 
V, Ex. qtw se <'ffil>•·nho •~um a nohr·c •·nmmi>-s:,, 
do ju,\iç;t para •1nc :~pr•'~ente o seu pn1·ccct 
sein·e ó projeo•to do c.oS:Im•·lliO !'i vil, 

Este [Wot~ctl imo •nlo impu1·tn parn n c:1mnr:• 
nmn grn v o (!<·n,-ur·u. I) cntr.·ln,rlo e~tou cnnveu· 
ci;lo de qnP. n mnioritl desta U\ltrarn mlopla 0111 · 
bos os J r rojecto~. 

, P··ço n V .l~x. port~nlo qun du pnra o.rolo~n d 
\ltn 11!1 81lll11lhii O i!TOJCCio snbre ~i)l'UiilTI~n~;m do 
cemitcrios, ~'~ c:t~a. g~tâ o no··re minbtro du 
lmperlo, ,, 

. 0 S!! BAnio HOlllm DE 1\[I;:LJ,o ( JJI.il!isti'Q do 
unpeJ'to) :- Eu eunc•Jrdo; · 

O su. SALDANIL( ~IAnrNHo : - •.• que acaba 
de dizer que cuncnrd n. · · · 

Trutcmus voi~ des~a mate1·ia que sempre é 
mais fmportanle !lo qne css3s lice1H;as a estn· 
dnntes e outl'as c·mca~sües sem~.lh~1ntes· que n~da 
tem do interes!e publico. · 

V. Ex. farú o que eu tender. 
O Sn. Pr.EsiDill'TE:- Tomarei em consitle· 

r~çao o pedido do nobre depnwdo. 

O Sr. FreJtos Continbo :....;Sr. prc· 
sid~nto, ou undo meio de.<coulladu com ~st:~ 
Camant (rin) rel~tiV<Imo•Jlte IÍS UrgL'DCÍ3S que 
aqui tenho l'L•qnel'ido ; lm )Jonco~ di:ts solicitei 
umn urgencia e me foi H'lll dr!lnorn rej,•it:~d" ; 
t~ntar nov~mente o m: smo m•·io IJlll'll. discutir 
crdo {jue é iucorrer nu tue~mo pl!ri~o. (Riso.) 

Eu de,ejm·in qUI! o noba·e nuuist,·o do imperio, 
si cslivesse diSI•O>tll a •·~s~(lntl~r-rne huj1•, me 
e~plicns~u as ••an,.ns qne concorrera111 vam ·os 
k>sle~ acunlecim• ntos que so verill~nr~rn t\cerc:~ 
das eleir:ues munici!JIIr•s d~ cúrte, 

Frol)!:rrin t·ouh~uel' a l'azào em !IUO se fundou 
o ~;uvlu·no purn n:io cttwprir a lei, uo 'onlido 
o.Je l'!ptimir n desor•leut; ~i r,;j is~o deviolo no 
des•·jo ard,·iltc l[Ue nutre o uobre Jli'Cstdente do 
•'Ol1SP1ho, pDta realizar de~tll! j:i o seu ideal, isto 
é, de cnhir do puder sob o peso da nrnis estron
tlos~ dcrrotn, ainda mesmo ~ando esln elTcctuada 
IJOr uma minoria fncciosu, repre~t.'nladu tJCia 
tWV.:1Ib:t e pelo r•n••clo, r1uo o governo p~r~cc 
rJuua·ur hojll erguer li nllurn do uma verdudeara 
.. uslituiçao. 

O Sn. llAn,\o Ho~llm DE llrE~to (tllil!:stl'O d? 
ml;:r.l'io) :-1-:ston !Jroruptu a res1 ouucr ole~d~ .i~. 
mos suut Jlrt!juizo dn ordem do dia de hoje. 

O .Sn. ANTOi"IO DE SIQ!.IEIIIA :-Isto li- pres.o 
por ter ciio e Jltll' não ter cúo. 

O Su FREITAS CotrTINilO :-ls~:> tlCA para de· 
pois. A' vütu do ~var·tc du uuiJre minisu·o do 
imperio dirijo .~~ tniuhu. intet'JJI'ilaçt•O no Sr. 
,,tini~lro dn jusliçn, pel11 t[Ue p~ço a V. Ex.., 

, .. ,,.,,,idente, QU\J :t rliÇa lor l·elo Sr. L• SC• 
eretarJo. 

~ om i1 mestt e é lida 11 seguinte 
lli'I'Eill ELLA~ÃO, 

neqnPiro quo s~ milrquc dia c. ho~n pHa ser 
ntort•i!llado o Sr. llltuisu·o da Jlt~L11;a suiJre o 

seguinte: 
Que mntivos tCYC o governo pHn não n1tend9r 

:is rcclamnçu•·s do.s rm•sirJcutes dns wes:ts elet
:or'ttes que t'cqnisittrl'nm fut·ç~• 11nra numter n 
Oõ'rlt •lll, 

De lJ11C medidas .Prclende o gover~o u~ar 
1,:ol'a ob<lar· a conuuLwi)Ut' !lo<. dr~turiJJO< ,, ~ue 
rêin itupedido JIOI' !Jnrtl! rlus ctdsdtms pu~tUCoS 
,, e\ercidu dn dil't•ilu de vnlu .. 

:Si já se tlltllidull [H'ut'Ctler ~~ dilig~ncia,; nc • 
cus~Hl'•a~ JHlr~l ~0 punir (IS culpadus. 

1\:dtl r1as ~cs>iics, ii de .lulho de 1880,-F?·r.ita.t 
L'ollt IIIW. . 

. o sn. PaE~JD&iSm declHra qlle nca mnrc(tdo o 
Jia 7 do coJ-reutn :íJ.hora dn tnrdc, 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2710112015 11:42 · Página 3 de 33 

24 Sessão em 5 de Julho de 1880. 

O ·sr.; Rodrlf1íue• Junlot•a-Sr . . 

1 

O·Sn. RoDnlGUES JuNJon:- :Mando á mesa o 
pre~ideute, o honrado scn~dur !Jelu lUo de Jn· meu rcqueJ'imento. 
n.;iro, _o :Sr. Teixeira jumot·, Llis_culindo; hn Vem á meso é. lido c approvado 0 se"'UÍnte 
lres d1a•, no. sen:u.Jo, os al'onlet·Hnouto:; da ' ,. · 
cida.le da Victoria, l'lll PcrnallliJuco, .r1ue totlos REOUEimtENTO 
del•lornmo~, ente.1deu de convéoiencia par:1 
mai$ sumbré:•r o tit•u ·quadro; e ~g.,rr~var :JS Hequeiro que, paio mini~terio dn justiça, se 
:~cn~UI'as feitas ao ~·ovcmu, que devin oiudu po~<~lll ao govcruo a' iufurmnçiies seguinte& : · 
uma Vtlt a Iludi!• aos r:•ctns · crlmiuo:;o$ pro- Quacs :JS provitlencias tomadas pelo presi· 

. tict~dos em Noremi!J'o di! 1878, no lvgar Ta lia· dente do Ceará quanto ao~ fae~os . crimmosos 
tinga, termo de Villa Viço~a em minho pro· commel.tidos em Nuveml1ro de 18i8, no sili,:>· 
viucia. N:io é meu pro1Jositu •·ept·oduzit• a Talwlingo, t~l·mo de Villa Viçosu. . · 
hlstoria dcs>es lam~ntaveis ncontccimcntos, já Quanto> os t·éos i>ronunciados pot· esses factos 
·porque V. Ex. não o consentirin agol'n etn sa· e que estão presos. · · 
tisr"ç;io ar> rc~iluento, e uind:1 . porque esses :Si os !H'ouuncindos jú fornm · juh~ados, e si 
factos for: •. m já discutidos á saciellade nesta e não quaes os motivos da demora dojnlgamonto. 
na outra C3Sll tln parlamento, comó consta .dos !>OI' que crime f()i · processado Ignat\iO José 
llunaes e· da imprens~. · · Gorr~, si em cumprimento ou n:io de despa· 

O meu fim é sul.tmelter :i considera!).'to e cho do tribunal da relação do districlo ; pot· 
approv:1çiio d:t f.arn~r~ , um requerimcntu pe· que juiz roi pronunci<~ do e em que dal.'l, quan· 
dind" iuform:u;õ.-s uo gon~rno IJara com doeu- do e J>Or qu·,. auturida~le foi elte prt'so, e si PI'CSO 
mentos t:m vbta, demonstrar ao nobre senador foi cnt' l't!g~do ·de r~rro~. como :•sseverou. no 
a Qll\' ffi me refiro, qlie s. Ex. foi injusto por scn~uo, o Sr. sctwdor Te ixeira Junior • . 
m~l informado; dt'monstr:tr aré á ovidtwcia que· Si um li! h•> de Igun!'ia J•l!lé Currêa . ndllt ·se 
o 1~' c~itlente e 111ais autor-idades d:1 proviuci.,; ou n:io ·processado e pronuncindo por tentativa 
com rela•:ãCJ 11os att~ntados de Tabntir.ga , cuu1· de morte contra a pessoa do c:•p.itão G:•briel 
prir:uu rigot·osame"t~ o seu devei·, l"az~ndu pro· B<:!nit:io da Cuuhll. e si já foi preso c julgndo. 
ces~nr ·e captnrar os crimino~os; que e>tes -Rod1·iyues Junior. 
aiodu se acham presos, r. guard;ldOs COtllll maior o 8r. Leoncio de Carvalho:
segul'unça, e~~ julg-:Jdo~ ainda não rornm. n de· Sr. !)residente, tetúlo a ,.0 nmis"íi.o dll in~trucç~o 
inorn do julg&mento Lem · jlroccdido dn im pos· · d d t 
slbllidade de se formar um cou s~ll.lo de jurados publica d11 formular p3reccr a re~petLo o ec1·e o 

de t9 de Al!ril H de uutros de que fui o mlnis~ro 
que tome conhecimentCJ do l>l'oc••sso; e i~Lo por refert!ndatario, J"Ul:-to·me n:1tut'almente suspe1lo 
cou>a lle sert'm muitos os aceml!des (:l3 ou iii) a 1 · d 
respcndet· si 111 ultaneamenle, dos impedituentos. pa1·a ·toltlar pnrte nes~e trava ho, e por •~so . ou 

· Je;.:-ncs de olguns jurados. 0 de rccu sn11iJ~s 11or o mintt:J detuii~âo do Jogar que occupo nessa 
d , . .. commis~üo . , 

parte os r~u,; e da ju~ti~·a ; impo~~il!ilitla•Je de lkwllllndo-mede~se c.1rgo. continu3rel pot·ém 
t:•l ordem •Juc, consta-me, jú foram t·emettidos sempre di~ltosto a 11restar á m••s1113 cummis~i'io, 
p11ra o l!!l'mO \'IZintlu. do• pois de pot· u·es v,.z,·s ~e :lo "'Ovcrno .e a qu:ll'luer ·aos collcgos toda;; ns · 
ter 1\-.ula•lO 010 Yiç.•SU. rõro do •ldicto, ·rormnr inf~tma•·õe.~ .que dl~t'jarem a l'eSfillitu_ .dnquelles 
um couselbo que os julg-:•ss•·, ~cn•lo aliJs jltiú le Y 1 dit·.eilo da comar.·a Q o1•. -Jo~ê Goíne~· cl•l Protn, •lccre tus, tlllll perfeitatnt!Ute tmn •~ço, vtsto como 
insu~pelto 110 nobre sen:~ -IOr, por $er um cun. pnra a sua co~tfceçao tive d~ fazer alJl'Ofundudos 
serva\lor extreu1~do, e de lodos os· tempos, por e:;tudo$, . . 
si 11 ~U3 r~miliu . . Apruvéilo·me tombem dn pnlavra para opre-

. sentar n e~t:i cnmara um~ (leliçào, em que os 
F. aindo d,~monstt•:~r que o a11citio lgnncio José :1Jumnos do a.• onno phnrtuaceutico da esco·ln 

Correia, · cuj:1s ·grnndes desgroçns eu tamhem de medic iua d~ côrto requerem que, de :t_ccõrdo 
deploro, clo:.:iatlo por S. Ex. ; ecr:\ tudo quuoto c~m u~ di-<po~ i\'Õe~ do citndo dec-reto, seJa con· 
S. Ex . quizcr <JUe elle sejil menus um hom~m cedido 0 grnu 1lc bacharel em phnrmnc.i:l :it&U•!I· 
prudente, um cttladfio ltll!Dso é p:~cilico , e que los 11 ue. tundu conuluidocssc cur·~o, satislizerem 
tlS$B ancirio roi pr•"·e~s:~do e1u cu1uprim ~n to de 115 cluusula:; conltd:Js nu me~mo decreto. 
um· accordãu do lrihun;•llla rels,.iio do di~tt•ictn, . E' UUla pctiçiJO justissima (aJloiados), como 
I!UC não t•óde ~çr suspeito, c pronunciado I)Or hei de IJWVar em oc<:nsião Ojlportuua. 
utn -jui7. igunlmente iususpcito, o conSl'I'V:Jdor 
Dr. José Gou1cs d:• rrola · c, que $i a liual f,Ji Posto a votos, não ó nceila o dem is$ÜO otrere · 
prrso rlcpui~ dn pronttuci;Hlo, 111io fui de certo, c ida polo Sr. Leoncio de Carvalho da com missão 
Clli't't'!illll . r/oJ {et·ros, c0111o emphntic.cmentc P. só dt: in~Lrucçúo IJHI!Iicn. 
p:.ll'a l'l 'otliiZil"cll\•iton~•ovt•I'UU u nollrt• $Ciladur,· o Sr. Leoncio de cu. .. valbo . 
o_ Sr. Tdxdn1 lu_tliut·. · · · d (p la onl 111) ag. :nlcc~ :i cama r:• n pro\'3 . e 

o Sn. YIIIIATU I>R ~IRntmiOS : - Apoi:ulo. IIIII'••ÇU CUIII tp.hJ 1\l'tlhtl de hO III":!I·O, mas in~is tc 
O 1'11. HunlltGHS J1 Nullt.-Eu :•gr"de··•·•·i:t c•m uo seu JICtlidCJ JHJIOs cscrupulos que jâ mtll\i· 

exlrt' IIIO ao h••nradu >cualilll' o llilrticl\l;lr in· f>J~ ItHt . . . 
ICI'"..S~ que,_ de algum hl_llll~ ü c~WIJU_t'to~ .toma o seu 11r01·ed imcn-t•> nlio u rcsulhdo· do ma 
p~los n•~gunos tio Cea1':1, . SI ut'uz.o ~. f, x. se vout:~ ole, jJOi,, jú dechu·ou que cuutinúa prOUi jJIO 
il• ~<,nll~;c .s~r Ul,l~ _p.ou_cu m_:us_ b~~-·-~vlllo t>: : t·~ c•:l!\ In 1 1 rc~tb i·, •. :e IJum !!"rnd, , ~ seu nuxiliu â com
a~\ t:f S\Irlos, ma a~ Jlltito e_ llllp~tct .•l do IJU•- lcm missão de mstruc._a0 pullhcn, :10 gove1•110 e aos 
SidO . ·. . . · collt~g3s qttc preci~art:m de qualquor !\Selare-

O St), _ YlltiAl'O vt: ~h:o~:mo1< :-l~ mais •~x:u·.to, r.imcntC> IJ uc o orndor pos..•a dar. _ 
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Tem csci'UJJUios em pertencer a um~ C0!11-
miss:io f(l\C \·ai d:-r parecer sobl'e deco·otos que 
o orndor l'eforcnd~u como ministro. ("tpoiadoi.) 

O Sr. Jonqulan Nabueo (pela or · 
(lem) :-V. Ex. vai sujeitur de novo a votos o 
requerimento do no bro deputado? 

(.4pat·les.) 

A' vista d~ .insisteneia do nobre dcputndo por 
S. Paulo, p:trcce-moque V. Ex. dO\'e de no>o 
S'?-jeitnr a votos o .-;e.tl requerimento, c devo 
d1zer que o meu voto é deLerminndo por ·ai· 
gomas I"JtiJes que me 1)arecem muito claras, 
porque a ·comn•i~s1io de instrucção publica, de 
que fu.z: parl•l o nobre deputado, nfio tem só 110r 

· fim occupnr- ~e da reformn que. foi por 8. Ex. 
iniciada; aind:l que :~ssim fosse, o Jogar de 
S. Ex . ern nessa comrniss.'io, porque .niío se 
trattr de. um:~ causa pcsso:Jl, mns de uma causn 
publica . 

(Hn um aparte:) 
~i o nobre deputado por S. l'oulo rejeita o 

lopl' que tom na commbs1io de in~trucç1io pu• 
· blícn, cu dou o meu voto á rejcicão que S. Ex. 

atira no la(l~lP. desta cnmara; . . · · 
0 SI\. LEONCIO DE ·CARVALHO :- Sou incap'az 

disso, deixo a com missão ·pelos mo li vos allega-
·dos. · 

O Sn, JoAQUIM NAnuco:- S. ·Ex:. se funda 
em ••nzões politic~s, l>or tc1· sido nLtlor do de
creto. para se declarar illCOIIl llalivcl com :1 com· 
mi;~ão; (l<Jnso que scmelllnnte incompatibili-
dade niio se d:\ . · . · • · 

O 8a•: Cnndldo de Ollveh•u (pela 
o•·dem): -Eu fui um dos que \'Otar:~m contra 3. 
deuiis~5o do nobre deput:ldo, IJOI'(IUC entendi 
que .elle n:io· cst3vn incomrnlibilisado com a 
commis~lio r.le inst rucç&o puhlica; m:ts, visto n 
insistcnda de S; .Ex., snu de parecet· quo V. Ex. 
devo subrncller :'1 . dcliberaç~o dn ensa o rcqur.· 
rimento nontmeute. ( \partes .) . · 

E' o que so tem feito ·nesta e<~ mnr·n constnnle
mente. Aínrl1.1 .ha pouc<>s dias o nosso dis-tincto 
I. • vicl\-!lresidento pedin, ()ela· primeira vez, 
d'cmi~s~o elo lagar com que n cnmnrn o honrlir:~ ; 
logo depois da rejeição pa1· parte da camnrn, 
S. Ex. insistiu :~presontnndo novas. razões; 

· votou·se dt! novo, c :t cnmar:~ de novo reoUS<JU n 
sua imistcnr.b no pedido de domissi.'io. 

Port.,nto, cstti .nns nossns trndi~·ues c ·nos 
preeedontcs essa novn vot~~iio, pot•que podem 
novos Drl;'nmentos ser udd uzidos e em virtude 
dellt•s u camar:~ del iberar de ·outra fórma. 
· O Sn. PltK~Il>ENTE : - E . .5i' ~ caHJara l·o-

. jeita1· SC).[U nda ver. o req••.erimento. hei de 
snbmettcl·o ;l sua dclibcrnl,'iio tcr(•eira c guarla 
vez 1 De.-!:tro que não sul.11notto de novo;\ ' ' o
tnç5o da camam o requerimento do nobre depu
tado por S. Pnalo. 

O Si.•. Gnldlno doR Ncn·et~~ (p~la 
m·dem): -Os motivos apresentados nlio siio t.1cs 
que r.1ç.,m com que n cnmat·n privo a connnis
siio de lnstru<!çfio publica · do ttlll membro 
dislinclo. (A1wüulo.t.) . . .· .. - . . . . 

Towo lU. - ' · 

Os e~erupulos do nobrll dlliJU lado' siio por haver 
elle ~ido o ministró refcrend:•lnrin dos decre
tos, mus a c(lmmissão n~o se compõe de ilm só 
membr~, e S. Ex .. nes11a occasião poderá retirar
se e do1xar que os outros seus collegas discu-
tam esse decreto.. · 

.Acho, portanto, que a canwra ·deve persistir 
em n~o d:1r a S. Ex. a dispensa que pede. 
( Apoiado8 e IYio apoiados.) 

O Sn. PnESiDE:\T&: -O nobre d~1mta.do não 
~PI'escntou maLeria nova ; a c:~mnra j;i eu· 
tendeu que os e~crupulos de· S. l~x. n5o eram 
le~itimos, e, portanto, não subn'leuo · ~ norà 
delibcrnç:1o dn cnrnara o now requerimento U.e 
S. Ex. 

UltA Yoz :-Voi·eontra os precedentes c contra 
o que ha poucos dias se fez. . 

o Sa. PnESIOE!ifE : - En n5o esta,'a na ca· 
deira. 
· o Sr. DarrOfl Pimentel:- S t·. pre· 

sidente,a canwro votou tlllnno I'IJ S:;~do o reque· 
rimento da commi~siío ue ruzenda, qne fussem 
enviado~ <~O governo os 1locumenlos que acom· 
panlu1r3m o re!JUCrimenlo em QUe o coronel Ma~ · 
nocl Gaspar do Mello .Meneze~ pediu re]mr~çiio 
dos prejuizo~ que diz tenoiTrido em consequcn
cia de cxt•cuçu~~ protnovidas plll:t fuzctú.lu ua-
cionnl. · · 

Nesse cnll'ct;mtf!l ~pprovamos nqui ur,l odditi · 
vo ao orçamento no s mtido d~ l!Onceder-.se 
essa. rep3rn1:1io, o qual foi log-o enYiado pa1·a o 
~cnado, euj:1 r~spectiva commi>s:io cOU•' il':.i que 
seja esdarccida pelos documentos. 

llequeiro, pois que se peçam e~es documenlos 
oo go"crno, p:~ra serem reu.tellidos no senndo. 

Yem a mesa, :: lido e approYado o soguintt' 

Reqne1·imento 

• Hequcil•o que so 11eçnm no goYcrno llOl':l $e- · 
rem r.! lll!~llidos no senado os .tlocumcntos quo 
tlCOIWtt.:mh~ •n o re<tnerim.,nto l' Ul que o coraucl 
M:1noél Ga>p~r de Mello Mcne~es 11~diu rep,1ração 
dosJirejuiZtJS qur. 1liz ter soiTrhlo em conscqueu· 
cia c execttç5o (l)it:t pel:J. fazenrl:t n:~eion:1l. 

nio ü de Julho do !880.-BOI't'os Pimcntâ. , 

PRIMEIRA PAnTE DA ORDEM DO DIA 

. Contintin a 3. • di~cussão do tll'njecto ti. !l U. 
sobre a cstr:td:l de forro de Philadolphia a Cara· 
vcllas. 

O · Sr . Cot•t•êa Rabello Yol.t~ do 
novo a trihunn p~t·n sustcnt:tr a emenda quo 
offc•·eccn ü con:dt!el'iiÇfio da c~mn~·:1. Observa . 
que nenhum de seu~ collcf(ns <JUC ~c têm ot:cu- . 
pailo dn rtncst~o .vertente, tratou do intln :.:~r e 
discutir prccl:;;tmente as .IJn~es rund:Hncntacs dn 
couces~ão . quc se ()retende fn1.cr no~ emJH'eZt.l· 
rios da. cstrmla de fel'l·o de i>b i ladcl phia, Forçn · 
ó rtue se ca lcule bem qunl n Jlorç:io ue terras 
qllc su v~ i •~oncei.lcr ao concess•o unJ'io ;i rn~~o de 
t.i~OOO o alqueire, po(lcndo clhl venu(,J-ns de{>Ois 
(\elo pt·c~~o que. lhl\ nprottve•·· Nrío s~o umca
mentc 29.700 i!.lqucires ele terra~, cn111o a prin· 
eipio calcnl~ra, mas cerca de ltO.OOO : d'ado 3in- · 
da que vingue a primeiro hypolhcsc, notn 'lU.c 
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n r~m(Jnnhin tern de comprar por t&S:tiOOp 
aquillo que ter:\ de vcntlel' por 1,~00 c tnnto~ 
conto~, si pnss~r a cmentla que nprc>entou. 

N:1 2" hypothc>e . .Porém, <JllC (: o calculo ex· 
neto, o~ r. o mil alqucn·es. no valor de 200 contos 
JlÚa a tOltllHI\lhio. tlm··lhc·hn de lucro cêrcn de 
1:80!'1 conll•~, ninda vendido ]Jelo pre•;o estabe
IL•ci<lo n:1 t'mcnda que upt·cs•mtou. · 

Entcn(!e. Jjol'l:lnto, ()UC, a pns~at· o (JI'•' jccto 
lnl qual co;11o o fOI'IIlUioh a ~ommi~slio de l;~
zendn, :1 concessií.o, ctn \'C?. d~ ~c r um lJcnelido 
publico, o sel':'l apcn:1s em f'avot· da companhin, 
que Jlcani tc11Üo um monopolio otlinso de ,·cnder 
11S lCJT(I:; fiO I' jii'CI;O~ Íllldl'iiiliCillC (I SCÜ H!Jiii'Íl), 
Nlio com]Jrelwnde como deixou n colmni~s~u de 
contompl~t· nns eondtçlies impostas ao.> cnnees
sionat'i03 ess~ llo limite dn preço tl:1s lerrlls, 
quando ~olf:•.~ n 1ws;;• [ll'npri~ 1<-gi,la:·~·o c!~lrll· 
mente o tl.derulin:1 no !lecrdo de lO •lc Arrosto 
de 18íS. Suns PnHmdus, porl:nll<>, tl~n tendem 
n emll:tl'~\·nr a or~~nizn~:oo dn est1·udn qll.e ~e 
projecw, n tina! jul;u d·~ t1ti1id;Hle puiJiicn. 

O :;n. P!H,swE:->n: :-Tem~ p~Jan·;1 o Sr. Fe
li~io do~ S3ntos. 

O §::~.· ·. Fe!ici.o dol!l Snrito;J : -Sl'. 
pr~>i!h·nte, d<!SL'.l:1n~o ver qn:mlo nntes nppi'O· 
Yado este pro.i•·cto que Ílll]'\ll'tn em grnn<l·~ vna
ta~t·m p:1ra n mi nlla pro\'lncia. f;wmdo minlws 
n:; con>itlcr~~õ , •s üo no!Jrc rclt1tor dn cum11tiss~o. 
o Sr. S:tidnuha )lnriulw, dl)si~to rln.pahwrn 
pnrn se votar Hwis dt·prc~sn. 

EttCei'J'.1rl~~ ~ di~W.!'~ií0, proced•.'·~O :i mtnç5o . 
E' a!l[l:'OY~do em :p discu~SãiJ o !ll'Ojecto, c 

rejeitadas toJ3s ns t'lllendn~ ull'el'ccil1:ls. 
Scgnr-~c :~ 3. • di~ons>Slo 110 p1·ojedo n. 2a, 

sobro tlnm11os e siui>ti'O•. 
O 81'. lln})ttsta Pc••cil•u. (pela OI'· 

d••m'1 requer ;o itn·•·niin da unl,•m do.~ di:1, athu 
de <li~nltir-~t) L•tll Jll'il\ldt•o ln~nt· 11 [JI'Ojceto 
u. '273 <le ltli\t, s·.I!JI'C :1s coulns 110 nllllOX<II'ifo 
Firmino Ltliz·Gon;es do Aurcu. 

Consttlltld:o ~~ nssomiJic•a, dcrillo p~ln allil'lllil· 
tii·:J' 

Entra j)l)!'lanl•l Clll ';!, • uisCllS~;io, C é SClll tle· 
IJnlc :JPIH'I'Y::do, o projocto n, 27:1, 

E~t;liHlo tcrminnd3 a hora da L' pnrlc dn 
o•·d~;n uo llia. passa-se ú 

SEGL'NIH PAlU'E DA OHDE11 DO DIA. 

Coiltiuún ~ 2. • discus~ão uo orç~mcuto, nn 
por lo rcla Li \'a no mini>ll)rio do imr•crio. 

O Sr. l\lulheiro!!õ: -.Sr. prcsiucntc, 
reputo da mnior intportnncia o a~sumpto ~ub
mettido :'1 uossa discns~~o (1tpohtd•1s), 1mr dtws 
l'i•Zlics: pot·qnt! se tt·ata du de!ct·minno;liu de. d•3~· 
IJl'WS, c porque essas dc~pczas ri'Cerem·sc a ra~ 
mo~ imporL:mtissimos tla admini>tt·~çi.io Pltblicn. 

A commissüo do orçatncnto uo mini~\erio do 
im!Jcrio, ::jr. prc~itlentc, di~ no prcumuu!o do seu 
pal't'<~cr !JII~. :1lLcndenuu com a m:1is c~c.rupü
losa rtdlexfio à siluuj:Uo voueu lisougei1·a dns fl· 
nau.:.ns do g,l~Llo ctn conscquenda das des]Jezus 
eno•·mcs .que se fizeram por octasiuo lla so;c~·n 
quo nssulott n~ [no1·iucias ilo norte.,. 

O. Sn. LmEhATO BAnnoso :-Em cnnscr(llcnci~. 
niio ; ''s lintlll'.'3ll I'Ol'Blll apenas aggl'nvada~ por. 
c~sas despl'ZDS. · 

O Sn. 1\lh.t.uemos:- ... c inspiran~o-~o na 
indc\~lin~velueccs~id~de de restringi I' a ucspc:a 
t~Jllo <[Uülllo permiti iam as legitima~ conn:mil~n
cia~ tln scrvi<:o puiJlico, enmo meio de SU(l(>rit· o 
dr•ficit, [Jt'ü pü~ aq nillo qut~ $0 encontra no sou 
p~rcce1·, o. quu rosume·~c ern nugm0nto~ de tl~s
tJeX,1 emalgunws verha~. e cr'trtes de destwza em 
outras verhas. 
. ~o.mo dis~e! o ~~snmplo é de summn impor
tanc'"· E' s:1unlo de Lodos que os nossos ul'çQ· 
tucnlo,; siio falseados, quero dizer, que infeliz· 
lllCilt•) nfio $C,~UJIJ10S IUII . sys!CIIltl ]lCJ'Ill~llt!llle 
ele U<'<JJ'eta~ão d,, rk<pezas e isgo produz um vi·· 
cio na ol'g~niz:H.~uo tios orçnmentn,, vido que 
!mz ~Clll[li'C es!.a (H11'tnrb:or;ii<1 em qnc ron~lante
ment~ YiYo1nos a re,;pcito do dQCNta~.5o de lles· 
pezas c da rcc.eila d~ E~tado. · 

Este vicio é c~rnllccido de todo~ e, JlOl'lnnto, 
jnl;.::n·mc ese.n~ado de insistir sobre clle: ~ôilv~11· 
\n rli!'Ci, cumo tun Y(lto que r.,~~o , qne de\'(:mos 
cmprcgat· touos os esrorcos. toüos os llleio~ ao 
uo~~o nk~nc<) pot·~ tornnnnos os orr:~l'neutos 
um~ cousa vercbdeir~mcntc seria ((lp3iat/o.~) r., 
[J~I'ól q lto l0l'lll'I110S O~ O!'ÇUIIICi.l LOS VQ!'lhhldr<t· 
nwntc sm·ios, e prcci~o que L~tn!Jem sejam se· 
ri11s c.~sa~ :dl•·g~cl>c> apt·c:;entnda~ p~l:l illu~lt:B 
commiss~o de o:\·nml;uto elo impcriu, isll) ú, l]tle 
nllendam r0111 o m~lOr Cl'crntmlo e rello~IH; a 
~itu:u-Uo do paiz e rJllC se insptrcm na indccli
tw\·ef ncccssid;Hic d~ rlcel'ctnr ns rlL•spc·zas nc
çc~::nrias, nini.ln qno :tYUBem o orçamento. c d~ 
r,·~lrinh:'il' unplacascllileute <HltHÚl~s •Iué nüo 
siio ne~~ssat•ins. 

l'OI'tanto, cu con,;ület•arei no meu di.,eurso o 
ot·;;nmt~nto ·do hnpcrio pot· dua$ fuces:· o t>ri· 
me1rn, n dt•spc7.a au~ulenl~lola [1cl:1 commiss~lo e 
a· scgttl}da :1 J..s olC>iJCl:<•~ olimiuuitlas peln til c>· 
!Htl com 111 is~ão . 

O Sn. l1 nAi\ct~c:J S•m1u~: :-Peco a Y. Ex. qno 
lJ'nlc da HIP!Jl'ú~~;io t!;l Ycrbu -lliiJiiothcca ,..,. 
cion;d, 

O Sn. lliAt.HEIIl•<S: - J.lesde l.JllO ~u di~sc .llUC 
tmlari:t t:lnto das ~UP!'re~~lit·s como dos IIH
g·lllcnt•IS (ci'.os peltl colllmi~s~o. Y. J~'\. h a de ser 
&1ti~feito ne~tc liollla. 

o Sn. lEilO"'Y:IIO so~nt:-Porqtlc não (lcrguuta 
no nobrt' deputado porque ell<! niio truta clostn 
fllll'Sltl(l? 

(iltt out1·o~ apal'lc•.) 
o S1L MllLli~Inos :-Sl'. presidcnLc. é eostumc 

no:<so HL'SL:os ili~cus,:ücs uc or~!HI1lcnlo aproveitnt' 
a occn~i:io p~rn c11 tr<ll'•llOS em l:1rgas o detidas 
con~idernçucs u respeito de politica geral o a 

·rcspcilo tlc otltr:ts qncsttics que en, no meu 
humihln cntcttder, p~nso qno uüo se ligam stri· 
c lamente â CJliC~tüo qu:c se ·ucha cu1 d1,bate. · 

Ett me al'astarci inLeiromcnle deste plano, 
seguido muitas vc;J:o:; no Jlarlulll~nto, nã.o só 
huja cumo .em ulllros tempiJ~; o .l f~lsl:H'·tnc-hoi 
(Jor uma ntzão mui lo sim pies : porque estou 
IWI'fililnmctHe ~ouvendtlo de quo estas qucslucs 
n~o \le\·cm te!' tog~r em diseu.ssücs dcslui.Jrl).em, 
as (IUl\CS de;-em 6or re~tricl~ls 110 seu 11S3Uinpto. 
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. O S.n. C.\NO!DO or-: Or.1n:rn.~::-Isso era po:•r a I Deter-mc·lleí nesta~ v~rhas. · 
liberdade do J)Drlnmcnto. . . Nii? quero,, Sr. pre~identc, emittir opinião, 

O Sn. ~L\LuEmos:-En não e;;tou l'!!pro-vmdo qual! de.mu1t~. gc11tc, da supprcssfio eomtJlcta 
nem cenmrando. Pc~o ao nobre deputado que d~ dot<l~;•o c. alunento dos príncipes impcrh1e~; 
me dô Jibe1'dade de enunciar todo 0 meu pen· nao o l~Odet'lo fuzet' pol'qtte, cn1 primeiro lu
sntnenlo. l~ntendo que csl~s questões de política gn~, l?lll~·me. nns obst~f\'<i~ücs .f!U~~ ,:·ou fazr-r o 
loc:tl, tmrLICulH e JJessonl porlcm sor troradns re~petto ,1 lot. A uo~sa Const~lUIC<•o, de:dll o 
em outt·o lugar, ou mesmo aqui mas em ontr~s Dl"L 109 alê o ll3, occu(la·se com ~ maleria de 
d:seu~sües o um prowm;ües min'ünas. alimento~. e dotoçlio d:!S priucipcs impcri~1es. 

Entendo que si l'ar.onHJs i~to pnt'a se1·mos Es.tes. nrttgos da cnnshtuiciio _cslab.elecem em 
ag1·adavds ;~os nossos con~tiluintes devemo~ prtm4•tro lu;:nr que so llove •'llr <thm~nto ao,; 
1bquí 1lo ll"lt'lmnento dal··lhL•s úma li;~5o ~ dir~r pt·inci[JGS da Jà.li_lia impllrial, o em s€gnndu hl
QUu no p~ri.:!n~nlo só trnlamos do all:Ís qtlestõcs ~~ar, quo esses. 3\l.mcnto~ dcY>'m ce>5ar todas as 
de. Esta ao e n5o de pcqul'nilws qucslijes loP~cs, v~zes que o l•l'lnm[l!l ~:tlur para ftit·a 1lu Imperio, 
cujo intet·essc, cujo saiul•tc principal consiste sú (al't. :I.O!J) •. . _ . . 
em pol·sonalirbdi\S: cst:ts têm o seu· tnoar pro- Quanto. u dotaçao, a Consltlutç~o colabcle~e a 

· pt·io u~s a.,,cml•llíus prodnd~es u na il~hwensa. regra_dü. que se de v~ .m~rcur ~tmn doloçfto para 
(
li 

1 
... , . , os prntc•pes da famllJa 1m;Jurml. tuas tJLI~ c~sa 

a 1 IV, ·Psos apat tcs.) dul:n5i<J d~vc ser coJH;etlidn de toma só vez, 
Apez_at· tln e!t)[(uçncia :trrehato~om c <.lo tom desde qu~ o pr[nci!•ü HvQL: de ~~ittr p:tt\1 fóm 

onlhuswsuwdo, e~te por vezes bclltc(lso,com que do lmperto. . · 
tenho. yisto tl'nt:l!\:t~ qllt!Slô~s dust~ ordem na Ora, St·. presidente, cu n::to vejo executada <• 
cnnmro, pen~o que citas devinm ser I raladas lei IH•sle ponto, c •' por isso •Jue eu l'CL'Iuuw 
mu1to supet·ncialmeulc p:Era deixanm h1gH :is pnr;~ elle" altcnçüo ntuito ;;eria do pnrlan1cnto. 
gr:111dcs questões dn que o. p:trlamunto se <levi:l Comecemos (leio princi[)(), o Sr. Duque de 
OCCU[Jal' e que l:cl\•c~ !iJCll'OUO;l~SeJU lodo O lelllpO S~tXC, lfll~ [l\Hl [I thll[ll,ao llllllU~[ do 7;); 000~000. 
d~ se~~,.·~· E~te 6.que .e. o.metlJlen~amc~to. En o 5n. Cos~A ,\r.E~Roo:- Por· um contr~to 
nao qnc1o censu1ar os nol:l~cs ,L.leput~dos que se que niio se devera ter aDprovudo tno racil· 
oeeupam d:J qtwst~es pt·ovmc1aes ou~ locnes; o rucnk. · ' 
metl JlCn~:nnento e <JllC e~~~~ flLlcstue> Jcv~m 
ma i,; iolll[JO do rJ.Ue >t~ria .licit•l o llt•Ol' Í$SO q11e 
ca lleclm·o n~o IJUCI't'l' en\m1· nellns e súmenk 
me ocenlJ:ll'Ci rcstrietnmento tln ory:lln~ulo. 

Feitas •·~la~ ohgen·n~i:h:> pt•clirninnt·c~. entl'a· 
rei na tptc~t;\o .il•:oprinlllcJ:tlt) do or~amcnto; c, 
1:omo dt:;sc, dtVLillrc: ns mmha~ oh~erv,1r:ues em 
duns pnt·le~: o' CÓI'Ic•s feitos pdfl cowmiss~o e 
n~ dt'~pcws nugmcntudas. 

lla nos ClJI'lC8 fl!ilo., llChl commi~s[io, comus 
qnc elo l'ót·wn .(i!guuw se pr~tl•Jil: ~dl!iinil'. ,\11· 
gura·siJ·uluqUl' a comrnissün, qnal ontt·o 1Uiln 
ou ~~~~n~iric~>, ![UC · s~ gnbavum rlc ú~[Ht[haL' n 
tlc,•nsta,i'io, n dcsolnQfto, a ruilHI[lOl' todo~ os 
lugai'CS llOl' onde [las;:lV~nt, a ~ommiss:\o em 
Cl!l'las Vt;l'll<l~ Clll f[liC !OCOll ~Sterili~UU·US cOm· 
pleLam~nle (ttpoiadoN), o u~sim SI) nchou em 
contradir,~5o, ~egnndo o mctt pcns~L', eo!H ns 
bellns [l:ilavt·ns com que t1hl'iu o ~cu tmreccr,is.to 
6, não ultellll•'" c'JIJI a !lati.~ cscnrpnlQ.Stl ttllclwl1o 
ús n~CC!sidrtrles do $CI'Viço tl(' lmpcl'io, rmn &c iÍ~s
J!t:'Oit fiel ind<'clinavl'! llt't:essülmle de tU:udir á8 
le.11ilimas COill/!'t!imcias, tio ~ervica 11ttbl'ico como 
mtio de sllppt·iP· o dr(icit. E, ao "t)a l' dos córtos 
feitos pela com:nissfio, ou vo,jo outras verbas que 
liiío mc.t·cccl\111\ dotid:~ l'últex1io da commiss1io e 
quo devinm sez· cnrtad3s pnra que clla jJLtde~sc 
justiflt•nr ns bellns palnn-ns co:n IJltC cornorou o 
seu pnrecet• .. 

ComeçarCJi peln verba r••l:~tiva :i famili~ im· 
peri<ll. 
" o Sn. Fl·:UCIO UGS SAl'iT03 :-Ali i nfío $0 vóde 

COI'hl', . 

O Sn. 1\!AE.m:mos ~- Vott mo~ti'<lr :w nolmJ 
tl()putndo que se pôde cor:;•r. 

O Sn. FJ,:ttcto tJOS SA.l'iT0s:- 1~· maw.rin de 
con~t·ato3: temos Ulnn r~mili:\ conll';tla,ra Jlnt·:t 
nos govornnr uo pro::o de t:m to. 
. o SR. MALitEll\DS:- (Lê~) 

.O Sn. !~J.H.ILEI!IOS:-A lei rle 2\l 1le SelemlJro U(J 
18'~0, .,i u~o me rng:•no, 111nrcou a qnnntin de 
760: 000~, pngos de lllllil S•.i \'CZ, ({!l11JIJO O priu· 
CÍJlü 'll•tn lliJ SU!Jir JXII'(l rtka dO [lli[Jül'iU1 Ua ful'• 
ma do :•t·t i13 do Con~titni•::Jo. 

Ül'n, l'utnmos a t~onta : desde o IL•mvo tflW o 
St•. DLHJliO Llc Snxc l•:•son·st~ com a pri nc~~;l, a 
Sm. 1). J.t•ottoltlina, temos 1ü nnnos, creio cu, 
isto &, 1 .2ou:útW~ooo, 

:M11~ o Sr. l.htqtto tlc Snxc lia 111uito t,•mt•o lllhl 
nlio n)sido 110 !luperiu, a 5lW rc~id~uciu ltal.JHual 
é nn ELtropa. l'ul'l:tiilo. estuva no cu~o tln lei. 
t?irnri:nuo~. cxeeulaudo a dispo:;içilu ua \\!i de 
1~-iO, liHe dt•~ta cuntribuiç~o :uunwl, 

O Sn. LmER.\'ro D.utno~o:-Y, l!x. ('sl<i cuga· 
nado. 

o Sn~ MAt.nEmos:- O meu nmulio é ccnm
r:•t·, Ll !l~tallelcccr n ~·e•·dn(],•. Hc~d~ rJll\! o :;on•r· 
ll tl ott a nubrc ~~orntuis,;ao c>dm·,•ccl' s~tts· 
r~u~tot'iamc> nt•l, nfto [H'O.<L•gnit·ei n:•~ lno~Hws con· 
sid~.>r:u;õ:•s. Mo rnott cnlendct' reputo esln YcriJa 
fóra da lei. 

O Sn. t1A.LDLNO nAs l'ü:\'~s:- Srío os j\u·os do 
750.000~000, 

(I Sll. MALtllW\Og;- c~lcttlciliOS ljliC o .St'. 
}Jrin~ipe de St1XC viva ainda 16 ;lllLIOS: aqui te
tnos :U.00:000Qü00, qnnntlo c,1m iü0:0001$000 de 
dul:tq~o Ve1'·uos-iau1os livres llo$Sn L'ontri· 
bui\:t\o annu~l qne pttgamo~ ao mesmo príncipe. 

O Sr. Duque t.la Saxo resido tó1·:~. tio Illllll'rio; 
por cOml'ttttcncia dá-se o c;t~o pt'e\'Í:<to [lt•la !ei, 
i::to é, dâ ·~c o caso de ter ~lle tloln~'5o p11r uma 
su \'l'Z c nfio direito a unw uuta~f•o atutlull. 

O Sn. Lt:mlü·ro fiMmo~o:-'l'cm liccuç~ tlo 
Imperador. 

U ~l\. MALtt&lM~:- A este respeito lerei 
OCl!a~·Jiio de fnzcr oi.Jservaçõcs (ille ltflo podam 

·• 
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deixar de calar no nnimo do5 nobres deputa<los . 
Comp:1r~rei a~ licenr:•s coneP.didas nos prindpes 
dn <'nsa unpl'l'i:ll com a~ licen~·:1o; concedidus a 
qu:1lqn.:>r Clllf.ll'C~ado publico: o> principes estilo 
u~s mc5uws coudu.:ues dos empregados pubticos. 

O Sn GALDl:\"O nAs NEves:-:\ tal Iicenca é 
um:1 tangt!nte. • 

O Sn. ~funr.mos:- O Sr. Dllque do s~xe 
acha ·se fól'a lln t>aii. c o governo fô1·a da lei, 
n~o culn[ll'indo a di'llOsiç:io que determina rfUC 
c~ princ.ipes rJnc rc>idem fom do lmperio, fóra 
do (Jniz IJllC ado]Jtou 110r JHlll'ia, n:io :J(H'OSim
tando mutivn~< ck rurç~ m;~ior, de>em ·receber 
de uma sú vez a dot;u;Tio de i51J contos c n:'o 
uma d'.1taç:•o :mnu~l que importa em quantia 
mnilo n;ultnd;J c mnito ~uperior ti IJLW n lei 
tC\'e em vista. E' esta miuha primeil'i.l ob:;er· 

· vacilo. 
E~1 sei que a lei determina que, cmqtwnto 

n5o se lizer ell'~c~i\'O. n dot~ç5o lMrc:•da aos 
]JJ'incipc~ qu?. ~e cas:nn na t'amilin imperial, se 
lhes darit uma dotaç~o annual ; mas e~tc f:1cto 
augomentn u fundamento de minhn recl:un~u;i'io 
pelo ex<~cto clllnprim~nto da ld. Não ha raT.;io 
que po~$a jnstillcar o não cumprimento da lei 
Jlest;' porte, porque, marcada a tlolnçiTo. fica-. 
riamos lhTe> de uma vez dn contribuit;ão 
annuaL 

Quanh1 an~ alinwnlo~ tios p:·inches cxist~ntcs 
.; o'ttll\lS que !'Os>;lUl hnyer, marcando a !~1 do 
orçamento seis conl.os de rêis parn caliu um, cu 
proporia que fosse reduzida estt1 dotação ; e vou 
do r :1s r azues fJUe tenho pura i s lo. 

Estes princi11e~ l~m familia, t~m cas.a e tem 
alimentos. l'o1· QllC nno arbitraremos para cada 
um (\cllC$ uma dotnrfiOJ'azoarel1 por que n1io 
entraremos no c:1minho da ra1.:io o da n~IUI'a
lidnde, concedendo a e$te:: Jlrincip~~, que tum 
•lS i;l<:~mas n~eessid~1des que qualquer outro 
mortal, uma dolaç:·•o J':,zo:wel! l'ot' ex.em)Jlo: 
por que nt'10 nrbitranmws mr.l~de destn dotnção, 
tres conl~lS de r~is 1 Estes pl'inci(>es, emqu~nto 
uiio dteg:orc1i1 á mnio•·id:;de, terão o n~cessario 
para comprarem aquillo d!.! fJUC as crilln~·~~s. prc· 
elsnm: brinqnellos, linos, Clllllm,.do que pr~· 
eis~ m pessoas da idnde delles. 

Além destas, ha uma oulrn razão principal 
que justifica o juizo que ernitto: a na<jão tem 
necessidades urgentes. 

O Sa. CANowo DE OLH'EIM:- O Sr. Zaca· 
rias jú demon~lrou isso perfeitamente. 

O Sn. M"'Llllllll.Os: - Vnmos en\rnr nrl ca· 
· ·minho dn ro1.i1o; nppliqucmos e~te dinbeiro n 

outl'n;;. necc~sidude$ mais urgentes .. Eu niio 
p. roponho u sup[lr.essão; npen.ns n. reducção da 
verba pnt·n :Jiilll~ntos aos principes. 
· Ne~\u s observaçõ'!s ~1ue estou f~zendo, pôde 

parecllr que vou entrar em um lerreno esco•·
regndlo o 'ulConveniente; mas niio acredito que 
ossim scj:~ ; n5o :~credito que e~piritos bem for• 
n1,1dos supponhum que estou fazendo obsel'\'3 • 
çõcs inconvenientes. Und~ e~tas miuha5 palavras 
}JOderiam produzir impres,ões desagradaveis, 
niio prod nzirãu sen5o senti lllentos di ver! os do 
que <.~qtwlles qne se presumem. Noqucllas 
altas rel!iiies ha b~stante bom senso e elevação 

. de espirilo [!~1ra conlwcer-su I[UO com o tom 
de convicçlio com que Cnlln o deputado que ot·~ 

esl:í u:~ trihun:J, nuo raz mais do que suaob•·i
gução c está no seu p:•pd ennnciando com 
franqueza o seu pens:~mento. · 

Portanto, di!cl<~ro desde jti. que não ha nas 
minhas intençÕl'S ou nas minhas palavras o 
m~nor \''islumbre de olfensa a quem quer. que 
seJa. 

U~1 Sn. nEPUT.HlO :-Todnià. fazemos justit;n ao 
nobre dr!putado. . 

o Sn. MALHSil\OS :-1\Ins eporque polleria pa
l'e~m· incomcnicnte a ~lguns; di).:'o nquillo que 
sinto e entendo quo Lodo8 nós, dizendo ilQUillo 
que sentimos, c o que snppomos ser a \'CI'd:.de, 
l'n~rno~ um vcruadeiro servico :i cnusn public~ 
e nunca um dcssen'iço. ( Apoí11dos.) 

0 Sn. FELICIO DDS SAx·ros :-Acho que não .é 
logicv, po1·que quem qtllll' n causa, n quer com 
todas ;ts suas comet[uencias. 

O Sn, 1\L\tuEmos :-Eu posso querer i~so que 
o nobre dcputndo chmna a cou.1a, ~em querer 
tod:1s as suns conscquencias : não dm'emos t3m
bem levai' as ullimn,: extrcmils :1s consequcncias 
qu<J tiO podem tirur de certos princiJtios, 

O que quero é que n. monareh ia. do Bt'azil tc
nh:~ menos •.. 

O Su. Cosn. AzEVEDo dá um apnrte. 
O Sn. MALHEmos :-••• menos nptmrato.r.omo 

diz o nobre tlepnt~do [leJo· Anwwnns . 
O Sn, Cosu AZE'I'Il.DO :-Seja mnis bnmtn. 
O Sn. :MALn&mos :-E' n mesma cousa; quero 

que elln desça muis, quo viva. mais na t:sr-hera. 
em que todos nós vivemos ; . respire o mcsnio 
ar que o povo. 

E :. proposilo, Sr. presidente, eu peço a :11· 
tençiio d~ V. Ex. e dn ca~a p:tra uma conside
r:u;:io quo vouf;~zcr oqucj llStillcnrá de algLlrnn 
fôrma aquillo que estou d•~endo. 

Nus snllernos que nesta terra amcricnna existe 
hoje 3\l6Da$ uma monnrchia. Nilo fallnmlo nn 
cnricnln c· ridicufa monarchin ou imperio do 
Haity, npcnns so fi?.crnm trcs tentativas para 
cstPbP.\ucer monnrchius na Amerlca ; uma no 
Br:Jzil, a qu:il ncou, e. duas no. !llc:dco, de l8!i 
n !8i!4 e em t86í. 

Es~as duns tentativm. feilas no Mexi co em 18%~ 
e 18ü&, tive1·nm o resultado que toda a camara 
snbe. No Brazil, porém, aconteceu .cousn 'di
versa; circumstancia~ particulares concorreram 
para que n moMrchi:~ de alguma fórma, ni'ío 
dirt!i ~e radicasse (seria expressiio improprin 
talvet.), mas se llrm3sse por ofgum tempo. 

UMA voz :-Todos n nceitnm hoje. 
O Su. MALHEmos: -Nilo, senhor; eslá V. Ex. 

engnnndo. 
(GI'Ul:Cllll·~e di:JCI'SQ$ apat·tcS .) 

Deixem-me os nobres dêput:~dos Callnr e depois 
cont~?stem-me; estudo a historin, li minha obri· 
gn~·5o estudd·a o essos estudos tem-me feito 
penst~r deste modo. 

O Sn. GALlHltO DAs NBvs:s:- E' sincero. 
O SR. MALII&mos: -Sou, como diz o nobre 

depul3do por Minas, sincero, penso isto que 
eslou dizendo. 
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·. t;~r.-\ yo1; : -llas lambem é monarcbisUI sin- .moeraLico, o e~pirilo · de liberd:u]e que elle por 
. cero. · ve?:es mustru acum panhar; par:~ niiu ~e ·atrazar 

O Sn . MALlll!lnos:-Sou.; mas circumslancias do sctt lcm(lO, é que tem feito com que a mo
particulares ·fizeram com ~ue n monar•:hia se nuchia pct·matHlÇ:t por ora no Brnil . 
lirmasse· m:o is ou menos 110 Bmzil . .Mas, Sr. presid(•nte, si ~s qualidade.~ pessoaes 

o vic<J· rcinudo estabelecido dcs~c lio2 no de um home•n fn1.em com que persista uma 
paiz, qunndo o Br:tzil 3inda ot·n tloloui~, a lrnns- inslitui~·ão, á .euja -frente se acha, ns qualidades 
migrat;~o da . falllilia •·eal para aqui, o facto .da do seu ~uccessor ou succe:;sorcs llOdem dar 
tel' ·se deixado. no paiz 0 príncipe ·regente el\acl~metllc resultMlo5 conh·arios, e 6 isso 
D. Pedro; · essas . circumstnncias que occorrc- o quo de~·emos receiar ; ú para o fllturo que 

· dnvemos oi hal'1l uão para o presente. t•ortanlo, 
ram. · • · Sr. prcsidento, o maneira de radicar-se llOrfci-

0 Sri. FELICtO oos SAxTos:.;....E o sangue por- tnmentc·a monarchia no Um7.il é clln ll i~ t:in• 
tuguez, so~retudo. · ciar-se das vellws monarcbfas da Europa, tor-

O Sn. MALIIEtl\o~:- Essa razão não explic~ nar-se um:t mon:1rch in com · ~pirito •mericano · 
cousn ul:;urnn, porque o san.!.:UC ·h l)spauhol é (apoiatlo~); e si niio rõr com estas condi<_:õos, eu 

·ma i,; moiwt·chico do que o portugucz, e entre- posso ahonçur aos nobre,; depnludos, é minha 
·tanto nos Estndos em que n Hosp:mlw govHrnou rren~a-a ntonarclli.:~ não se ·m~nterá no Dr:udl. 
estnbclcccrnm•se republicas. · · · O Sn. HOUTA DE AnAum:-E .prillclpalmcnte 

PeJ,, sangnd não se explicn isso, procuremos comcrvot·-~c ·no scupupel con~ti tuciona l. 
outras causas. · 

M:~s, senhores, depois de eslabelecid:t a fórma- O Sn. Puoo PptEI\TEL:- Torna·sc urna mo-
monurchica no . Bruzil e antes mesmo ddln so narchia com espirilo atum•icano; ~~slti bem (lito. 
estabc)C('tl', mas quando se lanç~Yum os fund<~· O Sn. 1\lALIIEIRos:-Sim, senhor. O espírito 
montas da fürm:nnon:n~rhica, j á houvéra. como que imt>er:• neste continente, tod<~ a ~mar:t o · 
n camnra snbe, uma tenl::ttiva de repnl.tlica na o sabe, ~ um e~pit•ito nllamcntc dcmocratico 
inconlldem:ia de .Min~~. e depois houve a l'evo· (apui11do&) ; e si as ·manarcbia~, os f,"'Vcrnadot•cs 
luçiio pern:tmllucann em J81i. . . 011 n()llelles <iuc estiverem:\ frente dess;,s . na-

Estabelecido o monarehia n:t pcs5oa de D. Pe- çõ~ n~o se inspirarem profundamente nesse ~s
dro J, houve du~s tentolh·:os muito serias, ::~.• pirilo dtm1ocrntico, n5o poderão conlinuilt• na 

· courc.deroçuó do Equ~dor em 1~2.~ e arl!voluc_::io govcrnaçüo o mentirão uo cspii'ilo do !eculo. 
do Rl(o Grande do s~ul em 18ao, nílo faltando o sn. FEMcro Dos SA.xTos da um :1par le. 
nas pequeuus revoluçues. o SI\. 1\'IALUEmos;-Não tem ·razão o "nobre 

(Ha t1m aparte.) . depula~o. J::ssl! .e outr~ questão, na qn~l não 
Não e:;loll defendendo a J'epublic:t, estou hm- cnt~a•·et 11orque .•sto farta com QU•J .au alongasse. 

~nndo uma especic de vista bistorlea sobres mutlo o mco. dt~curso c me dc:>vtllsse do fim 
no~n f(ll'ma de governo. · prlnci,Pal 9ue ll•nl~o em· Yi~la. 

Não Cnllnndo em ouLrns pequenas dumonstra- . Asstm, Sr_. J!res_1dente, 11 6!nenda que olfereço 
· çõcs .• conto, (101' exemplo, nSrtbiwukr, na Dubia ;.a e~:·~ se thllltUtll,"el!l os n_hment?S dados lll)S 

dos Dala·o!, no ?tlaranhf•o, c (lo~ Vina!1res, no JlfliiCtpes d11 ramilw_ •mpertal: a~srm como para · 
Par:i; o movimento d;d8i.i em 1\lm:·s e s. Pnulo t·c~olvcr·sc a que~tao n l'espctto do SI' . Duque 
c o <lo f84.8 no neeife, etc., ns duas rcvolU\'ÜCS de S~xc: d ~·~e·ll.te de 01na ve~ a quantin . de· 
sérias qutJ bouye no Brozil, fnram ·os de U~:H d:1 ternu,n~lln por hll c fi!J.~~mos l1vres desta co~
C:rnl/'edt•,·açclo elo Equtcdor·, no Norte, c ·em i83i:i a lrtbuu;uo Dnnu!ll de w:000,)009; qlle, conh
do Hio Grande dO' sul. · . nuando por mutto l.cmp~, nosscra multo penosa, 

Bem ; o quo Jll'ova isto, Sr. presidente ? nos sobrecarregar~ mmto. . . . . . . · 
Provn. 'JM a monarchin não cst.nvn ~ nfio est~, Ha outrn ~ .re~pello.dafarmha Jmpenal:-~les-
como dtsse o nobre depu!:~ do pela Uahia... lre8 _rla f<~!J.HIIa ltiiJler•:~l-, 7:400~000 . 

Nuo set, nem posso comprehender como e . o.sn. Auo~:sto FuxçA:-Isto provn o con- . eommi:<.sâo con~cn-ou esla verba, por isso· 
tra.J'Io . · (! Ue não me consta quo hoje hDja mestres da 

O S•. MALusmos:-...• ~erCcilnmcnte r:tdicada família imiJl'rial. Os· principcs que aqui se 
no espírito do povo brnztleiro, e é por isso que ach11m, estilo estud:mdo no colle~io de Pedro li, 
ou não quiz usar da expres~ão radicada, mas nada gnstnm com mestres. P~ra que, pois, con· 
usei :~penas da expressão firnw.dct mai! otHne!IOS, servar-so csl{t verba de i:ta.00;$000? Vot~ ·se en-

0 Sn. Auausro FMNÇA:-Esla completamente tão umn vet·bn (Jara png:u outros mestres, mes· 
flrm:.da·. · . tres do povo, .mns niio mestres que não lt\m 

· exercício c que não podem l'~zer nqulllo que a · 
O Sa. }fALHEmos ; - E, Sr. presidente, cu lei mando. Portanto, acho inutlln permanencia 

admitio o qne o nobre.deputado pela Bahia diz, desta verba·. · 
que a monarchia está completamente firmada. 0 sn; CAr;oÍnó DE Or.tvRmA:-os principes 

· Mas qu:.l é a c~usa drsso? E' nmo causa toda 
pessual (apoiados), di..-o·o com toda 3 rraoquen • . podem aprender conjunctamento com o povo 

e em collegios. 
0 Sn. FELICIO DQS SANTOS:-I~to Ó verdndo ; Q Sn. MALIIEIROS:- DeVem aprender, c neste 

é a grande hllbilidade do im11eran1e actuul. ponto ()Or mai,; louvores que se dêem no chefe 
O SR. MALll&rRO$:- Seja o que for : ns suas ilo Esta1lo, silo poucos porque C&z com que os 

qunlirlnde~ . algumas das quaes não. posso deixar seus nelus fossem estudar com o povo e no meio 
de' dizer ·que sfio eminentes, o sou. cspirito de- do llOVo. 
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l1ortanto a commi~s~o d'C I'e rctlectit; sobro 1 O Sn. FllLICIO nos SANTos :-Interessam ·mais · 
esia vcri.Ja e fozer n SUJ1pres~ã.o d1)1l:J .. · . 

1 
:i popula~ão. . · . 

J)ir·sc·h:~ qLte a Constituição m:m;:~ no art. .. O Sn. FnttiTAs Collrnmo :-No ent:iuto que 
Ul que. se dêem mestrca aos príncipes tln fami· · nelles houve córll!s injustilll;arcis. 
Ji:1 imperi:•l, e qne a assemblt':l geral decrete · 0 S :\[ . . _ 0 ~~ b• , · :- · 
nmn qunmin pnrn pagomcnto dellc~ c que por· . 1"" ALHI':I no, · no .• o o .er~3tor•o nao 
tnulo, 111·opoudo eu a ~uppre~~i1o 'desla. verba, est~ n:~ altun1 .~m que deve cslnr um obscrvn-
don um:t punh~'lada na Conslituiçào . tor•o n~tronomtco . . . 

Mus, ·sr. prc:;idcnte, siio t;1nlns ns punh~l:~dn:l O Sn. 0 JSTA AzRVEIIO :-ApoHHlo. . 
q lll: :t ConstiLuição tem rP.cebido, está recebendo O Sn. 'MALHEI no~:- Eu niio tratarei dll outras 
e ha de rec,·bct· que mais csla nito füz diffe- cousas, nms apenas mcnciunnrd uma circum· 
ren.t•a. (A/Jot,,dos.) • sl~ncin que se uá 110 nosso oiJ ~en-alorJo as trono· 

E tenl!o m:~is uma rnziío varn in~islir sobm llliCO, c ·que o l~rna bc.m [lOUco 11n po~·tantc 
isto. Si ú nmn punhnladn lln Con~tituição a (jUaato a e~te. SCt\'1~~0 pt•atleO. l\ellro-me !' rul~n 
propost;~ t]ue f<~ço d:1· ~uppt·cssão 1la l]nnnti;~ pat·n <l~s cphclnerldcs que o nosso obscrv.atono n:•o 
os mestres da família imperial , t:nnbcm lernl!ra · ·tla. . . . . 
rei :í c:~mara que jnntndcsle hn ouu·o arli:::o que Orn, a camara toda s:•b~. be.m cot~Jo.o nobre 
ilft o iem ~ido cumprido; isto ó, n Constituição, dcput~do pelo Atnnzona!, ~ftlo 'J prol1sS~<.>nal ,na 
.a pai' flesta punhnhda que lhe dou a"'m'a, !em mutorw, •tne .os ephcmc l't~ os sao n':cessnr!ns 
sotrrido todos os unnos utita llUnhal ad~ profun· )Jar;~ os z:~lculos d•J nan:_gaçaoi O$ no;;sns n~v1os 
dn é c~ta · de guerrn e mer~ntos ~ao ohrtgado$ a Sl1l'Vtr - se 

· '' .. ': . _ , para i~>o .do N•wtica! Almatlrrck, que é o livro 
A ~on~h.lUICilO marca rt.ue n ass,•mblea geral por otido podem f:•r.o•·os seus calcnlos. · 

no prt!lCIIII" de $U:Is se~~oes \(lnh:t um~ cont~ Orn, para is~o clles sflo obri!!':tdos o lt'ab~lhos, 
do. a~tant.,menlo e prngres~o. do~ estudos dos nfio direi sutJeriot·cs :i~ snns l'OtTas, d~to cumo 
.Pl'lllCI[)es, mns nunca se r~z ISso. · elles dovent .- ;~bot· exceutal·os, desde q'uu fi ;:c-

0 Sn. FELICIO nos sÁ.<~Tos :.:_ Vem no rel:•torio r :•m sen cnr$0 llc mn Uwma\icas, n•ns·:nnlc ulo$ : 
do nünisttirio do impcrío; diffic~is em_ que elle,; devem c~prc:;ar p~r 

o sn MALUEtno~ ·-o re'ntorio do noi.Jro roi· vczP.s cqnar;oC's ch:llltadas do condtc:•o, quc.suo 
t · ~ '1.' · .· ·~·· .. " .,. · 1 (.li)· dc ·2.• c 3.• grnlt . quando com :ts c phc::lcrtdl-5 

11 >li o I e Hnpeuo uz apcn.ts o sco tun c e · podi:un [lerrcit:tlncnle l'a1.cr .o~ culeulo:t npenas 
·• o~ priliCÍ[ICS; Senhor\:S li. l't)tli'O o D. :\.u· servindo-~c da~ cqu~;;(ies do L" grnn .qnc C$liiO 

gusto, filho~. c.le Su::~ Alteza o St·. Dnque de Sn:-ie, ~o alc;lllcc de totlo~, )l•lU~l30l trnbalho o lCnlliO. 
proseguem snlisfactori11ntentc rm ma cdncnç.lio Dc:stlc qttc h:t esbs f<lllas tiio ~ensi~-eb, cn tenllo 
c C'sludo..; . . • ·. ·· · qnc :11}lteae ('St:II.JclccimC'lllo não cst:í na al \um 

O Sn. FEi.Ji:IO l>OS SAN!O.~ : -Eis ~hi. de um Y"rd~•lciro oh,ct•va tot·io nslro:JOmir:o 
cumo, vc,·IJ' !JI'atia, o d ~ Gr•JCit Wich, o de l'ol'iz e 

O Srt. !IALnEinos:- Mas isto n enmal'3 não outrus not~Yei$ {JUC pre~tnm vcrtbtlo:lro~ servic:o~ 
cOU$itl•·rm·ú eomo uma cont:t 1<•1 qnnl a Con- :i $Chmcin, n n commc1·cio .e i uavl'~a~·ão . 
~!ilHi•;iiO CXÍ):'C do prO,!:' l'I,)~~O, adiott!a:ncnto e 0 HO!Jl'C tn i lli ~ll'O f!o Í111 p1H' ÍII , !)U:tlld•> f~flOil 
applit'iiÇã•> d•1s prlnclpes. a este l'C"l't· ito, uclllt'I'Oil·~r• t'lll'Jli'I!Val' a illll'or-

0 Sn. GUDI!'O ll.~s 1'\ _, ,.E~ : - Um~ ea.l'Í:I do um tanci:t.ll~ll!ttdle ~·;;t:twl~~:iulcUtL• , 1nns istCl n~o 
prindpc fJUc .~ pJlnre~"u nqttl o:ullto pa"adonàn irnt•C<Ic que ••tt c·ntc:1da rttw ·:t Ycrba dccrd:1da 
IUÓstl'n· que cllcs c>tcjam muito :1dinntauo~. (lli- ntt! hoit~ orrt ~úllldent ' ~ [lnl':t tu~ Jt l l'l' il t' I.Jsen·n· 
~1utas e·riJJ..'Ir'ltis.) lorio j:i . ~ IJI um l'l\ muito l'llspcila\'cl. 

O Stt. liiALHWtos ·:.:..:.A outra ·n•ri.J:t do .orÇa- O Sn. I3AII.i.O llolt~ll IH!lll~;t.t.•1 (mini~l''' • dtJ im· 
mento do imperio f)Uc met·cceu <la connlli~~iio pc1·iu) d:i ttitt tipnrtc, · 
niio <JllC lka.•~c no JliÍ em ()tW c~tava, m~s que O Sn. MAr;ltEti\Os:-Si, como o nobre m i ni~tt•o 
fosse :tUgment:trla, ê n rJtlC diz rospc'tto no ob- fail fal'or de dizet·, sempt•o se ~ i u~st.:l\'n m:1is 
set·vnlorio a5lronomico. com 0 o.IJ~cn•nl•'ll'io tio qnc ~ quantia proprr~tu 

Sr. l're..;!dentc, n rcspeit r• tio obsen·:ttorio :ts· 1wla couuui$>~o. eu \1cixo do fazer :ts outras 
tronomico sott perrcitnrnenle da opinif.o rlo oh~cr\'n{'.Jcs rrnc Jlodcria ruzet• :t selhanl1: ros-
nobre deputado JlCio Amazonas. peito . 

O Sn. Cost.\ Á2EVEDo :-Muito obrig~do . O Sn. FEI.JGtO DM SA~'fO> :- Sómcn! o · l) I'OI'n 
O Sn. Muuetnos :-S. Ex . não quer rrne ~c <tllc os ort;:~me nltls nfto Hllcm mda. · 

augmcnle :1 vcdln der.rctad:t nt!l hoje p~ra o o::;.,, MÀI.llt;rno;; :- Isso j;'t cu di~~e no prin· 
obsct'\'atorio nstrono111ico, no Jl3SHi t(nc a com· cipio. Os or•;:uucnlos s;io uwl !'oito>, isto ô, niio 
mi~sUo augmcnl:t a despc1.a com e>s:t l\ '(lnt'· IH'~~ltlcm it sttu ot·:::nnir.n~:io torlo o r.uid:trlo o 
tição. . . · toll:t n rcflex~o. As commls~ucs nt·~te c~so 

Or:ti SI'. [ll'~:s idcnte, si ·lln conconlo rom o fu1.e'nHno lcmbr~t·, ou nntcs podem ~er com · 
nobre dl'tJutndo lli.' lo Auwzon:i~ p:~t'il <JitC n~o se l1~rntl:•s entri o tyranno l1rocnsto, qt:c ft•i u:n 
augmenlc n verba do ohsct•n•to:-io, n:"1o ú JIOI'f(Ue cilo ondo u.:it:•Vn os indivíduos, a quem cor· 
nilo roconhcça, como o nobr~ tlqmlnuo, a im- t\IV:t ns pcrnns, si eram muito 00111 \tritlns, on as 
portancl:• de Sl' ITI L'lh:tUie cst:thckdmcnto (ttJhin· e.•t.ica\':1, ~i ct•:mt ·mnito eurt,, s, Isto ~r. refut·a 
doa), m~s ú )lot·quc cnl<·llllo rJUO lw outros ser· u~n só a C$l:l commiss~o crnno a t otlllõ :1 ~ untL·ns. 
viços muito 111:t1s importanlts, o IJUC don•m ser .. O~ un\•tllt,mlo~ ~rw foi ~os s.cm rah:nto " .sem 
m:tis bem d·llnuos. {Jrl{rirl'll/s, ) , :syrilom:L 
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. O S11. ·LtoEUA.To BAnito~o :- Está V. E~ . per- O Sn. l\lALIIF.mos:- Bem; emendarei a mi· 
feil:llaonlo eug:madll . · nha -~rgumcnlaç~o p~ra sati~f<~r.er ~o nobre de-

O Slt. l\hr.uemos :-O nobre rel:ltor da com· JlUiudo. Si a corumis~ão fr!?. cúrtes justific:~vel~ 
mis~ão ntio vejn nas minhas p:;Javms a mínima o d llJX.Ou de nltender a serviços indi~pensavois . 
inlcnç5o de otton~a. · · . nc>s~s faouldades; e dCl~dc (1ue dci:to::t ele allen· 

d•:r o scrvi!(os inrlispr~usavds e nlio os dotriU.I:iJm 
O Sn. T.JilEll.l.'l'O D.l.nnoso:-F.Lt não responderia a s _v9rbns correspundentcs, deixou ri c ter essa 

si .enxcq;assc nellas oll'ensa. · csprrtto vcrdadeir:unt~ule econo 111 ieo M qual 
O Sn. ~I.nuEmos:- O dcfeilo n que mt!' i·e{}ro devhm inspirar-se lodns ns commissücs de OI'· 

é de IOd(os nt'ts c do nosso p~iz inteiro, em todos çamento , 
os nossos nt!l'!Jcios vicio do ~anguc. . Como dizia, a commissrro não póde nun·nr que 

O Sn. Lumi\.\To BAnnoso :-O orç:.mento foi fez cti;·tns no que diz respeito âs . ractlldades 
perreil:tmentc cstu<i:~do. A commi>s~o h!rn o de •ncdicin:1, no qne diz rc~peito :ís l:t c :•.l!lnd~s 
direito de exigir. que fa!(nm o mc:;mo os seus do_ tlirci lo o no que ü l'elativo il instr·ucf}tio pu-
censores. · hhL~a en1 geral. 

o Sn. MALIIEmos:- Eú sou o (lrimeiro a 0> sn~. GALDil!O O.IS NEV.ES·E C.uairno DE ÜLI· 
I'EI IIJ. dão np~rtcs. ·. · acal:u·, a respeitar , ·a :oprcgoar o me•·ccinicnlo 

de todos os membros . da commi~são ·do orr;<~· O Sn . M.\Lu~r~os: - A oc~·as iõo não i a mnís 
mcnto. aznda para entrar em desenvolvitn~'nlo~ a rcs· 

O onno pnssado, o illustrc mini$lro. da :~gri · liCito dus de f~ilos d;~ nossa iustntcção publico 
cullur:;, qu~ l'lllii.o era rclntor da. commis~iio, Crt~io •JUC $CI':i <~ IH't!scnt:~d-> ~ cmmu·a o dccreiô 
deu provas tlo um trabalh•> itwmo; di! uma as.· de i9 de Abril do anno pas:::ado quo refot•mou 
slduid:ule c do um3 ~pplieaçiio vord~deinllnento . o ensino g-eral do ltlltJerio, e ftUando se di~ct1tir 
iuvcjav~!i:; . Pois oom, as 111esmn~ qu~l i.lades cu . es~e d•!ct·eto, Otl tt' rei occasiiio de de~envol-ror 
l'Cc•miHJQll no rdator da' !Ilustre cornmis:;ü.o, C' lll m·ois o meu pcnsnmento : llw5, trat., ndo·-so du 
todos OS .SCllS memi.Jros ; m:;s 0 que cu fJUCfO Of~amcn~o ~O ~ninisterio do i llli,)C!'iO, . flUe SI} . 
!lizet• é IJ Ll tl, apezal' d ~ss::t b•la vout.:1do, 0 d~sses lll'_ollde ·!:10 urt;m;H~lcutc com a mstrueçil•> pu· 
esforço:.:, .estes o•·'.imnentos siio rcitos ~em um bltcn, nao posso detxat• de fnC'r algumas con~i· 
corto syste1m1 e qtwsi a esmo. · dcr·açõcs a I'('SilCito do ccr·tus verba~ desntten· 

· di da~ (Jcl~ com•nbsüo no sutt pnrecer·. 
O Sn. LruERATO UAnllo:<o :- Commetter um 'AlH'oveil:H'ei a occasi~o purn chnnwt· a ntteu· 

outrp erro, n~o ê l':1~.er a esmo: · t;?~ do uobm ministro do imperio, que liío . so· . 
O Sn. UAt.nlltnos :- Si o nolwc deputado cn· hc~lo ~e _tem mo~trurlo e~ tudo .rzu:mto diz rc~ . 

·xct·gn a menor censum n<~ e:qm~s.,rro-a esmo; tJe ;tv a rn~trucç;;{l IJUbllcn, tlnm certos pontos 
·-t'll n t·eti•·o. · des~c mmo de ~erviço que precisam de uma t'e· 

o Sn. LtiiGIIATO BAnnoso :- Ceílsnra hn. rormn, sem o q 11e :a instrucc ~iio ser•á entre nós 
. . u 111:1 bur)a . '(.-~po iado.~ .. ) • 

O Sn. liA.LIIsmos :-Pois cu a t'cLiro. O nobre Limitar-me- ei n dizer aqnillo qnu a com· · 
dcjJlllilllO >nho· que muil;15 YCzu:; no cort·t~ r dn missfiou:io rez e devi" f:;zcr in~pira ndo-sc uc~so 
db:cuss:io a [Jal:IVI".1 não .vem tão lll'{llll!)ln o mo t.>spit·ito ver!l:uh>it·:múmlc ecouomico que deve 
PI'Oill'in como nos a tltiscjumos. O quo Cll <(nero Ler uma .conu11i~,.;io de orç~nll'nlo, isto c; lllluu· 
ilizcr t! q nc ha fali~ Lle.um certo· S)'~lc~ma par:t dnndo lÍ$ n~'<.'<!ss ida<l ()>' pnlilk:t~ . · 
allcnd~ r· V t) l'd~ dc irnmcnto :ís nccessidndes elo Si p:.m ;~!le Jltlcr·sc a c!'Sit~ neccssid:l\l•!s ú pr.~· 
SN'\' it.'O pnblico. . ciso- uma n•>va fonte de rcceila , ct·cem·n'~. 

Assim, uu vou mostrar ao nol.H'•! dcput~do Di t~i a comutis!;iio : M:t,; on'tle ir buscat• di· 
t}UO em alf!Ut11liS ~-erbils niio houve c,;~c cuida !lo, nhoiro 't 
cs~a t'cllexão ; ui'ío se attundLJ ll com um c:;pirito A i:;so rc~poni1erei : -lnnçDnl1o nti YO!ô im(Jus· · 
VCI'íli\dciramcnte cconon•ico n .certas nccrssida· to~ ·. · 

· ·dcs do·sor'\' ÍO:O tmblico. ~ias Úào Sl\ poolcm lançar· no1•os impostos, r~ -
0 Sn . LtDEn.vro UAnnoso :-A commissão tem plicnr6. a oommissiio. . 

baslan te tlooilid;l(le puro. nccilttr qualqtWl' olllcudu · · Não· n«lmitlo iulcir:tmcntiJ .:- s~a IJl'oposidio; 
que fôr ra~onvcl. n qnest:1o cstü no mod.o (te lançai-os. · 

O Su. ~'LlLitEtnos :-Por exemplo, en C\ntcndo, ·O 81\. LnmnATo BAnnoso:- Ex~ct:uncntc . o 
c commigl'l gt·:~nde p3t'lo d~' c~ffi(l!'~, r(tle :1 com• quo a · conunis~fio nUo quiz roi VCI'·sc .. nn nuc~s · 
miss~IJ niio :Hlcnduu com verdudcil'o c~pirito sidtHlll ue lnnçar novos impostos. · 

.economico :is neccs~ülmlcs do sc1:viço tmlllico O Sn. lf.\LnEmos:-!>tide-sc ~[Jpcll~r pnra os 
no rt uc diz r•espoito ú illstr·uc~fio publica. A sonlimcntos pililaulropicos do ciúadiio b•·azileiro, 
comtnU~ão niío pó~c negar quo fez rót· l~s nus ·c estou t~c rl.o qnc cllu não ~e nc~ar:í 11 concorre·r 
des11~z_as r rlaliv:•s t\s facnldall~s de direito a de com o snn ol>ulo, como sf! cos1um11 dizer, pua 
medwmn . · · a iustru\J,~ :io public11, quando n;'1s ..-e mos :\ L'ada 

.O Sn. · CMtollio DEl or.rmmJ. :-Cút'llls sccun· Jla~so pelas IJ:u·c.1s, pelo~ bonds, pelas proços," 
dnrios . pela.< rua$, pelos cafés, toda a cspocic de ind i. 

~:entes, de (H'eCiliados; ,·erdadeit·u ou ·fal s:uucnle 
O Sn. MALusums : - ~iio ~fto cllrlcs socun· preci~mlos, l'l'Cll ilLmdo 100, ~00; 500 reis o 

dnrios. outt·:ts qunulia~ bom :~-rulttiJ:~s ll~r:~ :t oc;msião. 
O Sn. CA:fiHóo. .n& OLJYEIII,\ _: _·- . CUrtos jusli· O Sn . L 1mm ATO ll.o~.anoso : - N:io · era . licito :i 

Jlcnveis.- . · · . · · · . comtniss.io ~'Onlnr com isso pnra o orçamento. 
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o Sn. }[ALBttno$:- N:io estou cliMndo is~o.llida.de; m~s no futuro dnrit s:•borosis;;imos 
Sr. presíd~ule nó~ :•cabamo.' de •~~~~stir a un~:1 fruct~g que co,mp('nsariio o s.~c~·ificio. 
manife. ,;L:•çf•o e~trond. osa fe1La ao tncent~Jwt·w. ];f unos dos 1Sr;;. de[mta1los n<~o tlesconbecel.n, 
da lllOI'lll rle Camões : e>1nmos o'sistindo nos c os lenl\•s fbs facilidades de medieinn, todos a 
pr~parutivos pun dcmonstrnções ao nosso maes· ·uma, proclamam a nec(•ssidade ~ol:i cr~liç~o ue 
tro Carlos Gouuis. e hanmos de assi~lir a outras um:~ caddr·:. d!l p:trtos. O Sr. Dar:io do llacciu, 
re~Las em que ·,e gastem t•íos de. dínlleh·~, ?Otn quem conversei a resjJe!t<t _do t~l assll:mpto, 
poi~, por·quc: um pov? qne~gastn_ r1os de dt- mfor~ou-me que es~a crcaç;•o c de tndeclmavel 
nlrciJ'O c.om ess~•s mamfll~taçues. nao ha de gns· necessidade. 
tnr ouu5.o )ta de c_ontl'ibu~r pnra o dernunn- o Sn. LIDEIU.TO BAanoso: -Ha uma cadeira. 
mento <1::1 mstrucçao publtca com escassas c 
qunsi insensíveis quota ? . 

o Sn. I-'mmAsCoUTJX.JJo:-0 que Y. Ex. deve 
fazer· é pedir "o minisl!·o da agTicullul'a rtuc 
mande substituir asc:tixas· (.!o correio por .cai
::~.as de eHnolas: talnz cjue assim caiam os ni· 
ckels. 

O Sn. l\IALHE!IIOs:- Pot· es~~ fúrma sabe o 
meu noure antig-o eJUC tal\·cr. tl5.~ se obtivesse 
cClusn alguma. 

O nobre •.lepulado ê bnstante intellí:;cute, 
bastante p··r~picaz, u de ~entimentos ba~t~nte 
elev:1dos para saber ljltc csm~ cousas se podem 
fazer u1uito be111 de outra fl.ia'JM. 

Diz o rifiio: 
~iío se apanham trutas a brng:~s enxutas. 
Tomem o tra1Jall1o da pt•opagamla; concor· 

ramos todns uús com os nos$os eifot·ços, não 
fiquemos inertes em nossa~ e~sns, que dgum 
resultado ~e hn (\o> oblet•. Tt<Jl~·se 4IC t\111 granel e 
omprehendlmento; trnta-,;c •le objelcto muito 
imlJort~nte, a ins1rueção tmblica, a i!lnminn~5o 
rio po\·o. e o p\l\'Q h3 de coutl'ibuir por meio 
desta propag:lllda, percebendo qne Lr3ta·sc do 
m~ior hencllcio qne lhe podemos rtt!el'. 

O SR. FAnTQ llr;;J~:- Sú fnltupedir ao go· 
vcrno sul e chuv:~; é esle o nos~o m~l. (,lpa.rll•J J 

O S11.. ~IAr..n~;tUQs:-0 imtlosto ~ollre a v:ti· 
dade de qne [allntn 0$ nollrt'S dt~pnlad•lS 1laria 
eiTedh•amcntc grandes remlla rlos como j:i ll'lll 
dodu. A~ maiores obrn,; [[Ue poss!linl•)s. o hns· 
p11;1l de l:Uis•~ri~ordia c o llo~l•il:•l d\! l'od.-o U, 
lor;•m cllilicatla~ com o frn~:to dn imo•Jsll• sob1·e 
a vni<lnde; e, si j;i cs1:·t l'<'t'onh<1l~i r.lil n cmeucin 
deste lll\'io, ~i jã l~mo~ csln ~acoht, p~gu!lmo~ 
ncllu o vucno~ esmolar rlc po1·1a c1n jJOI'ltl em 
r~vor da in~lrucç5o publica. 

O St1. F.E:Ltcro nos SAi\'Tos :-A t•espeiW do im
)lOslo ~obre n Y:ddat!e, ~ sua utilirladc c cpi· 
grammn e~t~o no hospício !lc Pedr·o Jl. 

O Sr. ~l.H.Hiltllos:..,.. Inspiruurlo·~(J a nobre 
commi5sflo tle N'çamento rlo impcrio neste c~pi
rilo de verrh•dciro equllibrio economico de que 
fallci, e~pero que ntlc'nrlcr~ ~s \·erdo.ddt•:ts ne·
ce;;~idades das faculd:Hles elo dir'cilo c lle iucdi· 
cina, dotando·,,s tl! maiores Vllt·lms pm•a certn 
ordl•m de set·viços. Niiu :•pJwllo só pHra n nobr(~ 
commissão, uppello t.t~tniJOill JH.I\'a o nubl'e minis· 
trõ do impcrlo. ÁIJCitn> tucarei em alg-um~s 
neces~irladc~, quer d:1.~ fnculdatl!.!s de mctlicinn, 
quer tl:ts f:~culrlnues de uit'cJito. 

O nolm3 ministro IOIIlllt':i no ~lll'eço que lha 
merecci'Cill ;1S Cltn.sidt!rnçõc.~ rJUe vou (;IT.er, e 
esperoqu• não lbe cml1,1rHrc o prrsso qtt~lqucr 
nugmento de dcspcz~ •. E~to aut;lnrmtó (hide tra· 
zer qualquer de~cqmltbt·tv IIJ!J~rcnlo na actun-

0 Sn. FELICIO DOS SAXTOS :-Clínica de partos. 
O Sll. MALHllll\os: -Precisa-se· de mais de 

uma cadeira de éllnicn íntcma c outra de C·li· 
nica externa. 

O Sn. F.Et,tcto IJ03 SAXl'ws:-Trcs ou IJllnlro. 
O Sn. ~lALliEl!l.os:-0 Sr. Bnrão de !IIAcciu 

oliauçotHlHJ c.tn~ n cnsa em que s~ ra~ a li~.Jo de 
clinico exlern~ c inlern~. é iusu!licienLc p:~ra o· 
numero t.le e>turl:ntto~. Um só [(lnte, n:io poder:i 
explic.llr a ano estudante~. (Ap~iadu,~ .) E;o.:111ic(l 
pot• tlll'll1:Js de 30, e lllUitos l11':1m sem ntn·ovci· 
tnr us lições que são de necessidnde imprescin· 
dil'cl paro cllcs. 

0 Sn. FELICtO lJOS SASTOs:...,.DC absolllt:l. ne· 
(]I.!Ssidtld~, SCIU O que nilo )w ffieUicos . 

O Sn. M.\UtEtnos:- As f:.euldadrs de direito 
podem ser dotadas de um urgentu b~U<!Ilcio, e .tl 
nobl'c commis:;;iu, in~pit·:tntlo·8•~ e111 i.léns. lll~ts 
l:.u·gas; ni\o duvidará tnat·c<Lr ou uconsclhar mn 
ai.lgmeuto de despeza [Jnl'a C!sse bt!ncllcio, 

\,!ueru rullat· da nece~sidnde que lm de crear· 
se nessas fai!Ulda\les uma cadeit·a nllva-a de 
medidna leg:rl. 

0 Sn. LIHEIIATO BAnROSO :-A COllllllissão l~líO 
podia rct'ornHll' o cnsin~;.n1io G cs~a :1 sr~a ml~-
8<io. Et11tmuo qua o m1ut>ll'O do Hnpct'lü de\ I) 
rel'l•rtn<ll' ,~s f:tctt!Jmlcs de tlit·oito; mas '' corn
ruissiio não podia fazel-o. 

o Sn. MALlll(ll\O~:-Eu ~lcclorci que t:tm!Jcm 
appello\'0: put·n o nobro mínistt·o. 

O Sn. llol>llLl'no 0.\ST.·.s: -A cre:t~:iio desta 
codcit".1 est~i no d~ct·l'lo tlo Hl tk Ab1·i1. 

O Sn . .Mun&mos:- Como dizia, sr .. lll'esi· 
dente, ch;•maYa a liUen~il~ dll n•Jbrc nHnrsu·o d\1 
imiJ•lt'io pnrn r:~ta ,n.ccessttlall~ (\U'! sentem u~ 
ruculrlndcs de nwd1e1M o de rilret!O. . 

E, IJ3l'a tornar o ensino elo dirdt~ entre l\(lS 
perl'eitameale [H'n.\·eitnso, lemhr~I'Cl ao ":o!Jre 
ministro cumo inlli$[Jemavcl par:r a matncuJ~ 
nos Cllr~os j nrit.l.icus n cxigencia do .[lrcpnratono 
d:t~ sciencin~ nntumos. (~lllriittdo,~.) 

Hoje é iu\li5pcns(tVal qtlc o homem, r1tto ~etlà· 
dkn :• ~:anuir~ de- direito ou t1 _qu:d_quer ontra 
carreirn litter:1ria .. :Jprenda as sc1encurs Mturn!'S 
sem o que os suas i(lGas ~~ntínnar~ro ~c:l.Ull:.•dns 
pelo m cnos a corlos rcspetlos; 1101~ que,, sr ~e 
II[Jpl icou cxclu~ivnmc)nt~ no direito, Jllllle se 
toruar um j uristonsulto O IH incute, mas rcs. 
u·in~o o encu1·ta muito os seus C!Jnhccimc_ntos; 
c, si 1) ~rnnd() etu um~ o.>[theru tlo c~nhec1men. 
lo~. n~o 11Úd~ ;tbr:tngor com suos VISitiS o~~ros 
cil'cnlos <'m r1uc lw gr<mdez~s t:uniJllm dtgnns 
de SU3 aUonçào. 

Desde que forem ·oxigidM como p_r~pnratorio 
:a~ ~eicnci<t~ n~luraos, a int1!lligcncm e a com. 
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prcht·n~i'o tlo di reiw se :t l ttra::t~•:i c o~ duutnr·P.~ ZfHtdo de c:ula um 1le llcs um ''stn iJHiécinH~n to ~ 
Clll ··lin•ito n:io -~ruo ·· ~~ ~ :ti". ~~<tnJtl d ir. o tWIJI'·· '""·to!,e c,.G•tt :.m •'·tt'ôO ·~ s[Jed:.<l do dne" nnnu~; 
doqn1l:t<lo pnr· M_in:o>'. dl)~l t:1r .· ,; ~111 otiy•·i•? , .. ·,. Clll'•u CJll!! uàu e:dstia na creao;~o de Vascon-
lllll"le, uws scrao f•.ormauus na s~;tc nt.a:o tlt.t c"ll''": · 
tlirdtu. l),., ,j,• :thÍ '-''ll!l~çoti, dis.•e 011, o cnlle~ío de 

0 Sn. ·r., .. .\. NDIDO DE Cltn· r::tn .. \ Uti ·um n11ar tc. !'c:IJ·o· U a sobi'Ou..~ ri·og·cJr ns co(l'''' do J.:;st:vlo, 
· · 1'0•' i~S"· <JUtl; em \'et. de. um s•• e~l:t l.~t:lo ~c·. il':'cnto, 

O St\. MALIIF.:!IIos :-En nioo solt ~uspl'il", por· . , 5,:111e!ec •u 0 sr . Jf, ,·,1uo!Z dll OluHitl um mhl t'
IJllC l<;nho a ·!luiH':o de stJr c•: ll f!;.:• ·do n • •~JJ'CJ <h·- ll llll) ~f!;t:o ra•lo riu c~tcnt:• l• • , I[Ue1· dh OJr, UHI es· 
pu~•tlo ; ~- u fo 1:m:~•lo · c 11 li1r t to1 .. 111 <1:< 11 11!'~ 'I !1' ' laf 11 ~1f!.e i, 11 ,.nt" novo, 1~o 1il IJttgum•mi(J de olu:,:uel 
ú 11'1' lll<llOJ' IJUIIll'l'U o.le lo~ch a i 't'l~ 1!111 d iJ'Uit•• tle c:o~" ' cO •H <li'T~llj o JS e pt'i ~ [lal'O~ 1Jar:t podCl' 
set';i t:~h•oz Ulíl:l t•al:t lllíil;~ l.k pn l':t o IIJ·n il, 1 1 H 1~ SCI'\' il' tmra. mn:t in~lit t\lo;:io tb;!n ordem. De 
já ~em doutore.~ d•! solu·~. Sl'lll vor, ciHl·etanl~1. ~, 1. t,~ 11 uc , caknl:Hlo, 1)111'. •Jxemplv, u · :J ~ ooo~ 
subir o 5Cll nivul. intdl ectual. ll;J fJI'O[I ' ~' ':'',., annuae> o :llug o,el ·do iutcrn:o to. h!tnos, tk:<de 
dt)~Cjarl:t . Llliii a!•' hui•' · :!:.l ~nnos " :j ;:)OH:}=IO:J . A C:tlll<l~a 

l.':•~s~r~í. s••nhores, ~ nu tr·IJ ·~ ~~ um(Jlo que. ~~ i•úLl·• f:tcitall'llltl I'<IZcl' " cult:ulo e ver que :wo 
" llllti.O jiCil'O. Ul'\"0 IIWI'Co.'e l' l:ollllJPIII lo>J :I D '11' Íll:lllll) ', IJI!lli"l! mais 0 11 m~ : •OS . • · 
t cnl):io du nobre; I!OIU IIi i~<:io <I c, u t·r aUI· ll_!o .u i•:•r· ~l l'l lamns oto-sto: c:o íc nlo ''~ desp•~ za-; f~t!.[t~ p3t'a 
t.it;u/JI'IlWilt" a rll) mohre ll!l a t ~tl'" tio lllli)' 'll1l; "c' 0"1111., ;1 0 ~;,0 d•)s a lu,utw~ , tn~tt:llmJs o:; !'Cfl3. -
Y l' ll rliz ,• r ~•hran;a CHtlSa ) i ;.:eÍI', IIIl:.JHlt! SO~J I"ê . n l'i.J:- f~!ÚO~ illl CS~il iJC I 1 •••; tlh' ll~t l 1 C lcr nutOS U (l!JbJ'O; 

· o t·oii<!!-Ú" lloJ P ·dr· • li . i~l" ,.., de 1 ',o·;, :!IIO·OI.I<I,)U!l\l. · . . . 
.l;i diVo~I '>U~ dCIIll l:•tiM <pl•· 1110 p:· o: o· ~.]o-r:o;ll llil t.lrll, ''" lll ~()0 ;0 :1 Ú~o1 U\l tuj ,; pOo}(! l'l ~'llO> ter fettO 

lrilntrt•• c f/Lt · ti'i<i r·u m do.: cx·:cml•'l' "' ::m1s i<lé:•S um ~· l i lio- i •l I'" ·(l ao.;~·•mllll'd;or n to <L~ru~t tu e o 
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· \l (•. l'··tiL'" 11 1lo!ll em L'•'"ltilaolll lon.-!::11'•:1' <'··"'"' '' 11a 1·a s:1 d·•. :oii\Í J.:• d ulo, Cil ~ :t q u tJ 11f10 [' l'll~ l:t pura 
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d:.' hupt·• · n~:•,. •·h~. . r·-~ n:1ru . . . 

l>o •pni~ tl:o ro•r.,rma fdl:o pol' ll•·rtWI'do Pt · l't~l l ' :t \~ 11o:::::ts oiJr~ •. p•.:r ltÜll:t -mo o noht'll l'lll:t lot• 
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Vi~o-nllll•! .l\ IJ llo.lllll\•• l iru. O :5t' · l'··•.h•dt•:• •h·ll ·l lt•l O SI\. l.wmwro IL\ttnus•r :-Y;i cnul f!IHl"'rC<:o 
um t•';;ulitul tJJI;u em L i tlc ·FL'\'0 1"o!lro tl•.' .. l t\;'i_:; ,. ., lj ll•' "' as l ~Utl\.' illl l!U :1 •!ll l'lll- a~ lCLII llllllldallo 
pl'lo IJL.I:tl c~t:.b , h-ccu 11111 .•' lll'~o e<p,•.c tal .ü•· 
<J II :t ll'll ~1\1\\1~ llll CSIU 1l~ llo! lusl •H'Ia m:o~ da,:<~!l· f:l~ o; t·. 
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p r,eiso uir. o~ n·· l'<t!IÚII'<I IJllO t) \ttll à!J>UI'Üll :·::ttltl:tl' Cúll.•g:iu dl~ Perl!'ll li pelo d eCI'~ lO !lo I. " Üt> .l·e
:1 lti;-.to 1·i a pn•· t.•sl:• 1\.onn:o . ver.-iro •lo l llioJ. Fui urn:r •·c"fot'lll<I . tj UC real-

h se v\; pl•is c) ltll c~•n I'C[0\' 11\~. 11110 podia_ >'!ll' mt.: ll·tl; mlulit'n lfll•! .J'111'!.i.<,<O . fk lltll /'!!irito tã;• · 
))t\a: ~-~ tr~~·on ;t pl'inle il'n. íur d l1:-:·•:n!•! c llw1tlo, l~urno u '' tle ::>·. 1:.~ .. . 1'<.11· 

IJ<'pUis ti ,· .. tno~ uni th'l' l'l'lo oln :2!1 de Ontu ht'" <JW' <·swt•c!cn•il . t'lllrc ouH·a~ CL'us.,:;, "s·:~mutc: 
d~ l8;)i , 1111 :;1', )Jarquo·z· oloo l)li nda . IJ ;~hi o;,,, por! U :,!' UL~·:~ .Iifl~l l i!O :). " W!.IIIJ ; lnlll C~l, llii<IIIlU 
)HE~~·~~ U cQII ó~; i n H ~ · · r p• ~:-:n ~ \0 ·a~ ~ ~-.l..~t.lf_rr~ ttu l~ ~~ · ~.u \lH~ I t l, ht ~ UU. l 1n ;d 11~ <J. u ; t l l"tiO" . 
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suparon-o 110 l' XI·· nwlo. . t· • tlt •~ "" 11 11110~. 

O Sa . ~1.\ttl' ISWI t:o~lll'' "' :-O ·inft•l'll:tln I'~ i~ - 1 " 

\ 

t ) Stt. ~l.t l. lll : l n• •> :~ :\'F1:>. !'O:•IIhor ; ~~o < o :..·• 1-itt dcstlt• a !:l'l';W:in . · 1 
. ~ " . :111 .:~_,'~ ; )jl!lll, IJ;') II t~ l) ll l l •f~; J ,Jlllt' ~ (ll_' '.'r.U), 1!0 ·,r) l\JlJl l.l,• 

O Su . AL\1,11 1~1\l'" ;- '1'<'11\ t•M:ãn o nn iJJ'I ' !l,• . · ' 
·J!Ulinl(l; ~cparOll o ÍU\.:l'mllO ÚO IJX ll!l'.nalo, r a - . O. ;:in , <.i.\ l..tll :lll 1),\S ~Y.\'f.S t.ln ll\ll 3 !1 ~ 1 t•·· 

'l'om~ Jll·, - S, 
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Emllm, qllcro comp~1·ar a rdorm:t do Sr. Pan
lino rom a crea~r,o do colle::io d'! i'ellro n, 
ú vrr-,;e-11~ a tlillimmca. N:1 crc:~ç.'1o Ll•l<"Oili•:.do 
de Pedt·o I! q na:; i toll;~s us nuucrias dn1·am~ ~e 
desde o L" até :ln-7." :1nno. 

O latim e o Tl'ance;:, por exemplo, davam·sc 
J~Jsdt~ u {_o trrê ~·h)·/.u·nnno, tJ o ~rue aconted:1 ü. 
(jll\' >nhinm lmcharci~ lJUC. potlium solver qual· 
tpwr dilllcultbtlr: n~.,,a~ linguns. 

O Sr. P~nli110. eslniJc!t.•ccu o portngne1. até o 
~. • anno. Urn. que porluguez p•!de >aliei' um 
menino •1e !:i :~unos? Estabele~eu o francez 
nu !t.• anno e o Ialím no .'i.". E' evidente a in-
rom·euíeneia de taes di~Jlosi;:üe~. · 

Vem o:.lepoi~ o decreto do Sr. Jo;:ê Beolo. qu~ 
:.iterou t'Dntpktnmcnll: a reforma do Sr.P:~ttliuo. 
•'5lnbeleccnt.ltl, etttre ot1tra~ allem~·.ões exoticas; 
~ pbilosoplli~• 110 !c o nnno. 

Eu cll:tnw n :•ll~n~•flo do c~mnra para esta re
fonn~ do Sr. Jost\ Bento: phtlo,;o!Jhia no L" 
~nno ! ... 

O Sn. FELii;w vo~ SA:'iTOS: - E que philo· 
SOJ)1J1:1 ! 

O SR. ;\l.u.tJEmo,o :- ... fr:mccz no :3. o nnno, 
pi>rlu;,mcz no 2c" ::mno, do sorte que ~os dor.L' 
:lllllO$ o menino cstav:1 [Womplu w~sta disciplí· 
nn: .latim m1 :\." anno e inglcz um ~li annn. 
IJtWndo ontr'ora !la.va->c in~lcr. do,;d,) o 1." 3IÓ 
:tn 7." nuno. 

E o Sl'. t•onsclhciro Jo~é nento n~o ~~~ li!llitnn a 
r:~ue r.>.t:li' a{t.rrn~ü~s reulmcnte in;ustcnt;t\"Ci~ .• 
alltdn it'Z 111:.11~ t•lltl'n ·e•m:.:n. ercou a ccleiJre 
e!as>c dt's stlii~Hiuto~, .;m ,-c·z de rt'pe!idores e 
•·xpl Í•~adnt·c>. nw~ C•Jill 1m•ior urtlcu<~d••· c C!'con 
:.:llll>liluto:.: para o ittll'rnnto c externato, tle 
,one !1\H' an~IHL'Hl1 •U ''XU'Dordinarinmrnle n 
;lp.<peJ:I •Jtll' ~,; rnzia cu111 n cnll··~·i·J du (',•tiro Ir_ 

0 ~~~. f-'r·:l.lt~tn fl•l~ ::h~T()~ :-E' Ulll c.<C<!lld<~IO 

U ~\l. ~L\l.HF.\RO~: -Tunos. 11n:tlnlCUl~, ~ !'C• 
r.,rm:l do Sr. Cllll~cllu•im Li'Ollt'iO, !]L! C e pelo 

· •h•~; reto de ::!11 d(' :\lil'il tle 1878 : fmnc:cz. finnl no 
:l.n anno (;linda cun>t:l·,·a l!~\:1 belleza do Sr. Jo>é 
Bc11to), l~tirn. t~mbr•1n tina! no :l.• a11no ~-._c 
portng11e7. nn i.,. amw. · 

Qunut•• ;~o p6rtl!:.:tH'1. c:;c.~ltd•:cido no 7.• nnno 
Yú; :1clw 111('~1110 IJltc 0 lourn,·cl :1 reforma ncsté 
pouto: nws por :t!Ji .<o l'e IJll:•ul:l ca:·enl'i:• de 
plnno on ill! :;ysL\'llln t~Hl presidido :b n •ft,rmas 
•le~s'' csl;t!Jelccimer.to. 

p,, ,·êm na rerot'nta tlo Se. Leoncio acho uma 
eousa Yl'l'iladcin1meu te cx.cellentc; o mnis é 
(lOmo ,iit di~~~, n m,·sma trnnsfol'mi•~~~•o. \: ,; 
tn~sma lllÍ~Iura <lu HHllcrias. ~~ mc~ma f~IW de 
plano c ~)'ste:•w ll:\ or[:'an iz~,c~o d~ um c51abc· 
leeiliwnto I~•J irnporltlli\C ~o1no ~quelk .... · 

E~so Jll>lrlo iJUO :1cho CX('ellt,nle ;:• niTo ;;erem 
n."· ~<~::tl.l;t!llc , ,~ ot1ri~·allus a ~I'I:Uir o <:nsilio reli· 
.~·io~o. (:l;mi•tdos.J I~' n llltit:~ iwdrl:tdo rcaltneutc 
"''-'''l( .. lllL', ·~.i linlil>' para se ·Jonvnt·; <jllC t:n
·~nnll\1 . 

l'nr nqni j~i ,.~n1 Y. I~ X- L' ~ <':un:!l'.1, IJilt' o 
•·ollf'g·ln d<! l'••Ül'lJ 11, tksoltl :1 sua ~>l't'tll;ftn, lt!lll 
pa;;,;:ulo pn1· ;·iiH:l' n•f••r:•::1·:. >"t·tnl•l •jlll.' (1'111.1~~ 
llOlaY_eJ ! ) :1 lll.•,q\)l'ÍIH' ,·, ;>'llljl)'t', JWiOI' \lu IJII<: :\ 
~01\l!l'IUI', . jWI' idl'IIW l :d ijW', llll rll"iU iJ.:~>nS 

n~for-IIHIS, :1 un·it~n t(lW eotJsa·~t·trdi~pn~i~·Uc~s lwa8:J 
~· uwlhor ,], tnda~.: ,~ aprimcil'n, fe ltrt]ll'lo oslu-

dista ncrnar•lo Pereira ele Vasconcellos, na· 
qu<Jik te111po ~u1·qu~ nào lwvi:1 mltitts luzes, e 
em <JllC uão h~Tia tantos mdus dC! fa?.er estas 
J:>fulldes rdurmus. 

CII:•mo IIIUito Jlartil-ul:wmente n nltencão do 
uolire min islro do itnperio tJnra e:; te est~beleci· 
mcnlo. E>lou certo do que S. Ex. hu ole empregar 
todus o;; meios. o ha dll dur remcuio n este mnl 
do collogiu de l'edro U. 

O Sn .. TOAQt.:'IMNAouco: -O collegio do Pedro 11 
e~t.;i em vísir()l t.l.ccadenciu. . 

O Sn. ~LI.LHsmos : - Note a c~mnra maill 
que o collegio de Pedro H e.< lá em visível der.a·· 
duucb, com'J rn11ilo bem diz o nobre deputado 
]J()r Pernambuco, tendo 8lii1s, como me é grato 
confess:n· e testemunhar, 11m cxcellente corpo 
de prores~ores; mas o result3do é' qu~si ne
nhum. 

l'ortallto, eu chamo muito !JHticulnrmm.tc a 
~ltençtiu. do nobre ministro P"r:l este e:;Wbele· 
cimento. que JH)de ~er reí'orm~dv de 010do qu.e 
[IO$S:J dM' Jlluitos fruetos uteis. Quem sabe si 
n5o tem r11zão os que pedem a exlincção do 
coJicgio de Pedro 11? 

O Sn. Fio:ucto o·os s.~NTos: - E eu desejnvn 
que <'l!e .>c multipli~t•~.>c. 

O SR. ~hU!ElROS : -0 que· o nobre deputado 
cle~eja n~o é (I retJroducção de cstabelecimenlos, 
Cf)mo c~Lü o cullc~io de P~dro li, mas como elle 
de ria cs!ur. (Apniados.) . · 

~i o noi.Jr~ mi11istro do. impcrio .pudésse ou 
•Joizesse e)\ i:;ir, como prepal'alorios p;~ra a ma· 
ll'iCtlla n0s cursos sllt.ltWiurcs, a~ materi3s qu() 
ulli Sll e>ttld:un, os collegios p~rticuln•·es poae· 
ritlln concorrer c.otn :tqnellc cslabcl~eimcnto, c 
talvez St~ puo:.lesse disjJens~r a sua exi~tencfa; 
m~s isto ,: ntJenas uma aspirltCilo : eu pendo 
muito m:tis para aquullos que n5o lJUElrem a 
suppress;lo c simplesmonLe a .reforma do eslll· 
bel"cilllClltO. 

O Stt. liL\RTll\1!0 C.un•o' :-Nem ha governo 
qllc s~\ 3tl'eVa a uxtinguil-o. 

O Su. ~fALuronos : - ~ra~ sendo con~el'vndo 
o estauelecimonto, 11indn peço n•• nobre ministro 
n sttr• ntt<.m~~;io p~r~ tuua gruve injtlsti~n que sa 
fnz nos profe~•ot·e~ d:ntnollc cullegio. 

Nno 1•o~so eompl'ehendel' por\juu o profegsor 
do colle;.:iu de Pedr•J ll u~ti inl1iuido por lei do 
unsiuur ondo tju:z~r as malcrins que se leccio· 
nam no collegto de Pedro IL 

o Sn. MAl\l'li:iliO c .... ~tPOS :-Essa t>rohibiçuo 
nrto tc111 rur.ãu ·de ser. 

O Sn . .loAQUBI N'Anuco :-Tem tts vezes a su:~ 
ju~lilieac:,o. Por exemplo, o professor do colle· 
glo p1\tl~ e11sinar um outro rli~cipulo da mc!stnn 
l';unllin em cu~o. o au.ttió tomar·SL!·hia suspeito no 
CXUlll\). 

O S11. .!lt.u.Hlill!I05 :-Seria um c-~~o l':;Jt'o. 
O Sn. t~aw;ltl un~ S~:>Tll~ : -Nfio deixem os 

nltumws :>cl' e\aLninmlu8 [JL'Io~ ~0\18 prufe~$ures. 
O .'lu. M.ll.lli~IHOS :-E do.! mais n lei t:.<l:lhelo

,.tlltlml'il L'·'l'·~ ett~O> penas ti~ mull:J~, ~u~p•:nsu~s 
c nlc de l"'i'da tlu log·t,r. 

A in~ll'tlc•:flo publica, J;i se tem ui lo em tem• 
lJO e. cuo1 mais uutorid.t~de do que Cll o }Jossn 
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dizct•, uilo e>hí nn altm·a cn:i que dcvin :1ch~~·-~e 
entro nó; (r1p1iados); poueria mesmo di7..CI' que 
Dào Lemos o QUO verdadeiramente se chama 
instrU!'Ç~O publica: 11:"10 ha ~ysterüa, n5ü lla 
mclhoJo, n5o h:1 ~rra1Jjo nestu granr1o in<tl· 
tuiçíio, •le sorte que elln po8~U p1·oduzir os· 
rructos desejados. De\'1! h~ver cn11sa~ pal'n l~so. 

Eu ousurai lent~ r de~c«brir ess:1> caus:~s. Pat·:1 
mim cllas e,;tào na c~mi.tda inrorior, n~ cam~da 
medin e na CIIID••da >llperior. O mal é ~Pral, e 
com cstn particulnridadc, li que a cnmadn infe
rior naturalmente actü~ ~obre a c:mwdn supe
rior, sendo que desh li que de1reri:~ vir o l'iltnl:· 
dioque ~e e.,p~rn em Yf1o. E si alr,\"Uns espíritos 
mais pntrioUcos tentam fazer. ~l:;uma cousa, os 
seus Psforços são Yftos e lkam complet~rnMte 
innti!isados diante das \·erd:tdeiros e l<~ment~vei,; 
causas do atrazo da ia,;Lrucçiio publica. Estas 
cnus~s verd.:Jddras do atrar.o da inslrm:r5o pu
blica siío n:ub menos du tiUe o exemplo lJ o pn· 
tronato. · 

O Sn. MAnrtNtto C.u11·os:-lfn oult'il eali>a 
11111iot·; é o pouco zelo o pouco empenho dos 
profe~~ores. 

O Sn .. :&fALHEtnos :-Isso me~ mo ainda é por 
1.musa do empenho e patron~to. 

Pent-tremos na cam:;d:l inferior, examinemos 
a insll'UI:Ç~o prímarin e os (lt'ofcssot•es. · 

F.u vou dizer umto cou~a que to i o;ez >cjn 
julgnda um var~doxo; eu entendo Que o pro· 
fessor do prirneif3S leltras devia ser rot,.mndo em 
tres faculda·dtJs, isto é, d\!Tia ser nm homem 
muito illus\r;,do, um snbio, si pn~~lvd fo:<se por 
que .é o primeir•l guiu da infant'iH ; m:1s os pro
fessores de 11rim••it·as lellr:ts, nfio só est~o muito 
louge de serem s~loios, ni'io só uiíosiio t'ornwdos 
em trtJs fuculdades, u1~S até mesmo uns mate· 
rias QUe são obrigados a lccciouar: ha muitos que 
nem são pt•oficil.'ntes, n5o as conhecem bunt; nfw 
têm ~ciencia, n:io t~tn tmcit·ncia, não umutt1 '' 
prollssf,o, netn a clln se dt•tlic:nu: a ~nunr:•liúatlc 
aellos estâ neste c.n:~o, nlianço-o. E, pois, par~ 
mim o mal maior n~o e,;t;i eut t~n·u·.,n·m es~;~s 
mnterias c os cunhecimentos <tue d~vem tt·an~
mittir ans dl,;dpulos: c~t~ zta f:~lln ~b~olut" 
de vocaçuo, de aptid::io pun1 o pz-ot'es~nrntlo de 
primeir:1s le!trns,quc ú 11111 saccrducio Lào penos'' 
l5o ardtto, Lral•nlhoso c l:io !'ltuio tle nl,ne:!a~ào 
c sncriHcius. como os m:li:< penosos o ditllcci" 
que Sll conheç~m. E' preciso ler Utn3 .educn~:h1. 

O Sn. JOAQU!lf .NAuuco:-~ias em no,:so tempo 
não se póde tc_l' s~cet·docio sem dinh~i•·o. 

O Sn. !ll.u.HEtnos:.,-Diz bem o .nobrn dcpul:Jtlo 
por l)erna mb uco e eu coneordo com l'llo q nc 
p:~rn ter-~e bo:~ instrucção é necess~.rto q_ue o 
pr,,fcssor soj~ ~em pa~o. 
· E' l)xactalll•·•nt.n 3 minhn i•léa. Entcnuo que 
um minbt1·o do imperio •1ue rpdzer f:lli•r uuw 
rcfonnu que ncredite o ~cu ''ome ne,t.o· pai~, lw 
de o grtu•ttt;or o ot•dcu:ldO dus prur~$~ures t!~) 
prittll'ir:os h•Llras. 

E a~·ora y(, outrn id ,'•:J que pó•le latnh•)lll 
Jt:lrt!CI)I' lllll t•ol\os~al p:u·:nlo~o: o unlun:1o1n uw• 

lll'i1fl':<SIIri'S Üt! [li'IIIWÍI':I' h!lli':l$ t\t.!\"itl ~et• igua
~du no ti"~ prufus>urus das fm:ultladc•s. 

Vu1.Its:-Oh I 
O S11. FELlCIO DOS SA~ros:-E' um idenL 

O S11 MAr.lllilllO":-E' nm ii1••:1l, c\ ullla inspi ·
r:~çiíll jO:Il"U que OS fl'UClO~ ~ej<t!U atjlWJics I!Ut: 5>l 
dL·,.;~jum. · · 

U nobre tletmtado ~11b8 que, f!UõHHio cu dí,~r; 
'JUO d ·vi:~m seu' Ol'd•m~rlo~ s1•r i~ttala•1os uns •los 
Jctlt;~S dw; fat:UJtlacit•S, IJUiz :ljiCll:l~ ~ignilíC~l' (!Ui) 
CúllViuliu IJLIU $t:US Ol'df;tHldOS (OS:\~111 UUg'lllCil· 
tad"s• 1.1 ponto de rccuunt~J't~r b••m Uln servil.'(! 
que ~inc·~··~menh roputo em nad:1 inferior ::o 
que [Jrest,lm os lenks. ·· 

Sr. presidente, nilo sentlo n instrucçilo prima
riu como de1•êt'U ser, p~la falta do habiliLaryl>cs dos 
ürol'essure,;, e qu:tndo (u~o p~la faltn rle habili· 
\ações tlo,; prorussores f<~ço u ~xccp~üo devida 
dos bons J1rofes;ores, pot·que _os IJ~. Cf!1bora 
rnros; n<tO c~tando :1 11\stl'llc(;:to prunarw nas 
eoudíc,;õc, •·e~·urares c: desejareis, p.::la ralla de 
haiJiiitaç:in drJ> jlrafc~sorcs, q lt•~r o~,;~ f~lta :-e.ia 
{H'Ovcniente dn modo ~·icio:;o por que Dprenrlcm 
e ensiu:un, quer do [JOquenu ordenado que não 
os ineila" cunopl'Íl'úilt p::rr~il:llllo'!Jlc "'~ 'Lws 
o1Jt'ig;1çõe~, o l':.cto li qu~ a inslnH;~ão pniJ\ií:u. 
pt·imari~ n:lo [Jroduz <tg;OI'a o nem póLio prullt~zir 
os ell'eito; que ~rntu de esperar. 

Daqui nconlccc, ::ir .. presidente, que o mcuiuu 
salte 111~1 preparado tla escol;1 c \'(li apr~uder 
prepawtorio;:. . 

O colleg-io de Pt'uro 11, quo e nssim IHesull' 
um estabelecimento ond~ melhor ~e dá t• in
sr.rucçào ~ecund«ria, não prudür. o,; c!l'~.itos \11'· 
sejado~, está em \·i~ivel dectulcncia. 

Nos out1·os c~l~!Jelecituentos, nos colli!gio~ 
parti\:ltlar••s, a co usa v:~i :~inda pciot·. A mh'lh:1 
opiniàu suiH'U c>ses Cllllc~ios particulares e e:-;
temalos, ;;aii'O :lig·un' fJIIll s:lo wt·dat!eir~men!c 
!Jon~,ô qu.:: ::ão ~as;1s d" C$p~.:ulaçlh• uo qtte põclt.: 
dat'tlet•feililmcntc íd,~a este :,nnuucio publi?.~.tio, 
uo dia :l do corrente mez, tUI Ga:McideNor?cws. 

Voli lei-o ti cas<1 {te): 
• EXiiHII?.~ de: pn•!Jttmturius Hll il•stl'twpifu pt!.· 

úliçn,-1':111 l1'es n1e~es tlcal\l os alr;m.uos estn 
rlin$ .. ~ habililtulos a tire,;tarem exan1es de inglt·~. 
!;''~OJ!1'3r~hla, pltilvso{Jldu, rhetorica, algebr<! ? 
gel•nietri~ [ll:1na. • 

«Jnem qlliz;f~l' ler() c:tuiosidade de suber quEU! 
f~z e:::te annun,·io, e e1n rpw loznt· fat~ln•St> 
e,:!e~ pre[Wl'O~ pJI'U exnmc, reenl'J'a .ti GCI;etc~ de 
Notic' a-~ do dia 2, q uc C111:ontnot'a tod:1s as 
indic:tçõ~~ llc~cjac.las, Si. inf,:li~lnen~~. UH s~1a 
uwi11t•i;L todos os estobeiPCilll•'ttl"s ile tn~lrucçaú 
p~rtkulnrt•ogulam com c~lt! , vê-~e que o BuSillO 
uão póue dar bous rvsuJ1a.[o>. 

l'l.'eparallo o alumno muito insullleientemeu<:~ 
110 ensinn [Jrimario, e rn~l pr''iJOt'adL' ;;,, cu~irzo 
secund~l'io. entra p3r3 qu~lqllcr curso superior 
em runLiit;ue3 d~sravoraveis. 

E' preçiso, sr' prcshleuto, dizer a. Yenl~li.ll1. o 
cnltl<•dn di~t<l ... 

U Su. Ft:~lCIO uus S.o.:o;-ros:- E' o go\·erno. 
O Sn. ~L11.11gll1oS:-Pe~rdüc-mo. 
O ~1.1- F&LH:ru uu:; SA...,.TOs;- Tum toda~ l'Co• 

pull~llllilhl:u.lú. 
O Sn ~Lu.m;mo~:-Xiio coná11'rlo Cl>tll u nobru 

tlepal"'''' por :\li liaS O go\·erno pódo iel' :11;,:uma 
l'l'~Jloll~:,bil idade, mn~ a maior culpa é dos p:m. 
( Apola~os c l~âo apoiados.) 
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SC~!>i'íO em ti do .Julho de 1 880. 

·o· Sn. ~ .. \;;<; _n•To Fn .. ,~·f:_\:-_E~ ·l·x;•cio . 

·o t>n. ~lAI.II>:~~<o~ : -H~ nllli t "~ p;ai:< fJtrê (·oi 
. Jocnm · o~ fi i'"'" no ru! le~· i·o ,. cpwr·.,nl f[l l c' •'111 

· trt's mc•z c ·~ fa c:~m e~\<1 1 111.':< <l~sl t•:.: e dn•tticlk,: 
pr.;p ;o l'tl!o'o i' IOS . 

o Sn. Fgl. lf.l() DQ;; s.~:I"To,:- o g'O\'CI' IlO lj ll !l 
''Xi_ia exnme v:o g'<i oJ niir) [.lO r pon tv,: .uarc:u1•.•s . 

O Sn. :1-Lu.liE rr.o>:- Eu l•w:n·d Úo.: oxamn;. 
En p•l5S•• üiWr lllll f:1 ·tu: c11nhw·pruu 1rl l·• p ·1'

snn:lg-llm, IJUC linha 111 11 cli_~ llO li lho 11\1 t•o ll c ~.:-io 
de l'clll 'n 11 , mui:o i nlúlli~cnl •~ c fJlW 1\0al'a \' 11 
n collt'!!ÍO, enjo ,·;." anno j;i ,onr,;;ovu .. · t) pn i en · 
tcud•m cl,.,·ct· m lir1>1 -o Jl:ot·n tuliau tar · C\<I IIlQ~. 
En li\'ol oo~ca,;i!itl tk rl:zm•-l hc : purqtw \r. Ex. 
não uciX:I· t~Onlinllnl' >•'11 fiiiH ? IJc \':I Í I:C :1. 
rcdi.;c pcrfci t<Hncnle e h~ de s t•r b •l lll c.~cri_J! IOI': 

O pni ohiect•nt-nt() qnfJ ri n••r ia rn:~ t ;it:ul:t l ·o 
fJ li~UfO nntc:.:. n a :t rado~m i;l d <) ol irc ihl tio: ::i : 1'.onl11 
f ez t·l!e ex:11110 c•. lillw tln n tÚ:I llt· ~~~~:. itnpo r
tonte , llllt'-'\'c algu lll:t bent•,·o i;• nda . n:1:.: 11 pp ··.,. 
YnçilQS e ma!I·ir tt lom -sc. i'ii1(} "h~lnnle, L'~~e llt•oÇt\ 
é ho.lc nuw int•!llh,:cnc i:l brilh:nll ... IJU• ~ r •' IJI'C· 
~on t~ Jll)l'i'Cilamcnte e-ste pai~ ua E u i'O \lil, 1U1• ~ 
den•m os cc•nVil' !(ll~ isto ~l·in PXe<· p•:ào . . 

lnfe-' lii'.1nentc o~ pab ~ür~-os t~wit~h' ÍI'"='- u {I Llt~ l·e 
rcm adi11utar•n cnl'l'• ~ira do~ ti lltus. pn•jnrl ic:lltclú · 
llw~ o r..•lucto dn> huriwniJatlcs.Qlldll<l t> o me 11 in·.• · 
vn i püt'u O~l·~:u•l0so~st:i nperw~ umar~r.tlltll.liltl>' . 
o-p~L pe,.guu\:o•lhc: r1ua nt"~ cxarue.' Ja lett>? 

•D0ns .. E' (lOUC-O; ó pt·rwi;:~ adi1•nt~r i~ t ,,, o 
c~ to uuno de·.-.t·~ fnzer prlo menos tt·c;: l!:\;~tnc;. " 

ti,,\ OS pl'inoipacs cnlp~do::_, p!~l'l l t llto, ~iio Oô p~i :< ; 
c :.s casa> d~ e!lllMÇno s•o lorçadns n su tor11:1 · 

· fCI II eti~U-\ ll1CrCt1UiiS 110 Jlf r'p~ro 1[(! t ' X' II Il <~S. 
Quant" :i t~tl l ! •ll do governo cstú o.•lla prindp;ti 
Jllcll tt! onl l':lz t~·• · prng1>:111lt1tas (-'t}l!J'~"t ~.~) . l! l ll .. ~ . 

· ~:tbelcccr J!O'IIos :- de sor'l l> tJ tlc ·o r!:ot urlllll le n:i" 
a jll'l'U:IC St'lliill JICIO~ JIOIII•I~ . L~ CJlUllltlo :;c :11H!l'la 
U lll IJ•>e:ttl iuh· • COlll ellt-s. p~r:. llÍll! cnn ht)l~ll l ll 
liH'Ihnr " mat~rb, -llizcm · . lo~o : h to nfro cim·a 
om e;t~me. · · 

ó .::in. ft~ I. ICIO t•O~ SA~Tc.s :- Si o · nohrc mi 
nil'll'" li7.r•.l' :• r,.f\JI'tna ue-:lo· ~cnlitlto . it·m l'c •i to 
um IJnm sct·vi•:o, ;; uptJrimint.lo ~ ilttl tl:' ll'ia de 
fU%1~ 1' I!XlllllC~; . . ' . 

O Sn . .J, ·, .~l.!'HI N.\ul't:fl: - O nnllt'() th: pnlntlO 
·n:to ; ;11l11n ti" ' l.<nllt' :t;; ol l' e\:allll', •1uc n•'l tl ;;1)111 · 
Jll'P ;:c cO ttiJ!Ü~m ,],J pessoas c:r [J ~t i.<)S p:n·a c•xa 
minal'em. · 

ti·t•· llt " >.•l ;r.••n ·ln q nc n5.o <'~la\'a. tlnr:t t:itnt' no 
titntnr1111ti 11 lei I'O:mw a tia crmli ruwc;:·,o tio t 1~XltJ. 

[ .. to "lt:•(' é 1et: ~ · fo ua r. · 
. _. ,1_, :->tr ' . l'1·:1. tc:1 •• IJos ::;:,sTn~ . .. GAwt~o. ·nAs 
~"""" " t •UYt:ll:' S11'. •mt.•trr.\on' tl;io · :IJlll\'tes . 

O Sn. 1L~t.tllmt<>s :-SI'. pte-iflcnte·, v~·.i111110s 
a~·,,,.: 1 ~ 1- ll:l~·s n~ eansu~ qae nutuam.ll:lra es!ê c~

h·~n l:t~ li : H :J\·e l .t~ · in~lrner:~"•Jlú blic:l , qtwr · n:>. 
(l rt~n:.r• ·:' • qu~r· na ~~c 111· 1 ~r'ta, f(UCr 11:1 ~UJICt' i Ot' , 

. :'ia l•nnt:tl'"' e em to las :1s 11U l t'a.-; r••g iiíPs 11(.1· 
p:H·e•:r.m ~" 111111'() •_1 etnpenllo c o J.l<•trouato, do 
:<rt·t ;, fJ tt:· m.~itu<l~lg"n•·e~ si10 Ol'i 'll lo t1d11s n1i0 pnlo 
I'Ct'oi:HI••!t'O IH•!l'•'t'lllll)ltl o, liiUS p o l' lhl llCIIcs QllC 
ttl ttt 11111 iH~<Ir inh•>. . 

I'~ r:i c it:n· Lt:or ~õ cwmtrln de que i~;:o se rl:i 1Ht' 
in.:tnw•:;'u) i•l'i lll:•ri .•. tl ir··i o •c.!1ri nlc : u l':lll t' <' ioi-J 
,:; ,--, ~,· •Jadt<J' E ns-·biv <' , t.;tbde.·e tl por' uma ld <JUC 
o:< a l umuo~ n :~.urnn:~s 110!Jrc~ q ttc 5C ll i~ t i n:::-uis
Si•;n 1111 "" H o· t.-rsu lot' inwl·io. pa•sass.~rn n -~~~I'Vir 
•·••111 <1 :•rlj atllO~ no _ L " n ·11iu, fa z()nd•l r.x:tmll; 
t.t ~• :t " ii iH I O ~ r:II.Cll· fO 1) 11YO 1~ :'\arne, n1t :) . 0 an no, 
!:oz;: ttdu . :t i IH}~ ex:11 n c c con:;id<,ranJo·o>, !lO!' 
llS>t 111 _1}17.1!1', [H'Il oq otoo,; i"H':I jiOliCt'tl lll OCC UIJ ll l' 
qrw frptt~ l ~ t!;l,l l·it·n l fi W ''":1 g-:.~;o:c ! · 

N-· t•' lll j)<) oln ~ ... C(lll>clad!IJo l·l~l ... llento urro 
Vtl!;''ll':lln • ·a · l • • ir"~-· nws S. Ex. ereou 10 . Os 
:ul.iú 1rtns fJIH~ cL.: t:ov:nn ne . .;se c:.~o rc•JUCI'\'r :•m 
•l nlll · ~d íntn;ll -utc 110 ::it· . c .. u~dllciJ·o Jo~ll 13"nto 
p:;r:o s•~rcru pJ'u;· i , Jn~ llo•»•ts .- ndllira~ no~·:~mentc 
•·ren rla~. 15. 1•:-c f;) ;< ll"lltl·• Ll·llw;; ' fJ1l• ~ e~sa~ C<l· 
·1Pi ra:-; 11n Y:1nwni.P cre~1das nflu eram u:uleit'l1S 
Vtl~a :-:.,_ m:~:.: si 11 cr~~; 1 lla~ po1· is~o J \!-8Cr\~lJVa· ~o 
() d .iro:~t t o . tJ ,• ·abrir Jl:lnl ell:1~ "llll• 'lll'~o. 

Al•rin cnnnt:·•o com clfdt0 •• nc~s~ ro nr,ut·;:o 
~nhit':1 111 nlg-uu$ 1duurnns" :dllmó. :~~ repn.llfados. · 
. tJu(:J' ~alwl' ,. , t::t;unt'a o '111'' l'e7. o· ::\r. con,e · 

l h•·lil '•l . Jn:<>\ 13•'""' ·? ::\otn•·ou alé t'Ciii'O\'mlos 
ll~ ·fl l< ' il l~ C"ll:'l lt':m ! · 
· l-ln •' 11111a n•r-la.te. qne niio póole ser conte~
tada; COilStll .:u secre ta ria. (.-lpohrl•J-1. } 
E~tu fado t) ha~t:mlo) p;m• Cvii i'CIICt;I' a c~mara 

1:c. 11 tü :'' p:t trutw lu du tnina alJ na inslt'ucç:io 
p rHtt:ll.,:t . 

Na in:; ti'U r:r;~o ~'"-'11111 1:1ri:1 c .na ;;upo1·ior tcmns 
.os CliiiCUt'<o~ pnn1 os IHg-:lrL-,; tio , •ru .-es.;ores dos 
cut·,n,t d \l ]ll'l!(Jaraturios e clu> len tes llas-l'acul-
.ta ol ~s. · . .. ·. · · 

O Sn. P~uc• o ut•s SAxm~:- IJn ico il~ iz em 
. qu~· , ... ~l · :-:':. :_h•· 

O Sn. M.\LttElll•'~··: - 'l'ral""'lo t1os C. 'll'""" :<n · 
lH~rior't'S ! , dt~ \·o d t.Y.t 1·1. tw l.t :\ ·v.·rclad l~, ·~ \~ .·..:. u l~ , nd ,_.. 
mo p,•to qne ~L' pa~<:n•a m• me:t il111111'• . .\':"1:1 
din•i ,;obre n l'at'n lol:1do• ti<• rno·lidtf:l. 1ull'i jlt1\ 11:in 

O . .::in. llhL;II.:t:IO' :-E ti n~o sÓtl cmitrn o COll· 
ea r~1J: 11 (:tHH'Hrso é 11an:r pi'(J\~~~ e U lllt~ prtl'l;t 
" illl" t·..,w •1'1; l tia lwuilila~··'l" tl•." ÍIIUÍ\' ÍUU08 . 

f" lp r l'/. 1'.~ . ) 
·. .\ n;•:<>rt lei ~nbt·c c .. nettr'o'. l'~~cntalla o· omo 

do'l' \l .:<l'l', uúi :r ll l'l':' tll.taüo ljill! li 1111111'0 " ''lllt· 
1:111" 'lll"l', snbi'J'I tJÜ.o ~~ h•lll'.'o!l' lirm.• ,, iiHliJth · . . l' Ott ho • .-~[) · <1: lll:IS ti:J t:ICllJ,h •\1:. •!O r J -ÍT<'ÍI>~ .[ ,,.; 

.l 'a uln;· no iu Nl i-""'1'''• um ••n "lllt.·o IPII l< ~ ·1.'11'11 : 
Jll'i:t :os -snm; ul.H't_:':lu;. lw": o l' l':<to 11:'10 etlt rt !•r ia. 

. 'J.'t'<h•~ o' qtW ~ :'11 • do lll!l •l ll•mpn t• i'rl'lj ltll l i ht·:~iu 
,útu · ··nu · ut~~H.lf~ lil'iri_. :1i · l ·ll ;, · c 1 ll • ~ ·,,ill .Hliú··, .n v,~ ~· .. ~~ 
(l;Jqtwllc •Jlll: cu tn;•l'.l•:n tal' :o , ~:•l••• lll qtt •·.·ll;;yi:• I 
l CIIh! 1\Utl I'O:I>l\111HI IIHtllllllt ' lll" 11 ji t'l ll lt ~ lt'IJ 
Cjli:II 'IO l\t! h11t':l, -- 11 · SI~:! Illl tloJ · i:t- So' 11:1 t: il atll:ul:l 
do!" l' :·al\tl:& lltl\s~ ,, uu1ru l'1'a 1lc!"tiu~ulo :'t l:•·àu ,. o 
ullluw ['ara ;i t''ipln·:u;itt•. · •t tu; ·,e rt.':<lltll ilt 1111 
lt! illll' ll tlo t:Olll jle!Hho ; llljl\111\1111 f\l ll'OI\Il':t\' :1 \ll ll:J 
l'iinçiio· de ki, _ ~ tcTXIIVii' o ' püiitú iL'tit'c:iclurcc'i . 

] ;~,· \\1 i'"''i' l\O' Íill lll' fú t. r' l' j Ltsli \~" o ~Ó jn:<l.iç:1, . 
,li:l~ :~in • la ll ,. t':oll<'ltl';; ll Cnllli n tÍit" irnp rio) c h)' . 

pal l'n ll : •tn~ C111H j to-l:a· a 4~am~u·o• :-:. ;:1l n;. l' ~ .• ho n:-;. . 
:-: t;Li\ lt._. ·:1 uul1 ln~ c:; til en r .. ~):',· c k li ltn · ,· ~ ;-; L:• 'I .10, · 
~~ ~~~ '"•:1. c).• ~ ~ ·~ lll t" .. Sl.~ i l ja .. ti :~ .-•. Clll vuz tle pr't!• 
mi:u· -~o :.qtwll•• qii " nl l! l'nt~o! 1Í lo· •1tr. •l :ttttln- lh'tl, 
f:.t.-~c ''" tt>:o tlt l'•· t·sa. <111111lo-o ,.~'l" l'lll l\' 111 111ais 
l! lllp• ·n h :o:<, a t(ll o'nl lo• llllllit].-.p:otl r· iuh•Js, :t l(ll t' lll 
ll ÚO 1< •111 l 'llll ll 11\t'I'I'I'Íillo!:t iO, 11111;< LCIII O nl <.~t·o •t: i• 
m•· l.l~tl tl~. st~.r Jl!\lrocina~h.> pcl' :•1:: ~una inllll\l!.lCia _. 
]1U lt llt~ a . 
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SC?ssão em 5 de Julho da 1880. 37 
=====,.,=~~==-··=-· ------- · -· 

Aih•la hn pnti_c~n·. iF'~::>l' f~ ~ t :~ lJdP1·ínu!n Ln, p:~ r:1 
o f(!l :ol niin t · ·~ I) drJ ped ir ·;, ::tl<'ll\" ii•• tlu ''"IJrr~ 
lll in i -iro elo iJU p··t·io, fi4,· rn111·S'" nlilh~J'< 'S do• 
(':0 1 1 1 'tfl'~OS B IÚ! IÜ ~OÚrprB il•· lle:-: fui l) I J II~r ih.l 

. l'CCrJIII!'Cii'<l<]ll, ll ·iH. SC!I Ii. ré O lo;,;ar foi c.J út!O 11 
'llLI.~ Il J umis ltl1~f;•Chl. 

O S11 . FI·: I. li:to . uoo S_\;ITO> : - g de YCl. 
IJJU r[U;lnrln MIUll<lrn-~e. purt1ac n:1o couvi.nha 
a t•las~Uic:u:rro . · · 

O Su. ~L1L I ItmHl5:- E' wrilad ~ . 
V. Ex . ,,,(J,,, ~r - [l resid••n k CJ iiC ;:rrin nnio~o 

CS(n )' ~ i l a n.rlO \IIJIIW~; rllil ~ • ..,j l:ll LJ c pl i 'l.·c.:·~t! fnz.f' l', 
.po.J,•r ra apnnt :r 11nzno· r•or ••nnw, f:ll' ill [' •li' l'ael.,, 
C lll<Nt.r:zr :1 tnol:1 :1 IIIZ .. :1 _1ool;1 ;1 o•Vi(lo)II Cia, qcH' 
aqui ( lo) fj llC rlig-O·Ú a Vel\lado: lJUa; f .( w lu e O 
pah'UIW IO. 

() 111 ·:;mn l'Ut'Cll'11~ li :! ~ f·wnlrJ~r] :•~ r]·• m<Jr] j t; i ll~ 

c olc direito. Tt•i!hn ·i:~~i~:i rl•' ;1 Cdtll : llr~o~. l"llhl) 
ouvidll Falhll' P"l' pe>:> o:O:.s ~u len oli t las ·r( li •' mtü l:o~ 
Yl'Z''=' ·:..ho IJ i'f' fl~ l·ido~ ali !J ··I ia_·s · tlll e :-.alwtn tll··HO~ 
011> •J'IC s:1b<' rn m:-oi~. Ln~r· •, é o p~: l"tllwl.u. ·· o 
f!l lt Jl~'l'llfl CJlH~ \"•tu·:l tln~l4 : 1":1 ..:0. t' 1!!iO :1 j ll~l ;~: l . 
Eis ~ hi ri c~nsu rlé' lCJdo~ .es~e,; m:.lc< . · . 

C: a r·~t -· .J•I"••IJ •!"i ltJ -n~·uro!·:'C lll t~ fl lH~ o .znv<'r· 
llO ( qna, ;lr: l':o ll11· rir• g'lll't~•·n,, l'o·11:111 h i<Jnr ':ll[ll l', 

.. J':ll(ft t(O.: :..'"0\rr,··nu~ - ~ ~;I.:." ~H ) iiS~ tlilq _ f;dl t l" fl•~ pl'l~ 
-~~~nt1•. {fllU v~ !Ú ~1 -!H] :lt'~l' r'(\.,.e, Jtl c t :l s·:n hil-'lnri · .• 
i1n it.:o ndq o l'a: 1 ~ 1i-1 ~'":!i""" f. n;·lill rt. 1"111 rliv• ·t< 

... :-;os 'nlüe8. -.«'m q ne ~~· I'Pann p~•ra :l::' súa~ d••Jihc: 
l'~~: i'i!·~: ~:olioo do • .! : p.IL't'~ cl :o ~,[ :oi '!• · - olt~ .\!i t\1"'1'1':0 , 
de A.p rollo, c·c . M11 ,. o ows<o :tn,·er·n·' · o g-nv,..rn.f\ 
do l!l':oú) (L11l l Ulll~ S:l[;: [•~l'lÍO'Hll(l', f{IW ~Ht"t:IJ:I-
111(l l'il Í ~:z l~• da i>"litictl; :dti . 1li:~11.t•• d·c ~"l:rtl!a tl:r 
dc:ts:1 l'o litit~.:~. senla·~c· o gnvo'.I'IIO .: loru:1 :1~ 
S I";~ s ~ h~ l : h· ··nwi:'h ·s, ... UP ~~o r:-.:.c t·ft,tas po•· dnu~·~ 
S • !•~ r e !nfi ~~; cÍ1'1U1 ~n·, ·~·~ ll :s-t~lllt h ~ J il t~ t o Pa· 
h•uu:oto . - !l!! ~ lt l'lr) <(l i<' n hi,;tni'Í:o d o• todns O.< 
~o,·u ·.-no~ pa :-o~mlrt~ lt•Ju ~idn1 ~:-: ':'· .i pl'a ~' ~u : ,:-:erip l:l 
a :-. \'t'Y:O!' p! ~ ( ot J ~l .. l l~:l . ma~ l1Ul 1tu IU:l l_S \'~·Zê$ (J~· J n 
ern[IJJllhn c pdo [l:t li' lllato. 

Eu Cs[u•r•• rptc ,, g:n,···o·uo :p·t:wL l!'" nw~""lo 
" Sll:l hi-·tonn. niltl wni 11 111:1 ~lÍ fol!t:o o lc~ la 
C~cri pt'l O 'il tl ~t;ri p · :z pt•(•• •'ln (ICIIÍP o~ po1tl Jl:lll\1-
n310, n>:os t~nni"Hi rl n .. o I'Ubl'it;;ttl:i · ·sim o ol ~~m·•oll<l 
po· l ;~ jn•ti o;;~. As• in1 o m inislc:rio j u~!i Jie:o r:i :zs 
espera ll_!)ll~. ll.~ \"1110>' C: li C Indo:< IIÚ" fa 7.o' lll ll>' C 
S i ltC· 'I":I Itll il\lt~ _p !_•(:l {~Cl n l i~ I W ; i'h_t ~l'S il' g'ltYl!l 'll(l_. 

que pni\'!'C t•e:o lnwnk• l ih"o~ol. 

O~~ \ ·. -F r~ur: 1 n ·'"" :' \ X'I'o.o<: - N t•X•:r:p~ :·oo tl11 
:l l't. :.:. " ci:J J'o+•l"lllit r· l o,illl J';r ( , · 

O Stt . i\hutoct.:ol':- U:·~mtl" nci ~r!. ~~-"; ~:1o 
tH t ldP~ til.' e a l. - ·t t t h~ l ' . 

(I ·:;n , Ft·:LtO:I•' tl• '" 8.\õ:'l'o,;:- ·u tH foi 111Ú lllllol o 
· !lc t:l lt ell tkl; :o;u o-lil"'t':li. 

{):\!i. 1\L\I. il l·~n:n~ : -1 :-" ~IJ n:i11 ( !'\t~ l tll~ n ~ -·~p j .. 
· t' iln " l il•- ·r;~ l do :,:rol't'l'l·l,,, ,'\;"ttl ·qll .. irit.ro i"~ t 11olro ,iio 
d~ u 11ta Vt~l. .. . í~n -p•J:.I.Iit r~ · ..;· 11 o.:tll.t·t· ;1 ···"" .ll l.l _! lt\'1" 
clt•pllo:úlu', l j llo'· :ipru\·o·il,·ltl :o rw,·:r,.i flll !•"l':o 

·. f:lll:ll'· 11 11 ' 11 ' 1. -~. '·'. :Ojl·ro ··~:il !; t~JdO· ·llrt'~ · ·li~ t'tiiJioJ, 
(j.UV :$C -e~t[ln ,ht UlltJ. 

Quo•!'. o n •h .,. tll•pul:tol•l ;;aho•o• qua l o:~ a 1ninlln 
·. ophai.to :1 t '~ l~~ l't•ipi_!i tn? t~':t lll t • :( vi~ l :t •In~ f:• t·t.~ 

hll lltw l.:r l···i~ op lc ''"' "" '"" p :·· ·~ ··n ,· i tlll\lu l'll dc
I'<~Y :t li !:t' II >CI ti C :l 1ll l ·~ a 'lll111511lllt . 

U ;:õn . . I :.o~ t.~ _,\ i:l·:r.Kill•.:. -.F:t.dl il ~l!l•.lu <1 .l'l'l~\"!1 
dtJI"iU Ulo.\ do.l\';oJ'. HHi l~ . 

. . - . . . 
O .)n. ~LII.IIP.tno.<: - Sr _ (>re! irlcn·t··, ba 11utm 

[H)IIIO fl:OI'~.o) •llt:zl de~cjn o·hauo:w 3 3tto•nçào. do 
utJhi'C IIIIIIÍ>' tru do itutJ~riu, e é relati vo :i iu· 
slnwç~o priut3da _ 

Eu •J aix"J'a •1ue o nobre ministro do imperio, 
qu;~uilo I!ZIJ~~e a rr~ rorm:1 da insu·ucçfio IJUblic.a 
c1 :c:1~"J a•tuilliJ flUe h:o ua nwgi>tr:zluJ·n , para de 
:rlgumtt fui' rua i!(ll'alltil' m:li' os profeésur cs,pnl'a 
Ui\• o lo;oVt' f r Juvid:l~ e qucix:rs,por Í~SO f(UC U (JTO· 
l"e~:>·•r f[Ufllom servido em um Jogar l'llim d«Ve 
•h~t• r.•i' olc rerlo lo•n1po p:ossal'lml':~ melhor lur:rnr: 
qni.:ru fnl1nr 1.1:1 ert·H~iiO rl:•~ entruncía~,cumoas llo 
par:• os juiz·o~ dt' dil'':'ito. . · 

~Ira. islrJ uiiu c\i~te :111\ agor:~, c, chamando a 
;~l lcu ~,:i•Q rJ, nuhro mi;ib tro [lllra esta reforma, 
~~~pcro IJlt<l S. ~~~- l":l•;:o ·e.<te g r:motc bcn•:lkio á 
in;;tnu:~:io 111 imari:l rla curte, a qual se genera· 
li; ut·:i tlc(}ois. · 

l'•ll'l' tn, h:• o.ntro ~ssumpto Jlnrn o q tml rhamo 
:1 :o tl t• r.çilo olu .ll"bro inini>trll, c l'~poro 1111~ 
:;, l~x _, liloora l sincero t..'Omo t!, lhe dt: remedi(l, 
llcllru -Uit: tis ir. uãs de c:o r rdu le não-como it'Diâs 
o lo: c:ol'id:odC! , m:ts como r•rorC!'iS•Jr:ls. . · . · 

:)1·. !Ol'•Jsirlcn te, uós est:~mos Vt•t•dndciromrnte 
do:ha i.~ •J · tiO r~·giuto'H das ch~mac.Jils cart••S de 
••Úf'fi iciiCf(~. C<liiiO t'Xistcm em Fr:tnçn, pelas qu:ocs 
a 'UI'~r·i"ra de tUIJ:l c .. u g:ro gao:iio religiosu ·d:\ 
tl l'tle111 a unw dtiS ~un;; fl-cil'a ' para ir uhrir .um 
cul"f.::lo c lt:cciuoar s•·m in>pecçflo d11 l~ ollodo . 

L•'aç:•·s~ isto rw Fr:·n·ça, nn ln~lalet-ro, nu 
[luli:o, 11:1_ AJI,•m:mhn, e11.1 qu:rl•JUo'r P.aiz em!lm, 
11)11~ t.le~r'JO .que 11:10 ~e la\'ll no ÜJ'uul. 

O ~11 • .lo,Qlilll NAm:co:-ApoiMI•I, niio hn ab·. 
~~~lutumcutc ra~iio al;;umo. .par;, fnzcr-sa· ~slu 
l!XCê itC:~HJ , 

o $11. ~IA r.tu;lnos: -Niio h~ de corto t•azão 
:oi)~IIIÚl:llll"t"C nt:nhutna par:t -s~ f.1llt!r u~sn 
o!Xl'~!i •C illl ü Jal'or •l:~ s irmir>< de caridarltl por is~o 
•Jlt·· é l'OIIIf3 a lei gt'.r:~L (Apoiad •8. ) Não hn r:oz:io 
m:nhunm [Jar:1 •[Ui: cll :~ s t<•ntoHnt este pl'iYilrlgio, 
o;Ctlll .o la.UIIIJII11• Olll fl'i llll!UCZU O digu, IIOO tenhO 
nltllltl t:untiu n~n na tlirccc:-ao dt> cnsitw d:1do 
vda,; irmãs de c:tritlao.lc. (.:tpoiGIL,.~capt~rlu .) 

1!:11 i·c~! ·cito mui to :os irmãs de caridndc, 
l'l.'~jl!:Íl•J llllliiO tu<Jo ·qlt:IUIO lliCI'eCO . l'~p~illl", 
uoas c.~usnr·o actnillo que me p:~rccc cuusut·;~vel, 
I! t·uuw , ou ~iu~e•·u · n:t:: iniuhas t~eusttr:ts <levo 
~or w:rt~dl!nolo c alli IJCI'UU:Jrlo, si n:il' agr:odo, 
pt'111~ 11\esmus.u t[IICtn ·u:io agr;odo. . · 

Eu cntenofl) · trnc :1,; irn1f1s de c.nridaofP.. rcs • 
lr 1o:tus urt ~m• J!tlpd, pro-laltl l'ch:vanlll~ scrvi\'OG 
;i hlllll "rlli tl<t·k~. [orii'Üill :oCI't"liLo •1 ne. ensinando, 
Jll'ohl.:o/11 11111 . des~t·viço, e vou .tl:•r a razão do 
;t$:!itn pons:n· . 

;\';·1,1 ill~ l'· ·tl it o 11 11 ho:o t.lirrt~çlio ·inl<'ll~ctual qi\C 
··~sn ;; ;cn liura s IJ•• ·S:IIIl d:or á modJatle. parque 
t'JI:~~ o\SlaU UIUilr) llil•atl(l~ tle IIWÍ~ doi !iSpil'iiO 1'~ ... 
li~inso. 

1~· 111inhil l~rcnc;a. E tlemai~, si qnizet•mos 
· ~~~ lu ÍIICJ; • I' loOIIl c> I :o <("11 0-< ti\o ,·ulos V•· t'OIIl iiS·, ainda 
o(llr' 1:"111 lJ•I"$ inlt~n•;u"'• e \'erolurlc , e l lt~ s c.Jiio 
n tfll ':l .di l'o·l'c.::io IIIQI':of ljllO l't•poJ I.Il [l lli' II ICIO,n OU 
i ztr'tllll' " lli<mtH :ia1o1~idadu •111n lhe ti cun.:inda. 

t•~ nolircs th~putmltl~ jú vu·;;m porV•lttlura 
ulg-un~ clL'<~~ re~i~to:< ti•J~as irmã~ de cnrittnde, 
c .. m a ll · nr:~ til) tun $UUto e uma ornç:lo no dorso 
"tlu J'o• ;; i~lu t · ·· · · · · · ·· · · · 
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Siío escript~~ no cstylo . do maior lyri~mo \ .. mos cspemr, o instituto historico não está neste 
crotico. E' YCI'Ilndc que o obiectll desse h•t·ismo caso. 
erotico é ~~~us. Chr·istu; mn..; a \'C!dthl•! ll'qne :1~ .I o Sn. LmEtUTo 0Annoso :-Não foi por este 
p~t:.vra:l sao a, mcs.mas e os senlt.tlos ch!\'t•m . .>er I muth'o C!IW a comnü~s~o rednziu. 
os mc~mos ~om. a dtlfet·ença, porem, de Ptn ,-e~ I , ... . . 
de serem dtt'tgtdos oo llotttem, se1·cm dil'i"irlos O .t;n .. MA~IlGtnos: -E en· ~1gu Jsto por u~n 
ao homem ueus ou ao DI!Us houtem. Assim é molll'l! llll t_!H'at~c!~le orposto; u purque o luslt· 
que :!I li se lê, v. :;. : Jcsu> Ch•·isto, m"u Deus, tu to htslor•~o da .13, t)S resultados que et·a dt! es· 
meu bem am~1do, adorodu du m\!ll coração, etc. p~~ar e sattsftt~lorms. . . 
etc., eu vos amo ~:out lodas as fot·cns de minha E pnr_a. qll:e pud.es~~ d:tr a•~da m~ts resllltnd?s, 

.alma, eu \'OS adoro etc. eu ~~u.xtlwna o tnstHuto lustor•co com mawr 
C' que· ~conlece1 Acontece que as mocas edu- qunnlta. 

co i; s neste lyrismo·erotico·retigi<,so, e cunstan· Nüo se pt\de neg~r que é um estabelecimento 
temente debAixo da JJre~silo c t.la descnr:.r~ des- que prest.a relt'''nntes ~ervtços ao p;tiz. J3;1sla 
tas pilh~s elr•ctro-Arotico-religiosas ... ao sabirem nu.·ndel' aqui ú suu R·''-'ista, que é o.u•nis !lar:• la 
dessas congregações, oo cncontl'nrem qllalquer tah·e~ de todo o mundo, por•rue, consl8ndo de 
mancebo de louras madeixas, de fulv~• barba tres nu quali'O votun1es pot· anuo, 1•ende·se cn• 
n~scentt•, rosto pai lido e mcbneolico olh;~r, sup- tretunto JJeltt diminuta quantia tle ~!5 aunuaes. 
po~n~ logo que é.~ seu Christ_? e com~~ 111Dio1· · o Sn. JoAQum NABUCO : _Si a -verba rosse 
illCrltil:~de sa~JCID J11 como se hno de haçer paru dttda ü bibli0thec3 nadonnl luer:ll'iamos muito 
~e11dllr o dcvtl\o culto ao seu homem-deus. Esta mais · · ' 
e a verdade. · . . . . . 

Ainda sob_re a inslrucção publica temos 0 que O Sn. ~~ALHEmos:~ ~01~ hen!; tl~·se a lnbho· 
di? a comm1ssão a respeito da ncadenrin das thectl nnt:t<>n_al e. ao tUSL.ttut~ lustor1co. . 
beiJas artes. Reputo o •nst1tuto htolonco nm e~tnl•dc'Cl· 

o Sn. JoAQUI:Il NABuco ·-A ac d · d menlo de gTandC\ imporiancia; os ~eniços rele· 
bellas artes é ama llc :'lo · 3 emm as v:.nles p1·estudo~ pelos seus!ncmbros tornam·n'o 

~: · ~ . credo•· da noss::t consHlcrnçuo. 
O SI\. 1\IAUIEIROs:-Eu nao estou inteir·amentc ~ , · , -

de occôrdo co1n 0 uollre deiJUiado. o Estado ~ sn. MAn1'!Nil? CA)IPos :-.E a croaçtto de 
deve manter um cst<~bcltdm~nto desta ordem. ma.::· um estabelecimento pnLI•co. 

O Sn. Jv.t.QI/1:.1 NADUco:-Scm dllvidu. m'ls n~o O Sn. ~I.'-LliEmn~:- R•\sp!!jlo 111Ltito ~ op.inião 
comci e~tii a nos~<\ :tcildl)mia. ' .. do nohrll depUltHIO [lQl' MnHts, mu~ nao JUlgo 

O Sn.. ~[.t.Utlltno~:-Pre~i~a de reforma .om i que te11ha ru1.1io, dil.endo ~1.ue será mnis um 
preci~a 0 .cullegio de l'edro Il. ~l'l'ormc·~e :•<t~ull~ est.a.b•:le~m~e~tt~ .JlU~Iu·~· ~:~u se pude negar a 
cstalJClec1meuto, que ·e .li~ dam :ts ''tmtngnns t[Ue utthdude dJ uUttutu luslortco. 
nós devemos cspera1· de um esta!Je.ledmcnto O SR. JoAQum i'IAuuco:- Com a proL~ct;~o t.Ju 
d~quella ordem. [UI(•er:Hlur e :1 pt·esi(hmcia do. Sr. Vi~conde de 

Ma~, eml)uanto. se nomeat·em para uquelle lJo•~• 1\ctiro pud,·rin prestar ~ervisos muito 
estnbelec.imento dtreetny~s ~em . a compéteucíu 

1 
maJores, tem nm palro nato estens1sstmo. 

neces~nna pnra a sua du·ecçao, d•t"eelot·,•s c;tra· 1 o Stt. :MAiutxuo CA~u·os dti um aparte. 
nbos a arte ou de !la m~nos amadores, sem cerla . . . 
npLiduo nrlislicn ou c~rla ordem d\) ~onhed· O :Su. MALiillHIOs:- O uobrc doputuilo dev~ 
meotos 011 estudo.; espeeio~s e tortes ~Obi·e as s~lu;1· ,!!UÇ as. l'!~l.wrus ~e ~n.mos :t~:t•rlo .ou. ~s 
arles, nnda teremos adianttldo c tet·cmos com stucud.•~ httetnr•~s de c~rto~ m.Qmb•<!~ d~ ~~~-!t· 
certt!zn trilh:tdo comill ho e 1 rado. l~to 1wd~ têru. com ~ ex.:"!lleurw da ltl>lltUJÇQo. 

Portunto n com missão rez b~m em ob:ttcr Jw Eu !lodet·ln nt~ t'~l•etu· :HJIII phr:•~esque loma,·nm 
a~ademiu .c> la ver,Jll. de J11. :OilO::; e llOdi:t 1,buter cdelll'~ltle':ll~ _I'Hitcu}.''\ seus :mlvres, mns Ullm 
a1oda ma1s, suppr11111ndo o ord~nod·· do director t•or I>SO o •n~hlulo '.ti\, tncuos. 
porque este logur pódl:l set· tm•·rdtamente Jn~mu~ O Stt. JoAQUm X.1uuco :;...... N;io !(il untoriu:tdll 
penhadu por um ... dus jJrot'essures com uma J>C· nouhu1n:. em mulet'ia scicntitica. 
qull_na grsltllcu·:aa.. . . . O S11. FRLICJU uos S.>.Nrns :- D~us nos li\'l'f. 

Nu verbo --:Jnal•~ut? h1stor~co e geograj)ht('O qw~ n bistot·i~ do Jll'~zil fo~se c~cripta pelo in· 
do B~a~l~- a comm1ss:•o r~tlnztU n Verlta p:trll stituto. E' up~nns uminslitulo bi••"l'aphico. 
a~:qul>IÇSO na li:Ut'OJl~ d!l documeulvs e nolwias . . " . 
que int\lrcssem á his\l.)ri:t e ~1~ogr~ph i~ do o. Sn .. MALHEmos:- Estuttst1co, geogr~pluco 
Bruzil. . . '" . c hlslofll'O tutubt·.m. 

E>.le e•tabelecimento é. na minhn humihle. .. A outra ~·erl·n tamliem, Sr. presidente, em 
opi!HUil, digno d~ ser ~~xiliado,. poi~ tire.- 1:1 I l(UI! a '"·liHili~~ào roi 8c'\'(J ~~ é u ljlll) tliz :c~_lwit~ 
asst~~alado ~~rl'lço a ht>lurw ~~ g;eo:,:t·:•J.)!lia li ao lyc.cu .. ~_e •:nes e uUlw.ts: a couHut~:;üu da 
paul.•s, con1 ~ua R••c1sla, com 11s chJ.,ultt':wue$ a]JUUa$ -lv.UOUI)t.IUO. .. .. · 
dus seus soei os e com ns imporl:tnlt•s tt·:tb:,ilws 

1 

o 8n LIIIER \·ro lhli'IO'u · _Tinha 10 aló ha 
de:tl~·unsllus_seus .memltrus. Eulendu IJU' I fl"l' IJem 110;1, 0 lell; "'· · · · · 

:ve1.es ~e ·h a ~tdo 11\JU~to e stwero lill Hl:tb com , . 1 
_ · 

esse lns\ilutn 'IIIC, s: r:onta iilll s 1~u ~<'ia uwd1o. li O :SR, MALIIEIIIOs:-A ro:nmtssao fez bem em 
cridades, Luml1etn t!nnt;~ nut;~bilitl:ul<•s. . :llq.pn•H!!:tr, n~11$ eu. qu~r1a. u.u' ' nugmuutasse 

Eu llO.h.oqutlll co.mm.i~sào t·orlou ind~JI•illa·l m~.1s. E uuw lllol.ttlliÇIIIJ uttlisstma. 
mente. S1 n~ ac~deuuu &6 d_evia cortar porque O SR. LlDEliAro llAtmoso:-Y, Ex. uiio que· 
ella não prest~ ~!lldlo~ servzços QUll della dtJVia· l'ill mais do que eu. 
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O Sa. fiL\LHErRo~:-B:istn . qne o nobre rrla· Quanto a cerP.mrHJia~, pQrlcmos dispensai-a!! · 
tor d~ <:om,uis,;tio nu úUtro . <JUrll•tuer membr·o quant•~ no c:rthecis.mo, pôde resumir-se é cin~ 
desta ·ca,:a v:í ou directamr•.nte· ao l ~c~u llU á gir-sc aos artigos de fé. 
sÇde da sccdio .da sodcd:ulc du geo~ra11bia da 
Ltsbua rJ ue alh su reune 11ar:o. ve1• t11rtas aqu<ll· O SR. Fl'r.rcto nos S.tNTOS :-Ahi, estó tudo. 
J~s lmmensas s.rla,; chPhi de openrios que es- ,_o 8~. ~1.\r.us_rnos:-S_Gm e:o.:plicaçiio. (Aparte~.) 
tao occup:•do,; _cm seu trabalho assiduo e con- Nao dr:,:o · . Q!l~ se cnsme a parte e:t~ge llca. O . 
stante do toda; as noites; -· •m>~no l'cltgroso, devendo ser.ex:erciJo porC)uem 

. o Sn . LtnEnATO B.tnaoso:- Tonlto lá ido ~l.lve ser , lic:•r:í circu ~oscrillto 3 uma expliC<~ção 
. clara o su•:cmt:t ao alcnnee das crinnças. o en-

. murtas vezes. · ~!no do dl_roilo canonico, d<• theoi•Jgia-dogma-
O Sn . :UA_t,HEIROs:-Qiiizcra qn•} n commissão tmn, llcara a cargl) da cudeirn d~ direito e~cle · 

YOt_asse ma•s ~Jguma cou~a p:tra !IQOelle I!Slabe· s!astico. A part.e littlr$'ica fic.a r.i parn ser en,
lecuucoto que :mda r~correndo -a philantropin ~t na~a nos $C_.Il1Dilro~ a•tnclles que tiverem de 
p~rlicubt•, que fulizml)nta u~o ll> 'l ton, r:tlhado se;.tutr li c~rretra do sacerdncio. 
[J:1ra oule.•· o:; meio~ do dill'ttndir ainda m~is A ess~s plena ' lib~rd,tdtl, si;,;a:n a carreira que 
a iustrucçãopelo pov-o. (Apwtes.) · · ·· qutzea·am; mas ~q11eiles que uüo quizeroni. se-

E' eata utna ·uas verllas pat'a a qual eu gui~ a cnrreira eccll.'-sia~ti c:t, o Estad~· nii(} lhes . 
dese'j:tvn ver a ~o:nmi·s~o vutut· m:tior ((Uantia O • l~ tna c~u<a ~<;)nhum~ .de rellgi_ào, deixa esse 
e faço votos pura ttlle todos .os annos, em toclo; CUl_,t~do a ram rlta .e ao Vtgario, ou. ao proressor . 
os orç:tm,·nlos vá "u~mt!nhruLio :1 fiUOla para 0 relrgtoso ttue os . p~~" queir:.m ter no eoll~gio ou 
Iyceu de art~s e: offictos. em sun cusa, qU:e fôra melhor . · 

Sr. pr~.sidento, a re~pcito de instrucç~o pu- El;; o que lJUero; e pe~o ao nobre ministro 
blie<•, ainda dest:jo diter nl;.:"ttma cousa e •:b:unar do imp~rio a so;~ :ttleoç;io p:•ra r-ste ponto, que 
:1 attençio do ministro do itup•ltie . Sei que v-ou ox.dua mtciramenle o ensino religio•o. porque a 
llgilar urna quest~o de ma\i rna impot·taucin e relidii•l núo ~ urun sci .. nci~ -, é um pttro setlli
que t:~lv~z pmduza e excite a opposiçàG dos menta; c o sentimento não se pó de svstematizar. 
dignos deputados quem~ osuio ouviud~. (Apar-t·•s.) • 

As c•.usas que neste mundo exprimem o seu-
O Sn. FuEtus Cou-rtNliO :- Anouncia tem- -timento, ~ s.~o a manif~lavão d~se sentimento, 

pcst.,de. ~:io as artes, a pintnra, a architectura,.n poesia, -. 
. o Sn. MALltEtnOS :- Pc'ço que me ([ei:>erri n eloqttt!ncia etc. Es~ns rormRm o bello e, como 
diz.er aq uillo que está n:1 mluba mente. Ouçam- disse L'lotiio, esse é o esplendor do b'~m . . 
m_t~ e depois f1'fu tem-llll), tvmatiii,O lugHr_ na 8~r<i :1 religião c>plent1ur do bl'm f Não, é mnis 
tt·tbuna. Jl .. ~o rslo lJOrquc ttu:•l•JUer tntetTUPciiu alguma causa; é um $Cniimmto intlullo e, por· 
ha dt! nalur:~lment~ protlu~ir u dt'eiLo de de~ · tanlt>, sei':Í o esplendor do ~entimento lnlln!Lo, 
manchar o cur,o de mlnh:ts id,!us o tornar a e c~ te niio c susccptivcl d\) ser sujeito n reS"ras 
miuhn phrasc tJtlbrira!:U.!II e e•núcll'(l{A!da .. e systemas; o senlimento li in>lavcl, é vnrio, 

mnrln d~\)Ui p.1 rn nlli, dilf~r·e .do JlOI'O o povo, 
O Sn. FRttCio nos SAiiTOs :-Pareee suppres· ,,0 indiviiluo a in,Jividuo; ô inapprehen~iv,•l; é 

silo do suli~idio . (lliJo.) . .. v~go, subtil e vol:~til: a preva d~.Jsse c:orae&er 
O Stt. l\l"tlfEIROS: - Nfio é. Entendo que no llrotheic.o está nus milhares dtl s~itns espalhadas 

ensino offidal deve ser supJlrimido o ensino pela stip•:rliciCl do globo: o sentimento mio se 
· religioso . . (Apoiados.) . t>óde systom;~tizor e Í"tl iJU!fMm·we, como ex• 

(Jrcsslio da. l"l!l'd:rde, todos os sy~temas reli):'iosos, 
O Su. FREiTAS CoUTINHO : - Esta idén é par:t '(Ue deturpam a r1~nns o purezn desse sublime 

captor sympalhlo~. · sentitncnto do oornção huruono. (Apa:t,•s.) 
O Sn. l\lunetno;: :-Ntis lemos na ·nossa Con- E11 C-Olllwçu .um !ivr·o uUlci11l •·111 quu ~tl dill 

stitui~úo· uma cousa •t Ull con;;itlcro nlisu1·du , qu~ n rcligi;io c3tholica é o unica \'tJrdarlcirn. 
un ge~t:io dos atltJ,; ne:;ocios da hllnwntdade- l ' tu ri um :•bsUI'rlo. (Apadt& . )' U mu~ulmano 
umn rdi!,(lào tle l~sl~do. . . . diz a mo~lll<t con,;n d~ ~un rdi,;i5o. (Jpar·l•~s.) 

O Estailo 11ÜO lC(ll reliErifio (apoiarias), e a con· Nitu sc d· ~Ve, pois, ·en;inar n;~s l!SColas senüo 
sequencla do ar L S. • -é 11 t>IJrigat•ào do ensino QUI! ha estots e il tJUe li3S religiõe.<; lslo IJ3st:l1 
reli~io~u nas escol:~s. ~r imartas e e~ ~l:;u ns es· o chegnndo :i idade da r~zilo, o homem seguira 
!ab~lee r mentos do - cn~wo secund;mo . Aelw quo a r~ligiiio •JUI'l oorn lhe pru·~-ctlr. 
li um n1nl .: o o nobre ministro devo l~r :1 corn- (Ha apartas,) 
gem de cortar o Htll.l pela ruir.. A rr.ligiào não li 
uma sciencitt. · Nós todos fomos ·educados u religiõo catbo· 

lic :~ ; aposlolica romana, e ouso :tlllrmar q.ue . 
· O Sn. FREITAs . CouT!lmo :-E' uma philo• nem um d" uús ntrui é eatholico, apo~tolieo 
sophi:L . · · . · · · · romano. · 

0 Sn.· ~IAtimrnos :-IM:t põdll ah!•anger· trc$ · .. 0 ::\11; FRANÇA :-Eu sou . .. 
pnrle$; o p:t t'le litnt·gicn. :t p~ r·te exo:;etica o a 0 Su . ~t\ Ln r.mos :-V. "'x: . confessa-se todos 
lh.-olo;:-ht mura l t! tlog-nwtica. . "'-

A IJIII'lL! tl!ctrt. 1g· it~n ll' 'rl llll i'O ;1 pllilnsnph ia; 11 o~ di:rs e COlllllllllll::r, Oll seguti â risca os mi· 
rn.:p;ntil:u 1111 ,. l! cx r>lica··~n. pcrlenco ú hi~tl>l'in ; niuws prec ~i l os ~:~ ig"I'Pj:~ Y N:1o, portanto. si 
n p~r·to Jlt•trgi••:t , ,111,. c•nn t iro lllrt~ad • • t't'l't! lll" llia~ '[\tl lt:•r n uma ~li cou:-u, uüo pódc di&or que é 
· ~ c:tlh.·t:ismu, (J<Iflo llcc li • •d tHlU\~·11) dvs sonl i· c.tlholico, ;~poslolit;o t umauo. 
nwnto~ rei igio~os·: .. · ·. {H a a1Jc~rtes.) · 
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Sr. presidente, si peço a exclusão do 
ensino religioso nos estabelecimentos tmblieos, é 
porque entendo que qunlqner regulament .. ção 
do systema religio'o é' altamente perigoso á 
direcçlio das idéas do individuo. 

(Trocam-se muitos apartes.) 

O Sn. PRESIDENTE:- Attenção! 
O SR. MALHEmos :-Serenada a tempestade, 

Sr. presidente, que eu levantei em roda de 
mim, como tinha previsto, continúo. 

O que quero dizer, pedindo no nobre ministro 
do imperio qutJ exdúa o ensino religioso ollicial, 
é que este ensino, como já disse, é perigoso ... 

O SR. FELICIO Dôs SANTOs :-Perigoso, como? 

O Sn. MALHEmos:- ... e a prOl' a é que, degele 
que se levanta qualquer questão rdígíosa. as 
ondas tombem ~o levantnm em turbilhiin e 
querem devornr a barquinha, em que vai 2qur.Jlc 
que ousou snhir dn costa para navegar em mar 
um pouco mais alto. 

O StL FREITAS CouTINHO : - Não apoiado ; 
V. Ex. teve muitos apartes favoruveís. 

O Sn. MALHEIROS :- 1<~ out1·os d1~sfavoraveis 
E, Sr. presidente, tanto mai; acho necessario 

acnbar com o ensino religioso ollici<~l nas e:.;. 
colas,quanto este en~íno é o catholico, 11iJoswlico 
romano. 

Eu não tenho medo da declarar que sou indif
ferente ou imp:•rcial em maleria de religião ~ 
Qlll'fO dizer, tanto me faz esta, como aqnella, 
como aquella outra, sou lmjJarcial. 

O Sn. JOAQUIM NAnuco:-Esta é a missão do 
legislador. 

0 SR. MALHEIROS:-Cert:~mente. Portanto;possc' 
julgai' das religiões pelos seus eJJeitos, co,no 
historiador, e l~ [Jor isto que digo q1te tanto rn<~i~ 
se dt•VcJ afa•tar o onsi110 rei giogu do en.;ino 
otlid:•l, quando este 'n:;iuo é de uma relio·.ào 
chamoda-~:;,tholíca, aposto i ica romaua-is~J é 
um" religiao 4ue, mais do liUe uenlluma outn; 
dns conneddas (faliu das no~sas), comprime o 
pensamentc~ e mais violencía lhe faz. 

O SR. FEL!CIO DOS SANTos dá um aparte. 
O Sn. MALHEmos:- Ainda não houve (não fallo 

de indJviiluus, uào f:dlo d1e C<~lvino rn;Jndan lo 
queimar Miguel .Serv~to, etc. ele.). Dinda nàu 
houve religião que pudes~o apresentnr no mun
doJ ma •or e mais nefasta j)rova Lle intokrancia 
do que apresenta a reli.!Zião '· atholica com a sua 
execradu e execra u da i ny ui si ~á o. 

O Sn. FELJCJO Dos SANTos : -Oh! 

O Su. MALHEmos: -Oh! diz o nobre deputado. 
E' ~ cnusa mais ·violenta, mais iníqua, que tem 
havido neste mundo. - · 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS: - 0 nob1•e derm
!UdO comprehendt~ que não se póde I'L'spontler a 
1s~o el!I um avarte; apenas mostrd a ulinlla ad
miraçao. 

O SR. MALHE'Ros:- Mns a sua admiraeão é 
que me é imcomprehensivel, si sirrnifica des-
accôrdo commigo. · " 

O Sn. FnmrrAs Cou'I'INHO:-Foi uma institui· 
ção toda política. (Apoiados.) 

O SR. MALHJ!]IRos:-Parn que a reli~ião niio 
sirva de instrum<·nto de espBCillHção nns mãos 
de ninguem;é LfuequeqLtero,;órn .. ntea n·líg·iiio 
da mai de f111nlia, que é a v .. rdacHra rt'ligiào, 
e não a religião oJJicial. (Apowdos e apa1üs.) 

Sr. presidente, voll:1!'ei um pouco ali'Ós por
que es,~ueei-me de fallar de certos assumptos 
que mereceram a minha attenção, e que espero 
mereçam tambem a attençào do nobre ministro 
do imperiu. 

E' verdade que o nobre relator da commissão 
já aissc bem al~uma eousa sobre este objecto, 
mns nao obsta isso a que eu VIJite a elle: refi. 
ro·me á grande quantidade de livros que são 
co1uprado" pelo go verno sem a tninima necessi
dade (npoiudos), os quaes, s1~!,rundo diz o nobre 
mir1istru em seu l'elatorio, são em numero de 
70.01JO volunws, mais ou menos. 

Ora, Hes~e andar, daqui ila pouco mnis de al
guns annos, nós terem os uma novn bibliotheca 
da A!ex11ndria ({tpoitdos), cont.·ndo livros que 
não prest •m "b,;olut<~mente parn nada (11poúulos), 
quanto :í sua utilidad e fHi!lira, não LfUanlo li sua 
composição. (Ap·1 a dos e apartes. ) E é Jll'f'Ciso 
IJUe o noiJ,·e 11Jinisti'1J do impt ~ rio [ltt.enda bem 
para esta neeessidade do ensino, f;~zrmrlo eom 
que se acabo este esr.audalo. (Apoiados.) 

O SR . FRANÇA:....:... Nisto te a toda a razão. 
O SR. MALI-IEIHOs:- Mas não· é só isto, esses 

li v r os são pessimos. 
O Sn. FELICIO DOS SANTÓs :- Apoiado. 
O Su. MALHEmos:- Ni1p digo todos :lbsoluta

mente, mns a ttJalor parte siio pf?ssimos. (Aprna
dos.) 1•: nao só estes livros COliJO Lambem os 
compendias otnci;~es são pessimos na maior-ia 
dos c;,sos. (Apoiadas . ) 

8 quer a earnara sa!Jer como se escrevem os 
com pentlios olliciaes? ... Ha um compendio de 
historía universal quo di?: Bruto, des8S'[Jerado 
de sulvar-se, I)l'diu a geu amigo que o a~sussi· 
nasse. (Ris ·,. ) Mnb adi 111te este lfle~mo c.·otupen-\ 
lliu diz que um dos imperadores do -Oriente 
perseguiu os Arian• s JlOflJUe t'lles n~io eram 
christàos ( 1·isadas ), e cuntém outros erros 
deste ,~;~lil; re (apn ,·tes), eri'Os crassos que deno
tam pouco cuidado, um ~ relaxaçao de ideas a 
re• pr~ito do objecto s<ib re 'l ue se escreve, e que 
entretn nto são ndopt<ldos e servt-m de compendio, 
:., mocidade 11ue alli bebe as suas primeiras 
déas. (Awu·tes.) 

O nobre minislr•> do imperio deve ter todo o 
cuidnllu c"m e .. ,tes livros, e por outra pnrte [ICO· 
ro1;oar os livros bons e prelllial' os seus autores. 
(Apo1:ad .. s ) 

Outro ponto para o qual chamo a nttenção do 
nobre m111is '.ro do illlpt~ rio o que ha de trazer 
bcoelicus resultados para fl instruct;ào publica, 
c o refPrentc ás mes;fs ex.a1·nin;JdOI\•s. (Apo ,ados.) 

O nobre minl,tro do i111perio te111 muit<~S vezes, 
e muito dknatuentc, !Jl'Bsidido àqrrella repllr
tiçàu, portunto sabe mab ou me ao;; o que allí 
se tem p;Js~;,do. 

~ntrl'lanto, nem tudo pMe ter chegado aos 
ouvidtlS e <'O couht!Ciu.entu du nobre winis
tro, nem tamnem !Jóde chegar aos ouvi-
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do~ do inspet:Lqr rl:J iosll'u~çno tmiJii~~ ; mas 
os prorc~sores de fóra. mptellas [I<!SS11ns r1ne 
;~.~~islcltl a akutua:< das ver;.:ortiHh r1ue se pa>· 
S3m na insti'Uc~~:lo [Htl!Hc:~, !~<.,delll ulleslar ao 
nobl'e mtnistro que ú f!l'er:is,. ,1 ~ua :lll•!ll~ào 
muilo s~ria pal'a 3l(Ucllc I'U•HtHlc Sl'l'l"i\."o, [lut·qnc 
ê PI'CCi:<o que se [JOllhn um Jlal'addro uo:> t~sean
dalus qne se d;io uaquclln l'o!partiçfiO •.[ll:I!ILO a 
flppt'ov~çüo~ o uwsas exnrnÍIPtluras Jo,: :olwiwos, 
11ua,;i sllmpre orgauiz:1d~s SC!tn al!L'U\~:io it ido
ncid3<le tios seus membl'll~. · 

Na formn~!Üo das nuJ;as 'entram muil~s vezes 
pessoas que nã~ s5o c~ pu r.es du so1Tr1.W nm exame, 
que não s:tUI)III l'azer LL111a ('ergunla, e qtwndo a 
fazem é esta era-aun, oucxotíea, ott nlrli[Htlh.a· 
1101':\ .•.• 

O StL .lOA<:~IHM N,~nuw :- l'cl'g·unta de olg-i
b(lirn. 

O Sn, ~LI..LH~mns : '- •..• sujeitando n~s:m o 
:1IUmno qnc c,-tnllou reg-ulilfmo·nlc « llliJl•·J·ia ;1 
ser re1•rovndo iujustamimlc, !t•.ll'l}ue n eam111'a 
ueve saber que nfto ha uwiot' m:~l uo~ cx.anws do 
quco ex~uniuador n:io conh~~el' u Jnutel'it~. Com 
um 111:'10 CXIIIIlirt:ldllr O !Julll c·>llld!llllll úSl:Í. CIU 
perigo. ( .. lpoütdos.) · 

o Sn. FJCLtcw o11S SAsro~ : - S•.•t•ia curioso 
tomar taclli~::raphicnmeut~ as [lCI'guutcts. 

O Sn. M.u.nEmos:- Portanto, C"llet•o que o 
nobre minisll·o nlLCillla llllf11 e>te t'IIUlO li•! ser
vivo, si ![U~I' deixar o ~cu nome g1·avmh• no~ 
faslos ll<1 in~trueç;io puhli1~<L · 

. 1'<)rin .untito nmis cousn,; a tlizcr: 111n~ j<i con-
tava que o tJUe elt dis,o>~~ !JI'OVocat•ia contc>'L:I· 
çõcs de todos os l<~tlo< c (]a c e.<:<n" con teslu1ues 
me uesl'i;ll·inm m:lis ou uwrws do li1n dv m.:u 
tliSt~UI':;O .. Foi O (Jlle ~ICollllt·CuU. 

E, poi~,111ui j n"tnmenlt1 r•·t~eio continua~· a can
sar a altcn·;(io ;la·cas~ <"0111 outrasoh~o\i'\';ll;t'1cs que 
pOdllTia I)IZCI' C qUe l'il'~tll III~1L< <I<! llloldc IJU~IIHlO 
se lr~1a1· d~ refm'llla d:t in>lrtH'~,;in [llliJiie:., 1Hl 
qn:il terei O [W;IZ91' tiO llllliUI' [llll'lC CO!IrOI'\'endc 
l'(lffi n utcu I'CtjllCllll t'<mlilll::<'lllu·pnl:a \-•. ·r ,:i ~c 
l'l:f<>rrlla e~k impurl~llll•: sciTico pl!!Jiicn. 

O uo!Jre lllllli~ll'O t.leve vu!t~t· lt~tl:l a sna 
attencfiu twru c:<Lil nS,.IIlllplo P h<'lll <l~oiul rwr~ a 
t·dorma tllUUicip;~l. t.-lrwiado.~.) ... 

Não qlll: ira o nulm:l mini;H"<l t!eiT:Ilnal' a sua 
r,tlcnl,!ào aturau:1 por toi.I<J:; o" illll"'l't;mlt'~ c 
rlivt~rsns :Jssumptos d~• sua [~:tsl~L ::;,·, um ddlcs 
,·. lmstanle para abwt·vut' loll:l a ~lt:t atlca~·üo 
todas as f••r~·as vi\·~~ da ~ll:t inlol/ig"çnçía. 
( .. ipoiar!os,) Yul' isso entondo tJUl' S. Ex. de\'e 
d;u· lll'~rer~nci~ ~ inslnu:r~o pu!ilic:~ o d 1\'~ 
rormn diiS 1\llllliCil•nlidaclc~ Cllln I) litn Ull l'llOl'· 
gu~~l·:ls do seu prt,Ctlntlo :•b~limcnto. 

Si IH)~ qut•rcmoô mulhnl':ll' de ~ortl!, llc ll!Oilo 
de vicl;~., lh! condições soci:IL'>', mio lw de ~CI' JlOI' 
e1~1'las reforma~, t:lllllil .. ~OI' cxumplo a l't'furnw 
crcilor:d·, <'lllt(IIC e11 neredil.ll mu<LO jlouco. E' 
(ll'l'CÍSO l'eforlll:ll'Cill·M Os l!O~IIIIIli'S. 

E' llllt:l VCI'l[~HJlJ .lllllitu ua1ÍU:t, 11111~ 1\Cill lllll' 
is,:t) ~e th•l·c deh::11' tL: n•.p••lir <~1<.' :1 L'nrlm·_, pa.-~ 
1[1Hl ~e 91111':1111_1~, S\1 apl'<.llllll'.l•• t) '"·' nuliojliC no,; 
1io,su~ llspiri lo>~. · 

Si qllt'I'!'IIIO' llllHbl' u uMs11 ••xi,:ll'lleia ~nciaL 
Hll llÍh> adw I_,SIIUI)l\0 llt:IÍS llll!'"l'l;ll\l•: C ndc
t[Uat(\1 para i~.;n 1lo tf\H) l'l'.'ll~l'il·:tl'tl> ~~~m~ras 
111\Ulkip~c'.'· 

'[' .. mo 111.- (1, 

Lembre·se o nonre rnini$1ro, lembrc-~u a l'D.· 
rnal'n da hislori<~ do muaidpio D<J lCill[lO do,: 
ro1nanns. c d;~s t:·p:~t:~~ c:dnmiwsas •Jtte clle 
atraves;ou n" idac.h• tnódia,g-nal'd~ndo ~ libot•il:HlP, 
;:~h·nndo -li dn.s I.J.'Irb:•ro< ->CIIht>I'C>< feud:1cs pnra 
l':ozel-n rodvct· n:os cuntrnuuas c n:ts cid:1des 
liHe,, e então ver:'10 <fUt! o munil'i[lio é a cous3 
mai~ importnlll~) d<J .8<tatlo. 

E' nm pet(ueuo circulo, e um horizonte muilo 
limil:ulo ; ma~ a som ma dcsles horizontes limi
tados é qtw constittu~ o gr;tm<e, :tllllllo horizonLe 
do Esta([o. 

Porl1n.to, S. EY. cuide das municipalidades ll 
rln instt·uc~ão publk~, quu é n lul que peneira 
c Yivillea o e~p!t'ito e raz com que clle conheça 
nwlhm• o camttiho tJUO deve seguir. 

Eu de;ejo (jtle neste ministerro prcdouriuc 
;:eUlJH'e e co:n totl.a a ~inccl'it.!ade •Hlll•~lle in• 
stitlCIO de lib~rcl<ldO a l(Ue l't'oJUditou chntn:l\'a 
S:llan:Jz, qu:u1do nas suas luL:1scom v :n'l'CI>iS[IO 
de fk~unt;!lfi C~!C C!lnSidC!'UI'<~ O (·~pil'ittl lh Ji!Jel'• 
dau~.como ~al:maz. E11 IW';o licetwa para ler o 
~cg·uiutc trecho d~ Proudltun (I ri):· 

• Vem, Satunaz, v~m, c;tlnmnindo do~ padre~ 
e UOS reb! quero ~tbn\l}nr·l~~ e apertar·tC COittr~l 
o t•eilo. H a mLu to tom[JO 11 ue nos conhecemos. 

• Tuas obrns, tlilt•eto uo 1ueu t:oruçào, não s5u 
~,,tnprc bollas ou bons; por~,ll !<6 dl11s dão um 
senlitlo :10 unive1·so c não consentem qur ellu 
seja aiJsurdo. 

• Sem li, o que ~e ria a jtts!irn? ... um instiu
~o : a razão'? ... uma rotina : o homon1? nma 
LJCS!a • 

• ::\ú lu animas e foeundas. o tl·aiJ3lho, tn en
noiJI'Cces a riqu'~za; tu >Cl'I'Cs de deseulpa :i. 
unt,tl'irl:lllc. tu vü~s o ~cllo á Yi1·tutlc. • 

Ett lõlllllJCm, Sr. presitlent~, iiii'OCO es:;t: es
t•irit•J, niw $UU 11 nonw de :iiol:oJJaz. po~quc e~ tu 
~ua mal ao~ ouvi•los uwlin<lro~alllClliC thcologi· 

. co,; c 11inda estro•uet\l<los \lu" nobres dOJtUtudos; 
m:1s !a·:n a invoe-~u;ão Llc1 mcsmu ''"Pit·ito sob o 
no!llt) Lttdfel', )J 'rla-ltl;;:;. :~n in l-u( O l'SSe ~S(lÍ· 
•·i ln pnr:t aninHtl' o mini>h~rio nctual (rin). u 
p:1r'a :HJIIIMI' !ó.J•1s· o.< min1~turit'$ verdilddnJ
menL<! !iiJerae~; e"se C$1oi1·itu l'H.ios prinwiro~ 
so.·r~s Cllnw~:ut'•-'111 n t:nt'rct' no se~ulo p;t>sndo, c 
tem. auguH~nt~Hlo u~~te ~ceuln, e nu~ snt:ulns Ju. 
l\11'"' ,:erl! o !)~[lil'Ho tl!W lw do :1gitar a htlltlit· 
niJadu p:m1 cll:1 con~C.<;Itil' o,; mni~ c~troudo:<os 
c us m~is IH'tllwntc,; t'\•sulLmlos lll' sn~ :wli\'i • 
d;~rtc. 

( ;ll•tiru l•t'/11-: 11ttt.it•J {wm. O orudor ,: !.'Ompri
mt•ntm{o ww m-tu:los Sr.~. deJJHtados .) 

:O St·. Theodot·t-t.o !!i.ou.to snlYnnt!n 
•> opil .. ;w llo disenr~o do h(llll'~do dcputndo rplt' 
pn·~<·tlüu na trihltnn, :•prnn·itu tl:~ ~wt•:t~iiia par~ 
t.l:J :·.Jhe [lal':ob~n> JH:In soa IJrilll:~nlc lli!'curso 
pratil'o ~i I'X[Iuduwnt:tl ~ühl'l.\ :1 i t t,;lrnc~~:il< pn
llfka. lle['ob rkllt: 11 :11la- JHIIk!'in diz,:t· :• r•sst• 
rcspl'iln. qu11 ni•u f••s~c p:illi•ll• L' dnlil:it•nle._ 

C• lllll\ 11:111 tn rn1~r: i11 i m:~n·r• 'l' n:1 <t~t:u~:t~·:Jo ![tiO 
oiil'Íi-(111. !I ll!ihl'. l dt•pUH\1[0 " " ' qUll !OI!IUIIl 0 
lt'lllp;t d~·~1-i11Hdn .:Í;-; di~clt:-;:.;lh·~ dn Ol'I~UUICfllO 
co1t1 nf:llt:l i;" poluli·a.<; 11:10 flt'ldr• (leix:ÍI', I'OIIln 
llt)~l" :t•<~llielllo n.•nlttllll lli<'lliUI'll tlu (l:ll'l:.olltCIII.u 
po'nil.• i~•tlat··~t' illl lllciul'lll l[lW~C ~dta. Si qlli
ze~~l' p•\r rle parl~' n ~~,;nlll[<ln pnl\tk_n, ncro•dit:1 
ljlll' niln n t1~'\'l'l'i~l 1':17.<'1'. o'lll \'i>la oln Ílll'irlo•ut" 
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42' · Sessão em. 5 de Julho de 1880. 

q U() .se deu tio momento ml'smo .em. que r:1I_I:1Va 
o· nnLre deJmlndo.l\efet·e·~e ao:< IUCldcnlc$·C1Cl· 
.Io1·acs que ~stno o,·correndo na curte c nas pro· 
,·inci:ts do Imperio. · 
Conl!r~tuln · se com· o goveJ•no pel:1 :illituda· 

que tomott no plello el~itorol, nllituue de plena 
ueut.ralhlndl\ d1• absoluta _;lbstcn;:fio, r(ue iunu· 
gura ntna politica inteii':Hnente no \·a no paiz . 

. ~~~nossa histol'i:~ política não se encontra quem 
·OXCúdn ·o nobre p~sideoll' tio con~elho UC5$Cl 
l'!Spirito de neutr:did:tdc rruo tem m~nir~$!;odo. 
A proposito dils~e :lssumpto, apron!ita •la O(Jpn•·· 
Luni rl:idc pnru conteslt•r ns l" : laVI'a~ de tttn dO$ 
<:hcf()~ conscrvadorcl\ que disso ser o.I.Jril(ado o 
goYN'no, JICI:t lei de t8i5, :1 ronwr.cr l'orco :ís 
nutoridacle; eleitor~cs fJUC':I rcqtlisilnl'l'lll. 

S _ Ex:, rc7. deste po.nto eixo do ~~'ll importantv 
discurso, que pal'Cce constimir o (ll'ogr:;Jumn tlc 
um ruanro g~hinch~, c r ortDnto um~ amc~ça 
pnra as lilierílndes publica~. E' inleirnmeule 
fnlso que <JS lei~ elcilorae> l'Sia!Jeleçal\1 p<1 r<J o 
(0\'erliO essa obri!!'açãv. E..;;s:~s lei>~ dct'atu ós 
mc$llS l1<11'oehinM o dirt·ito d~ nscalisnJ' o pro· 
cc.;so cleitoJ·al c at<.\ de Jll'cudct· em certos cnsos. 
A de i8G.6 deu tnmuem :b mes11~ a l'nC\tltladu da 
f(HJUisítur força á aulori(l~do publka, m:•s o· 
justamente no modo do cute.nder a lei que so 
l~rn dndo o~ mniores abus(ls. Ellcs sflo couhc· 
cldos nn lli$torla tJ!dlorul l1o paiz. 

A lei da l8ni detenninott tJlte a autoritlnilo 
púliciaJ .só (Judesse e1ilrar nn m:;u·i~ :i r<'<Jtlisiçil<' 

·da mesa; e lamiJem que o~t;J podin requ isil<ll' 
.ron·a. Á ~u\oridade tJoliliea g·irn em e~phera 
muito mnis inrlependcnte do qne a nutoritlude 
govornomentol,c o govemo, o qu:·m comp~te n 

· dlrecdio .da força (ml.llit·a t•st:\ no ~eu pleno cli
reilo negando·a, conforme IIS circumstunci;~s. E 
l3nlo isso é assim que o ptujedo da r~rornlA 
l'lcitornl, appro\'ado pch1 cauwr;o, prohibc cx
prcssamento· a cntr~da tlc_ força. pu!Jiit'n nas 
J~n·jas. Es;e artigo é uma Ci•nquista tlo p;u·thlo 
IJIJr.ral c (JUO honra a cst ;~. situnçilo. A wrllu· 
ddr:~. ordem é n quo resulta do exercicio Llus 
fnculdades liucs do cilladiio, .. · 

E' l.lo os~nmhnr · que o ·honr:~do st~nadot· tl 
(Jnem sn rererc silstt>nlusse SOl' o gon:t·no nbri
g:~do pelo legislarão v i gente a forncct!r fo1·ça 
5 ess~s nutot·idMlcs . r.umpri:l razcr estus obscr · 
vt~~;!les Jlrira s1Jvar .iull•rvençucs ftllur~s conll'3 
o 11arti u liberal . 

Cumpre ·prote~lât' tnrniJNn c(•ntr~ umn (li'O· 
)JOsiç.ão <:nuucindn no princípi:) da :;cs~5o, c que 
pnrerc nttribuir 110 goYt'l'no o Jli'O)JOsito tlcssas 

· ilesordens, t·omo 31':-!Uillento viro n fH\·or d:• 
su~ rul'orma ului.lOJ'ai. Prole~ ta contl':l .:•stu pro-· 
posiçüo, porflttC é um~ ittjnrh• l;n1sm!u m' ;;o· 
ret'llo. iXflo ~en~ nm --<;ovenw J>:•trwt;• nqtwlle 
que . deixn>se n f"l\'n IJrula es m:q~·at' o Llit·cllo, 
<]UC. U~ÍX:I~SC ~jlp:ll'Cver\'lll Jtt t::~ C li\ lfll':WM(UCr 

· polllC's ilo Jmverio pm'a tlcsucretlilar o rJg-imen 
elcitorul · \'ig·llulc. 

P"ssattdo a outt·a ordem de cousidet;~çõcs, 
muc;ratult•·•c com o Sr. mini,.cro cJo iiUJieriu 
pelo re~tnl!!llcchm·nto 1la~ consn>, pda ce~sa~:io 
do dcsgrn~:.,Jo l'!'\~11:1(1 em que ••::IC\'e n !'ll~ Pl'O· 
viucia . S. Ex . no sNt rclalorill diz qnc a pro· 
Vincin dn GJJ<>I'ÍI ·•mtr:t eul Ulll;l 111)\' ll Ül'a, O C-lll 
ro.pidll resenha dc::cl't~rc ·os ullimoo néonleci· 
mcntos lig:1llos <10 l l' rl'ir~l \lt·~:J~In• . da sueca, 

Não tlisculil'ã c~so nssumpto, nssi~nnlantlo :>pc· 
un.• \llll f:1cto nu c o rda!ori<• reg-istra. Di~ esse · 
doctuncnto rrie o~ nncl ~o~ CIJionint•s rorni~dos 
com l'l'lir~Hlcs ll'}:ll'en:>t•s l~tmslilninm ouh'os 
IIIIIIOS i'C!IIl'o~ tlu :I()IÍI•id.'<dl), de lrub:1iho. de 
incl· u~II'Í;~. c pro111ett i,1111 lli'O'I'UI'IJ futurH, Esse 
le::tetnunhn rm::;rnardn1·i; em tl,ro t~mpo o~ cen· 
•·ens::s. das injllrh's QUI) lhe qni?.cJ•am n~~ ne:tl'. 
Ch:nn:1 a uttenç5o rio 8. E~. Jl:;ra os infelizes 
orjllJii(ls qut•. subrevivemm nu t~rrivel des:istre 
c siio :1s reliqni:1~ vints do ll;I~CIIo. Nutre fun· 
d :,tbs espcr:mç~s 1lo 'JllC a :~dm'inisiJ'DI}iio r1ue 
se l ':ti in:1 ti ~UI':tr ua l'l'o1·iucia do CcnJ'á lw de 
cnrar L>ffeeti nunentL' de~.-c :,:r3nde in !l.lre~sc pu· 
lJiie:o . O · tl:»·tlrt•sillct1to · j:í íuir.íon ntilissimo~ 
ithias :t re.<pcikl . · · 

l:'eq; nnla 3(1 noure ll\Íili~l i·o si ... lendo :~quella 
prorincia ,-ollmlo :is comlirüe$ ·nol'nwc~. j;i mnn· 
dou IJroccder ti·s· cl!!ii:Õil~ · scnalori:,cs. A Jli'O· 
viur.in prt•ci; a ter n :;un rcprcs:~n!ur.~o comptdu 
na c;~ mar~ \'i talicia. • 
Pas~• a. tt•nta.r dP. um assltl\t!Jlo sobre ins~ruc· 

r1io publi~:•, ~ CJl~c o or:ldor· prect!dt!IJle nlio ~e 
l'cf•!l'ill : da cs•:ola normul. Pergunta si o de· 
CI'OIO -IJUC t:n~Oll l' l>:<:t CSCGI1t ê Oll nM Uffi -OCtO 
lu:;nl. l)iz t•lle quc :1 •·rcn(:õo dessa cscolt• rc•. 
snlt:• do d!!ct•e!o do 1!1 tl~ Aln·il, que cstti. sendo 
.cxeeutudo em p~rtc, vor de11emkrcm muitas das 
sn:ls di~JIOsiç(•tlS de 11ctos !Pgislnt.ivus. As que 
e~mo c1n cxecu~i•o s~~·um re$itluo mnito peque- . 
no do iluer·<.~~o, <JUe fol'lll:l um tadu quo dt•vin 
sct· prati~n!lo coiljunl'iamento. llís~o rc~ulta a 
maior d;!,:Ori!:lllizuc:iiq na Íll$\t'Uct;ão IJUblic\1, 
l'~<lluiudo :1 reronna a lib~rdntle de ft•cquCIICin, 
lf\\<! é um do~ lleiore:; pres~nh·s qu~ j:imais ~o· 
verno <Jlg-illll ~ll lembrou de fazer. . 

O nobre ~:r. - miuisii'O d•J imperio Jll'cstou ns:;i. 
gnalildo :>cnko cremtdo a escola nol·mal_, Qui· 
z~ra, entrctnulo; l]ue o-seu JH'ogrnmma ross~ 
nl:•is mml~sl••, (jUI! $!\ <!sla!Jel et·.e~sc escohts lJS· 
lngi:JI'i:ls onue inten·ic,;~c 11 :u:t•iio do .go,,el'no 
Cl!lltl'<l l. 

li,i na or:;\ln izat;lio du escola niú·ntal' d\'feitos 
<fllC fiOtlel'ÍBIII lil-'l' :O tlll~dO!> . 1'01' I'XI.'liJplo: nào se. 
fez uos .r11rsu~, 11u:m to ·:•o 1·n~ino Pl'imario do 
:l.•gr:\u e<tutlo 2,", tlirisiio e::senci:•l a d~•· pro· 
rij;~or .... s que ;::-;ocç<~m on em uu1 or1 1·m outro. 
Pelo prog;·amlna n\'lual IH't•ci~a o professo!' 
Rllquit·h· o \ilulo de todo o t:U ;_·so pnra po- . 
dP.r ·\'lllJII'cgai··~l~ no ensino. Nota uimh que o · 
curso tios proreso:oa·es Jc\'e ser ~ep;ll'ndo elo dns · 
profes.<OI'tiS, eomo se nelw est:dJr>lecido em in. 
sLitui~:(í, ·~ i<limtion~. A tJromi~cttitlid:,de do: en· 
~iii'O, tllilna~ c,;r..oht>' prilnnri~8, nfio tolll .sido 
ortntilliJn uo> m1r~os su~1erio1'e~, o Pl'incipal· 
lllOJIIC llll>' . ~"CO[t\8 110I'ln:ltW.. . . 

llcsej nr·i:l occu[w·· se 1l11s municip:tlid:tdes, ns
m mplo 3 CJil!! .lig;; :1 muio1· impo•·ttmcin, o IJCn~:t, · 
C;;l\10 O Ol lldOI' CJOC O IH~l'• 'lfl'll , <fUC O 1\0bi'C tni· 
ui~tro l.lt!iS.ar;í monumt·nln íuuelêYd. du ~tia pn~· 
~at:; •m no ['nder si t•omcgnii· razcr uma rofurma 
munil'.ip:ol . . · · 

Scril r. lia a l'rini· tpalu:ts•• tle .unw fUHll'a· or~:t
niz:u:ão aCIIHinb\l::flÍ\'U ~ IH•Iilicll d" :1:ti1.. 'l'll\l!IS 
{I~ l i !wnlade~ ftllhlll·:•s tl llHtlllll lil (),~ Utun t'Ú futl\e: 
ila muuid; ulid;~lk, A _itlêa 1ó~ 1). liO \'~ , (Jltill m:~is 
du Ull1 l!l'ujet:lu I em s ido . :.pn•scntatlo it c:t.llllll':l 
ou pu I~ icmlo· p()!:l-impt-cns:l. . . · . . 
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Se~sã.o em 6 de Julho de 1880. 43 . . 
O (lrojec!o de rcfol'ma do St·. con~clhciro 

Paulino ~t•uiova <1 munkitwlidado ~oiJrc a pu· 
ro~:hi:•, e o pJ•,,jeclo rle re!"o1·ma eleit·ll·:ll, 11pp1'0· 
y:~rt.o peln onmnrn, olfet'cce uxcollunle ba~u pa.rn 
J$50, estabelecendo fJUC as eleii'ÜI'S mnnicip~e~ 
~e.iam rcit:i-; pela paroclli:l. . 

Ac.lnalmcnto ns m uuicipalidndtJ> entre nós 
~ão \'Crdndt!it·o~ entes de ra1.~o, não tum c:<is
lcncia (II'O(Iria. As C-~U~U$ ue:;sa dccodcncin são 
muitns c cnnhccirl•lS. . 

Insiste nesse a~sun1plo, ciHitnando p:1ra clle 
toda a otten•;íiodo nnl•ru mini sl ro do im.pcrio, 
tanlo mnis qnanto.o rcJ;ime.n eleitoral po1· cir
cuJ,)s cst:i pt·e~o ú rdonna nn1nit1ipal. Desej:•va 
l('lO o 1inrtiuo liber~l ni•o se r•~lil':tsso tio .po~er 

· sem realíznr es~o ~rande rcrot'mn. 
A di~cnss~o lic3 nrlimb pela hora. 
O Sn. Pmmm;i'll'E u:i ll·~l'<l orJ.cm do dia 6; 
. ·l.,. (lml'lt• <<trf 1 1!2 /,a:·a dn.lotnk). 

Coillinu:•ç.[:o dn ~." disc.us;;iio do orç~mcnto 
do mini,;tcl"iO do inlpct•io. 

3.• diln do JHojoclo tL 2:J, Sl)brc dnmno e 
$in istt·~). 

3." dil~do dcn. Si,so!Jroscrularis~çfío do,; 
ccmilerio$. . 
.. As .nwlet•ia.s designad~s [Wl'~l :1 Ol'dem tio 
(lin 5. · 

2.• di5cnss3o do projt't\to n. \i'•·, ~ohre u C\JlO· 
siç5o de Jll'Ollnctos tlo5 Estmh1s Unttlos. . 

2 '1 {f/GI"l:' <i J Jí :l /t•J!"U"i 

';! .• diseu$~ão do ol'<·nmcuto rlo minh;l~t·io do$ 
ncgocios c~tnlll.!,:\•iro~·. 

Lcvantr!ll·~c :1 sessiio i1s 5 hora~ du t:u·•lu. 

Redacrân tio 1ll'oj ·elo JL 2:J1 c/~ Uli;) 
A ns3em1Jiéa goro! rc~rolvc: 
Art ... L" E' o g0\'1?1"110 uulul'izailo <1 UHHH\;ll' 

;J~mítth· :"1~ ~nlas JH'eptu·atorins du cnr~o de 
inf<~nlnri:l ~.:. cnvall;u·in tla pl'o"l' inf'in do Bio 
nr:m te do Sul o ICIIC!Il\1 tlo Ui·• lmlalhão Uc' 
infantarh• )J;\uocl Fcliciano l'eroira Lh•~ :;i;m!os. · 
dispen~udn ~ claumh da iLle~llu ex.iJ,tÍII(I pot' lei: 

At'L 2.u l\oragnut->u n~ di$posii;Ges om con· 
ll'ario. 

Sala tlns couunis~uc~, t•ln o dt: .lulho d~• INflO. 
-Ruy B(~I'/JOZcr.-liml-•/p/IQ Drw/a.~. 
11edrll~!'tle tia <•mendtr. rio SI'. J, .:;,Tn! rw 1wnjeçlo 

11. :lti ri~ 1~8(l 

A n~'e1ulolü~ gl\r~lrr~olr<1 ; 
Art. I .• E' 3ntot'IZ::do o goi l!l'iiO H IIHttH!nl' 

n(lmtltit· n no\'o c~:~mc 1ln~ mntct·i~~ d:1 2." 
('(lt\~irn tio L·: ~IIIJO li:l ~~~Oiillllilltn!', em CJl1C rui. 
:lj)III'O\'n•lo s11nple<!l.lcn'•.1, o e,;lnrlanlr1 Aulolnri 
!tt~ntt!Jl de ,\!(tua r Stll'!l. · 

A~·t .2 . 11 l\CV\tg•lHI·~e a~ di::\posi~t~Jt\~ 1.\IU con.-
.lr;II"IO. . · 

s~la thts cnmnli~>u:·~ em :i 11l1 .Julho th•·tst:o. 
-1!11!1 Urubu;r~ .-Hodult>IIO IJHIIIU,\". 

mc<lidna da Ctlt'lc o esludnnlc Denjamin Cous
tanl Pereira, Ulllll yez IJUC prove ler ~itlo a(l(JI'O· 
vario nos ex:1m~s de ulg-ebra e de h isto riu. 

A!'l. 2.o llCI'n~nm-sc :1s di~JlOsi~.;iies em con· 
trurto. . 

S;il:1 dus cvmmi,;süe~. ti d'' .lúlho.dl: 1880 • ..;.. 
ltl!!J Hl~rlw:a.-/l,;c!olplw Dallttt.v. 

lleda~cão do /ll'f!.i~ct~ lt. as tle 1880 offen~:ido 
comu emcmlct an cle u. 3G do mesmo ann() 

A asocmbhla geral 1·csolve: 
Art. L• O governr1 fica autorizado a mand:~r 

admillir u exume 1bs matcrius do L• onno -da 
facnlda1lc. de medicin:1 da cót'lll o c:~ludanto 
Ab~ilm-d Hoílrignl!3 Pereil':t, depois (\e appró
vMla nos eJwmcs Jo algebra a histot·ir•. . · 

Art. :.!.0 l\cyogam se :Js disposiçües ern contra· 
ric. . 

P:u:o da c:unnra 1i de Jnlho do 1880.- Rll!i 
n,,.,.(mztl.- l!oda!plwDantas 

Rctl11c~iro d•1 w njccw n .1,0 ela 1.880 offc·~· coido ,,~ m? 
<'IIICIIcltl aQ (/e 1t, 3~ ri? '1/le.~mo aiii!IJ 

A (ISScmiJh~;t get'JI resolve: 
A1·t. 1." O g-ove1·n~ fica autot·izado a man· 

dr1r malnculm· no L• anno da fac.uldode de 
direito de s. l'aulo o· cstu~~nlc Andronico llus• 
lico de Souza .. l'ttiJinatnll:i, que ni'ío poderá 
preslar os cxanw~ do curso senão dc[Jois que se 
mo~tt·ar babilita:lo no exame rle geometria. 

Art. 2.• Rcrogam·se as disposiçiies (Jill 
COllll'al'ÍO, . 

nio, v de• Julho 1lc 1880.-Rt~y Barboza.-Ro· 
tloiJI.'w Danra.s. · . 

He.dllc~·ãú do projc,;tv 11 • .'t-i cld880 

A a,;semblén geralDt·c,olve : 
Art. J..o E' autorizado o govnrno a cotv;ctlcl' 

ao L" ollid:Jl ~a· sccrelnria de cstndo llos nego· 
ciu~ c~lrungdrus, Tltomu~ Angelo uo AllHtn1l, 
um anno d•• llccn•:a, como rc~pcclivo ordenatlro, 
para !!'~Ih!' d~ ~i.ltl s:\Ude ond~ lh~ cutwior .. 

Axl. 2." Fka'lt rcrogudas as tli:;po~i~õoo ,_.nt 
cunu·nrío. 

l>t1la ti :Ih êuuuni~>iw~ em ü ti~ Jul!:11 ti()· HRW. 
-J!u.y l111rbu~<~. -l~·ldoiJ•ho · Dulli<t-~. 

i!iõo;~&•o>o l'ln (I de .rnlho de le!t80 

SlpD.L\I~It! .- E~PI·:!lti\~T~.- ,\ 11/'J'D\~'\t·ã~,-. ll~ .... ''Clla~~;.~'"iu..; .
nbs·np·;u•.uct\ u l'lltJIIt't'imonto to Sr. h:'IHõltJ r~notn.- .... 
l)hs.or.t'.ã4;~il~~ o l't.'tlll\~l'imcnlo .d~ s.·.r.1\ht.r\.im Fl·nn~ i::.r:o.-I.UI ... 
-~~~~a~~~--;u~ ~_lo Sr .. a~C Ba:o:!HHl.-IUisCL·r.nç . .:to~ Q r,;,~ucdu••!hl" 
.In !':' r·. ·rn ran~ ~ llolf11J'l. -l'•u~mn \ l".l:l"rto: HA •.nwl~)l. n~· bl.\o 
-lll'''-lUw•du. tln l1upolio. l~HHnnl t•. l~h('l• rrnm~ulB o 
\~o!a;•:1o.--111'Ul~O~ l;llk1JII>tiCI' ~ ."étU,iWl,-:~-11 dL;cttl!:)fitlliO 
lltuj._~·t·lo iHI A ::Ol)lm~ 41;\111110 c ... tllbtrt,, 1>iscnrso 110 Sr. 
Jr;tllll:>l:• l' •'l:l'ira. I~ IHI!inJa . .:.-·~\;r~u;-.:1~11. 1'.\JI:tl'i u.\ n1nn;)J uq. 
111 ,\.-·+\1 l' t;' :uncu hl 11 n 1ni11h:t e l'hl ti1J c:;l ram,.,i t' t1.~, Hiscu r~os 
.J ··~: SI\• . lh;QI'iO c c~.:; la ,\l.C\"tl~h.• .... lh~.Jar~-~~~~.:. • . 

Jl~da~~:rto dn Jli'Q/I'd•l 11. :Ji d,! \.'8n <ll/t?l'!?r'idu •'<nnrl \', .1·1 I .. . !· . 1 , r ··t· ., cl n1·11nd·1 \ ~1 "i tl tft: n.· ;)I) d·J /JI I\Siit.t J ÚJlfi{) -~ ~-. . ]Ll1~1to l ~~ lll•ll\ 1.1_.. ."-:I .t\ ,, h t , , , 

. tlllt 11 rl 0 · I :H!h:•l'r~lll·>l' lJri'~Clllo~ o~~~·~. \'J~C:<JIHlt! 1lc.!>1J· 
A J~~~Jtublúa ver;llt·•·,;ulre: J,,,., Alveo; 1\e At·aujo, Zaa1:1, llt•dt·ig~lC~ htni91', 
A•:t. L" O ::;o\'l'.l'Uo lit·anulorir.ad,o a nwutlat' l:ihel'<~to ll:un•so,_ Hot•ln tl.ü At•;IllJV, Ma.l'lllll 

:1dll\tlllt' n oxanw do 1.• :,uno Lb Jacut~~~~l0 de l•ranet::co c Alnwnlu n,u·bow, · 
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t;omp:1recLwam dc!lois lla ch::unada os Srs. 
Co>la Aw,·odo. Ame1·ieo. naniu, B~lforl llll:>l'to, 
Fahio Hei~. lo:u]\lim Scrrn. &iuval, 'l'nv::ll'f:> 
[Je[f,wt, .losê B~~soll , J•1ão Bt·í~ído, Sonza An. 
dratle, Th••odnrelo ~outo, \"iri~to de :\[,•.dc'ro~. 
Mor<'ÍI'~ Br::m·l:':o, Al•tlnll Mill:tnl'Z, llbno~~.l d,3 
.!II~galllãe~, Mnnod Cnrln~, M~int de Va>concel· 
lo>. Cosln Biheiro. Lnit. Fl'!ippc. SC!'<ltlhil-o, 
Ul!~•sse~, E,:pínrloln. Lonrcn~o ri•! ..... lhUtJTI~I'IfUe , 
Uilwiro dt~ Menezes, :\lonte, f>r::•do l'iment<•.(. 
:\lmciün Couto. ·Uuldo, Frelll~rico de Alnwidõt, 
lllluF•onso de ArauJo, ~IMeolino M"urn, Pris,·o 
llaraiso, Rodolpho Dnntns, lluy Bnrbosn, Souto, 
Andr(lde Pinto, llajJlistu P•·l·eirn, Josú t:aelano, 
Espiridilio,Ft·~derieo lit'go, Ft•cita~, Cnrn:iu fia· 
bcllo, Soare> Bt•:mdiio, Cesnrio Alvím, Saldanha 
llarínhn, Limil Dn3rl~. Lll'!llo Frau•·o. 1'h••odo· 
mim, 'J'heo1~hilo Otto11i, Antonio C~rlos. llar~o 
Ho1nem Ué ll••llo, Ole~ario. G:tvifio Peixoto. 
!tlarlitu Frnncisco .lnninr, lt•ronymo Jardim, 
Si~i>nHnHio, S•'I'!!ÍO rlcCustro. i'llclJ,J All•im, Sil· 
veira de Souza, Cnm:1rgo c O:<orio. 

Compnr••eernm 1lcpoh dCl nbBrln n ~~~~:To os 
Srs Antonio de Siqneiu, ~IHtinho Cnmpo..;, 
C~ndido de Oli\·cirn, L~nncio (Ir\ Cnnralho, Epa· 
minondn~ de ~lello, FI'IJD~n 1l e S:'t. Plor,~ncio de 
Abt•eu, Gnl<lino, Carln~ Afi'onso,Bcllriio. J\>urrnim 
Nnbuco, Sot1r.a Limo, ~lol'cira tle H<>rro~. Dezerra 
CaY:•knnti, AI\R:ll~lo Frnn~~n. Jcrony111o Soclré, 
Din11n, Sotlt~ CMvalho, Ft·cit9~ Cotttinho, ~fa· 
lheito~, Frnnri;r,o Smlt·ê, Jo•nqnim Tn~·ai'Os, 
Barros Pimentel, Felicio do~ Saulo~. Pcrlro Lniz 
c llunrqnc de :\l~cedo. -

falt~rant c•.1111 p:1rticipr.r;iiu .. , !-)rs. AITon~o 
Penua, AurclitnW i\l:,:tallH'iP~, BnJ·Tio rl:1 E~l~nein, 
}'loms, Fr:•n\~~ G:ot·v:tlho, l~n•nklin IJot•ta, ~·cr· 
l'l,il'n de .Mour11, lpwein ~I"r'Lins. Frnnco d~. A I· 
molda •. !osl! j(arianll, )f3Cedo e :\J:1rinno (];r Silvn; 
c sP-m cll~ ns Sr~. At·:•g·i:o c Mello, Azambnjn 
.M\\íroliPo, Abl'•·u c Silvu, lkxel'l'~ de 2\knczc~, 
Cuutu M:q:~alhfte>. l~i!lclis, flt•lclho, .loaquim 
llfi)Hs, :\ltll\Od Bu~tuqttio c 'l'am~uclnrê. 

AO' m\lio dia () Sr. prc~idl•n!c decl:wa al!erta 
u ~cS~iio. 

E' lid:t o· ~wruvall:l n :1!.'1n un sos~iio :'ute· 
~·.edente. 

O ~~~. I." S~;cnHT,<tllo lli1 Co!ll;J. do ,;eguinle 

Oflitú• dll mi nr~leL·it• 1la <•:,:'L'il:nlllll'<l, l'L'.lllel· 
1\'ndo, em ~tldit~lnt!nto. um" e<'>pi~ do oiliei(> u"s 
ageniiJS tln linhn de llUI'Cgnçt•o <'n\t·(' o ltiv de 
.lnnciro c New· York 1~111 I'•'~ I I('" L~ .~o <I tlr I h'" 
dirigiu o dil'C•'ID;·g· .. r~l 1l:Js tnL'I' t.d,1s -:-A' com· 
.Hiis<:io rlo <'OHI\Ht~rdo, in <l ll~ lri:> P :n·1es. . · 

Fclid·•no Pcrcil'a. d't$ Snulo~. Aulnnio Mnnocl 
tlG •kuiat· c Silva, B~njamini Con~t~nl: Pereira, 
.~beil:rrd ll"dt'i!!UC.S Percir/1 c Audronico 1\ns· 
li~o de Souza TiJ)innmbü. 

OSt•. Gn,·iiio Peixoto :-Sr. prcsi· 
dt•nle, o ti is<:ur~o lJtle rwofcriu hout('ffi na e~· 
lllJ.I'a vitnliciu uu1 nnbrc S(lll::ldnr tt~r minl1;t 
província, invcctiYauu•J ~em conhednwnto llo~ 
f;•ctos u dislil)cto !H'esitlent~ de S. Pnulo, e ~o li· 
citando romo un~-encia da nwr~litl:tdo pltltlica, 
n li••miss:io uaqueile h()nestisgimn r:.mcdouurio 
(aJmiwlus. ) .•. 

o s~. FnEITA> C0~7!li'illo:-E11es querem tudo 
agora. 

o Sn. G.Wt:\0 JlEIXOTo :-.. - llevia ror·~osn· 
llll~nlc d~saH;•r um tJrote.•to !la tlC[llllaçfio de 
minhn prnvíncin (•rp:oia!!os) por a·mor da .iu~tit:a 
~ cl~ dignid,de hum~n~, ollendid:1s por nrtmlle 
Jlll,:tiiiiCILtn, sem ÍUliJ<ll'o:ialíd:•de. e com [Jiena 
ignorauda .dos ractiJs, (A110iadvs da de(wtntrio rle 
S. P(iul·).) 

N:io qne.ro <liscutit· !la cnmarn os acontc~i
m~nlos do lahú, re~pondeulin aos acNtsndores 
do ~dluinistrador de S. Paulo; ufio aclw de 
bom eonselh•l esta tut:• a diotanci~, quando ha 
de (lOI'lo quem me i • or o pos~u fuw1·; ~r~fil'O 
11s e~tylos t•onsagTado~ em oütro' parlamentos. 
~~~~ n~'~te caso não discuto, prote~to. (llfuito 
6~!1~.) . 

Xern ti11h.:i que uisculil', (1l.J!Oiücln3.) Si o 
nzcs~e bn~ta\n·mr., ac('.il:ln(lo os E'xempln$ qne 
l~o desproposit1ld:lmcnle nos r:l:'1o a velhice, li 
cxpericndn c :ts illustna;:õcs do 1uiz, naquolht 
ca~:1, und•• ·~ Con~li\uiçiitJ 1•re~umo LJUC o>Lão 
o'sent:nl~~, peilir al:;uus telcgr:tmllJ:t~ da minh:1 
(il'm·incin p.1ra re;;pon•lur nos t•:·l·~g: l':tmmns de 
o1·i~·cm su~[ldln, íucompktos e d1wirloso5 {la 
liCCUHH:ffo s;ml fJI'OVaS. (;'lfUi/o.~ II}JDil!da&,) 

O .S11. JoAQUDI Sr~nnA :-Niio honve ussa8>i· 
mi.lo alglllll no Jal1u. Es:.it o telegt·npho a men· 
ti r por cout.1 tlo intercs~ndos. (AJloicttllls.) 

O S1t. GAVIÃO Pmxo:ro :-.Mns· rcp~llindo ess~J 
e:(p•~•lknt\) racillimo, de ljLle: .iâ se estão profusa· 
mente npto\'Ci tando ~~ [JJIXÕC$ partid~rias (apoio.· 
dos),. para lavr:w o Lll!ln [lrotesto, ou anle~ o· 
prole~to tl.~ depul~ção d1\ S. l'anlo, comnV. Ex. 
e~t(t \'eilllll em su:1s mnnifcstaçües (ttpoiatlos), só 
tenho um •·c··nrso :-rcprodmit• o requerimento 
do nOul'(! .<>••nudur, {1 l'$fJL'I'iU' :1 OCNtSt:iO opJ)Ill'• 
tuna pnrn di~l~nlir, ~i 1\'n' )lt'C\Üo, o~ f,cto>, qttl' 
l'nz~m 11 tiLc,nw,da l'hetoriea do dia. !.:_lluit~J l!m!L) 

l~mqnanln nao elwg:H' cssn o~t·.nstaD, ~o tcnlw 
r1~ fi!Z•'l' nm pedido ao go1·erno; e pl'OI~>ngor 
os fio~ h•l•·:;r:•phico~· :ittl :i ~··cn•l:~l·i~ elo ·Serwd(), 
ú collo•~nl~ nm tt!lepi!Qnc junto li 111e:-m 1le S\:11 
[ll'<'~ÍII , •nl(). 

Cnpitl O l'< ~tJÜCI'ÍHIClliO dO.SI'. SOMtlOtGotloy~ 
(,)f Hito brm.) · ·· 

lletruerillW.II ttJ tlns itl UliliiHS d·• ··nrS·' phnnna· 
centi•~c· da f:u·ald:oúe til~ ttll'tlidua 1b ,.,.,l'lé. pc· 
elindo l)lle S•l Cllll!ll'a o gr:'t\1 de h:u:ltnL'"I <JIIl 
jJil:H'II!:>I;Í;l e ~ci• · m:i:~::. p11y:<icns ., r.~tlll':•t'S O sn. l~t!I'L'l'\~ r:'.'UTI:.:H<l :- M~" dmnitlir:Hn 
úqu,•llt·,; •1ue tendo t'nlllpl<'l:nl" o t;ll l'~<1 ' '" phnr·.· n 1kl~·~wl<l .t~~' p~li!'i<> -"l'lll ttJI·~m iufut'luaçü~Js. 
m:t11ia t<•nh:llil s~li>f<'Íl•l ~~~ <'l:m.:11!~" do •k<:l'<'lo I-lo e 1111~ e lll'l'~lplt:u:an. 
d,• 1ll (11< Ahril do l$71),-.\' CPillmis,.f•o llc. in· o 8n. ~IAwm(Fl1ANct,;.;o, t\,qnc•· 1H'P:enein por 

· ~trucçi\o.pnhlie~. · ·· ·· ··· ' · ···1 15 minlllos,.tmr;~ ruwhmwnt:.r \lllll'l'.qUIIl'iiUeltlo 
· l'.ut·a•n .titias e :.'1'\H'U\'ada:<.~s rl·•lacditl~ , 0brt> l'•·l:•,l.iYil·llO~ aconl~cifncntos do J;t.!fú, tli'<JI'illd~ 

.. licon•;a ;tooHici1<1 du soc~l'tl:ll'i3 Tliom~r. Au~~elo dv ~~. l'(IUI<). . 
llü Amarnl,. ~~ ·mall·iculn dM · r.~lud:nHc~ ~fnnocl . Po.<t(l 11 votos o rrqnm·im~nlo li npprovodo. . 
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O Sn. Fne~IIJK~'I'E : -1'um a palavro o Sr . A•sim, eontiou:mdo a dar ao gabinete aetual 
~~~rtlm Francisco. ·· · .o· meu ~puio, .n:io lhe poupa rei, co,uo :unigo 
. Vem á mesa é lírio e· adiarlo, flOt' ter peditlo n qutJ deseja a pros,,emlaue da situacão. o~ meus 
llalavrn o Sr. Antonio Carlos, o seguinte . · rej :lli'O!' Hloder:~d·•$ em rehção :i tlemissiio do 

.drJie!{tu.lode Ju,hú: II?je e~ t ti ·prllV:ulot)U11 o do· . 
lll>QUElll~lllNTO l~g:uto d<~ J<liiU nao mterYP.io uhsol~tL<IIIItlDie no 

Uequ<1iro que pelo minislerio ela justiç:.t se conlliclo. N:io h:~ via, (JOi~, r11Z:io pil ra ser elle 
peçnn~, lnrorm:u;ões .sobre ;1s ~cen~s, que, ()OI' dentiltido; n:io )mdi:t sel-o co1n justiça. 
or:t:asw.o da t•lcição ~ que ,.e está procedendo. HcS(•eilu as escrupulo;; do ~overno; mo.s não 
occotT91'UD1 m1 \'illa dtl Jnhú, Ill'oviucia de ln l} pos~o conronuar com •• medilla tom~da da 
S. Pu.ulu.--Gitdio l'âxolo. d<llnissào do ddegadll dtl J:.llú • 

. Eo ,:ejo que S. l!:x . . ~ Sr. ministro da jus· 
O Sr. 1\la•·t,ltn Franell!!leo:- sr. U\'11 oao ordenou a denussão do delegado; mas 

presidente, a cúuarn e o paiz \liiu du ter. ohsor· purguutando S. E1. <to presidente si o deiP.,.ado . 
v:tdo a calma e rcllexiio eom que a doputac:'•o J:Í ~stav~ dumiUhlo, a conSl!IÍUencin desta per · 
da província de S. P~ulo procedeu neste recín· gtllll~ é que S. Ex . . entendia que .a demissiiO· 
to em rdaçâo aQs acontec1me•!IOs de hhú. de k•l autoridade ·era uma medida ue que não 

Recebemos ns noticias publir.a•las pelos jor· se. podia pre:<cindir .. 
nae~, as declarações feil.~s na lribunn do senndo On1, verg-unto cu: si üc~r . evidente. como 
pelq governo, as· pulJiit•açõcs mand:odas f:• ter purcce i•l·ova\'el '!Ue o flqno. que u ueiHgado niio 
llelo mesruo governo, e e..<perâmo~ que ·o.; acon· cnmpareccu no lu::ar ·do ronRicto, que tinlla 
~cc1mt~nt1lS fos~P.nt !'sr.l:treci•los 1 •<~1'11 podtH' vir· nt)Uill'll'llado a ll'll(ta .em l.U\!ttl' $1'pararlú, · <JUe o 
a \l' tlluna dn camnra diJ~ Srs. de1Jufadus p•·oieg- lJil& honv'' no Jubu, como se ileprtlhcnde .dos 
\ar contr~ a~ accusaçõcs qUtl nn~ parecem infun- t~h·gramuw>', foi unicamente úm ·cuullil'fo como· 
dndas, dirigid;cs já ao pre>'idenlc da prpvindn, os tjue se estão dantlo aq;1i n~ cun,,, em pre· 
já un delegado llc Jahú, 11elos nossos ~dversarios sonça do governo, c sem que tlste se julgue 
polilicos. · · oht•iglldo~ :.t tolllar ttuacsiJUI)I' provid~nl.'ias ; jJer- · 

.. · o .sn •. FREITAS CouTrNuo :--v. EI. <le\·e pro- ~unto eu :-truc c::tplicnç:lo púdo ter a demi!S~Ll 
do delc~ndo de policia? Dir-.se-ba: 11 demissão 

teskor e cnntra o go,·crno, que dcmiltiu o !leio· de UIÚ delt•gn~o de pulwia ó um !>teto de p·ouco 
gado de Juhú. alcance na politk:• llo IJ:tiz. · 

O Sn. liiAUTI~l FMNclsco:- Niío tP-nbn S. Ex. E' ~xacto, Umn silltn~·õo político não fica 
tanto llçod~men1o. H a de ver qutl hei d~ dizer o\J.·,Inda porque si con~ct·ve ou se demiltn u111 
co~n fr~IU{Ut!:r.;t o meu penS~uneuto :~ f~ I rt'!· tlelt•;tuclo de plllicb; nws :.l inronleslavtll quu si 
pe1to. ··o d•Jieg,do ~e com( orlou bein, ~i obed.~ccn llel · 

Hoje si lollos os esdarccimcn tos niio vieram, ')ncnk âs ordens tio :::overno c tlo pn!sidcule, o 
i6 se l'erilicn que as noticins t'nrlidas du ronle dde;.wdo é \'iCiimn de uma injustiça mnniC~sta . 

.. su~p~~~~~. que os teiE~gr:lllllltas P.Xfh~tlirlos :~ nm•~os emllOnt a,; intenções do governo soj.trm a~ mais 
ndvcrsorius, o por elles. tranlõmillido,; ;i 11re~iden· t·e~peitn reis. 
ela de S. Paulo, s3o manirest~menttl éivados de . Senhores , llU ·r;rço estas rcnexlies" umilo!os . 
incxaclidvcs e de notavel. ex.n:zrraçãó. Si rcl!peito o~ eSCI'Upulos do froV111'no ; >i)i!lgu 

J\1} p~s~u que se noliciou pelos jurnac~, c quo que o governo dovc atlcuder a1o rcclõ•milt;Oes de 
us lelcgrnmmas de o1·i!!'em ••onser:vndor·n afllr· qun lqul'r brazill!iro, quah)lll'r tJUe s'ejn o eampo 
mam que linhnm hn,·ido em Jnbú ll'L'll mortl.'s, político em que si ache· ~:olloeatlo, estn~ ~eclnm:~· 
recebemos a f<' li~ noticia <lo que nem uma mortll çõ11s devem ser aLtendidas .• pSI'a que o go'iet'UIJ 
sequer llmtve no .l1thú. muodu \'CJ'ilicar o> raclo~, c sú de110is dos ructos 

Ao ~sso que · :~ffirmnvnnJ Ines fele~•·nmnr:ts ''edllc~dos, tomc :1s ml.'tlidns indl:.:peu~vei~ para 
que o delegado de policia linha llltmtlndo :~ t ir<~r ., n•pti)Sl'~O do crime. Mns condemnar ••ntes de 
sobre o povo. verillca.sc que o dt!lcgn<lo não Oltrtr, u5o é principio ;Jceilnvd em nrlminis· 
estava no lot::m• do r.onllicto, tendo m:~ndado trttf'iio, c oiTerccc stJI'ios iut ·ou\·en ienlt~s. 
nqunrt.elar a lropn longe dn igreja. · · '1\ uúo direito lllmos nlls :i jusli1,!:1, uús Qlll' 

J~to dednt-se e\:.rnn1cnlo <lo ultimo tel~· npohunos ~iuceram~nte o ~ovc1·no, l'Omo 1êm 
. g1·~mma oxpodido pnlo presiduntr. ao Sr. mi· BljHellcs quu o impugnam ; nem :•s inrornwções · 
nlstt'o dn jusli\'a. · du~ ll\l~'"& ndvct·~at·ios pillifi(10~ lêm maior cri· 

Como se qucl'io, Sr. presidente, que nm tele· I~ rio d~ ju~ti~n c do 1iddill:1tlt• do que as nus,as . · 
gramma, [IDrLido de nm chefo• crm~erndor e Ag'or'a u:tumiueu1os ns :.rccus çõ~~ f••itus por 
enlreg·ue li p•··~sidl·m·ia . por 11111 chelü I'CIJUIJii ·· d11us lli,ttuctos :'l!n~don~~ .. um vela minha pro· 
cnno. ~e e~quiv:.ss" :i su~[Jciln d., ru·nccolencia vi~n•ia IJ or,tro pPin do l':u·nmi. .. 
]lo li h c:•? Porventt.r3 n :ll!lt·rn:·~·:io do :u!wt'sM·io O noiH·e 'uundot· 1m lo l'Man:i, :t(l,.zar d:t cxis ; 
.deve ;(~r n•·cita llomo o· fa~tn (H'' \"ad '• po•· nHois t(luci:t uo st•Ut~olu, rltJ 11111 · ~OIIilllor cu n~t· t·vado l' 
re~(JOito e COIISlllL•I'~\'âO q•1e lliJS iuspire O·C:Jrtl· (!11 1' . S · 1'~ 11 i 0 . ICIII ~e ÍIICtlliiVirlo, lulvoz pdll. 
cfet' o~ nJesmo ttdrt<r;;:u·to? proxi111id:111e tlm• l l i'< IVillr~ins ·u o seu e~llll'ilo 

.l~sie ~V~Icmn, eu" 1lechro com tulln n (l'trn · PUllycllll'll<lir:n. d•• inlt~lft'l'ir tle vuz l'ln ()Uuuilv 
que.ta, e ·um sy~t~ntn t·omplt,Lamcnfl\ inac~it:•vd uns n••ss"s ltlll:slio(l~ (oroviueiacl,;, W c• seu di
SI ulln l•>IH de persistir e~lamn~ tle~dc jio t:\)11 · •·•·ito; o:llc é Hllttt\IOr llu I•II Jitlrio ; mas :tcr·c, . 
dtJmu~du,;, porque cmn cu•·le1.:1 os nn,,;o~ adver- tliie S . Ex.. l(U(! as· sn~s inl'ornmçõe,: ordinaria· 
sarios polilicos 11lio toriro a calmu pl'lll•i ~:t parn uwuto c~tiio eiv:1dn~ dll notnvci~ hwx:wlidõcs. 
julgar im(Jarcialmente ·o oo~so l'roce,Jimeulo. Ainda h:t pouco l(llllpo. S. Ex. rcft!rin·se nova
(.Apoiados.) . . . . . · · mente aos acontecimeillv~· do ·an·no pnssudo em 
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DotQt'nlü , c eutr<lltlltlo o ~oYorno . fll'n •·edeu com 
o uwior cscrupuJo· ti tulro•1•eito, 111.1ndando · ai•} 
sujeitn•· :t ftl'no ·c~so um chefe do pnrLidq lib~J t'nl 
ncs,:n lo~alitlitd• •,o nwu csr.imn\•d mnigo c 1>;;
rcule. o St· . 'l'ito Corrcn de Mello . Nu inr]uc
rilo clwl!Oll·se no conlwdmeul.o de que nenhum· 
nlme tinha es~~ intlnonciu ~leitorul. q uí:i ·~>ta v~ 
iscuto de qualr]ucr fU[JUL .1\1:-s o uolJ•·c souat.lol', 
lgnnrmt•lo os ft• ctus, voltou n••v:unolltu ;~n,: 
ncout~ciuwnln~ de Bolucnlü, rlo que o Sr . 'l'ilo 
Cot'l'ila _ll(l llt!llo ~~~ jnstlll<'ou J>hnwmeu\e. 
("tpoiado3 da- tl· ·r•lo~ ~-·i o d·· S. 1'1111! ••.) Agor~. 
llOI'tlmenle S. líx.. insi~te , como Cvrinen do 
Sr. Godoy; nn que.<t~o de oleiçiio.dn 's Jl~ nlo . 
Ora, vnmos n ver n~ iuform:••;Zíc:> · tr~n~millidas 
ao ~r . Gotloy e no Sr. ~cuador [tolo Paraná. 
. Dtssc: • cou~ervuu-se o dele!!ado de 78, <JUO 

já se t inha tornado c••k•!Jrc n~o cloi•·ões. • 
Ambas ~~~ :;mrula<;ões <íio ino~actas. Em p1·i· 

JUeiro ln~ar. o delegado d..: l~í8 . nf•o sc tinha 
lt•t·natlo et·lr.Lre n:ts dei~;ões·, 

A• ·eloirões do J;•lni fornm Pp}Jl'U-.;aun~ pelo po· 
uél' COill i>Clcrítc, pela . C.:lmara ~OF- rlcpUlill\os; 
em ;S06'undo Jngar, (I peleg»do ti~ 1878 .ia pc_diu 
dcmts•:•o; o d•<ll!g>:•do e <Jutt·o, CllJ" modt•rv,,:•o é 
noloria . (.1/nitos apoiado8 da tlt:putaçào de S, 
Pnulo. ) 

E nssim se acctun o go\-el'llo, .e o.s;;im ,se ae· 
cusam os arlvor>:tríos. ·s~m c;;t\tdar os Cnct(ls ! 
· M:~:; , di~sc·~e rpo 'esla\·am ~~te Jlra~·a ~ no 

Jaln\ .-Si Si>. Ex. ~e do\S'C'II no trnbnlllo de exo.~ 
minnr o dcl:tlhe da forr.a policial ~~ ~~ S . P ;111 h>, 
verlnm qno o de."htc:tmcnto oJ•dinnl'JO !lo. Jahú é 
de Qiln i>rDçu~. Por con>e;.ruint~, nem no meJJOS 
cs\3Va comvlclo o desta.·amcnto ordimtrio. 

1~ o que h~Yitt d•: rn:zct• o dch'::-ndo· cnm ~ele 
ltr:t~ns 't No•m .hi foram ns Jlr:ll'~~ • . tw m o tll'le- . 
:;!~do . O J>resillenlc de S. l'~ulo h:1 mniht tempo 
que -nr.o C•>ns~ntCHJtlll su nwudc . Ulll :• pra~··:• ~ i · 
etuct· rcfor~;ll' d~~tac;Jmcntos, leYoll <»cu c~~ru · 
tJulo ao pnnto rle nlio intcrvir nem mesmo en· 
mararinmento 1m el t ~ i•:~o mun ieipal d3 r., llital dê 
S. Paulo c 11ó~ n lterJ cmos e nol; r~:~ ign:tmos n 
JlCI'tler a ch•iç:ío muui_,: i_pal ela t••~•viuc:i :t do 

· :;. P:mlo, havinmo~ tlc ncouselhnr tfUO n :tUIO· 
ridndtl intervic~s•! na eleição numicipnl d~ u;u 
Ju~al' que dti :tllilnas 15 elcitnt•c,, e orue e<t:i :i 
2.0 leguns de dislanci:t· d"- ultim:~ cs!:u;5o du •.:s-
tradu de fe rro 't · 

O Sn. FIIF.I'I'AS Counii!Ho:-KburnqHcomi· 
ui !'-tr~'~ dn jnsti.çn leia o di~urso tlc V. g:-;, · 

O Sn. 111AnTnl Fn.\XCISí:o:-Assim, \ 't: · SI) ·()1\C 
ncnhnm3 rtt:Zii" te111 58. l~l~x~. J•a t·n t]UCI'•'l'•:m. 
tJm Iom impCI'lltivo, iwpt)r :10 ;!ovcrno n· tlcinissno 
do prt•s illentr rio S. I':IUio. E tlestlc .iú tleclnro 

·que nDo c~!tilliOS ~CO>lumn rlu~ :l ilb:ondniJnl' OS 
... nnssos ;uuii!n~ •ruando cll.:s lêrn I'<~Zil ll. O go- · 

YCI'DO tem ·o l:lirl.li!l) tiP. l'O IISf!!'\';t r OII clim.iJt.lt· OS 
fn nl'cioonl'ios : m~s den.mo~ diz•• r rum roun· 
!'r·:mquew tllle o pn·~itlent Cl tl t! S. l'uu lo mcroco 

... tod' '. ·" tt}loin tlc t •,dn •lqntlnrüo de :3. l';oUII) 
· (upot(ll/03 c/(1 t/,•p•illrplo tlt! S . l'rmlt•L o m·eio '!Jltt\ 

a nll~t·uct l \atubem t.lo ~:o\·•·rnn gc.-:11 .. I'Ol't\ll•l u 
linal tlv tH'uiH'io lclc:;ram1na, •rue ~olfr·ctl 1'•-' Jl'ti'O 
dus nuhn•s· :<t•naJm·e~·. •~<'•: !;ol'i\ tjlll! u t~vl'crnv 
ckposilrt a nwiot; ('Oilli:ttw:i · na · ···n··•·idn tlllt\ 
UljUPIIa ill'll.<itlt!I!CIIl !Citl dC'St•IIVOh · itloJ j!(ll':t tlc$· 
l'O bt' it· os culpados:__ · 

O Sn. D.\11Ãn llnMFM· OJ; M~>l.LI) (míni.Jtro d~ 
III.JICI'ío) :-Sem lluvidfl que n m~recc c Jllcna. 

O S11. · l~HJltTA~ CtJtJi'Ftru:-~Ia< <Jile conllanr~a 
é ~~~sa, si o gol\'CI'll\l. dtí ut·d~m tt•r<~ tlomillir Ós 
dclcgaJo:: t 

·o si. . )Lilmu Fn.\,~U~r:o: -o nobre ministm · 
da .iustiça clccbbm uo sctwdo tpo a demis;.üo 
elo delc~~do .iiCI'ln $Cf ruila,sio~ Tados llrf!llirios 
ro~scm re:le~ ; nesse c:cso 1m cuncot·do pcrft~íl.r · 
mc:mtc. qné o gnvemn gerul pt·oc••dc muito bem 
ordon:tndo · :1 détnis~ão elo um ddcgt~do crimi- · 
uo~o; !'O])r ,) i~:-:o u~o l1n elU.\' itln. 

Senhor.•s, resumiu-lo e Jl:lra On~l i::a r: n:1L• 
hotwe morlt's nü-Jahú; o dcleg:alu dl) Jlulici:l c o 
dcslncam•·nto nüo intel'\•ier:un 11:1 dui~ào; . o· quc 
~" deu fui um cou!licto cnlm o< p~r\illO~ qne 
11loilenv~m a elciç •o, o I} o que ~c t~sui ]Jnssando 
aqui nn corte scur rtuc o goYot·no entenda dor et· 
tumar IJU.:tlqncr provitlencít~ i! lalrospcito. 

A~t<im, cu. ]J<!ÇO que, sq!uinclo· l;e o; preceitos 
da logiea, se at•JJiique 110 I~hú o que ~o 3JlJllica :\ 
cúrte. Si a~ nutnridat1es d~ curto . s:1o consot·· 
V\\tla~, <~!lC'-Ot do ha\·cr c.onlli~lo n~s locaficlallcs 
em fJL\c têm jnristlic.Ç(io, s~j~ t3ml!ent con~et· · 
v~Llo o dele).ltvlo do Jahú; si por algD n~o ·ci 
criminoso, o rJU•J não me consto. o Mm creio. 
(~~Juilo lmn; 11pulil•los.) 

O requerimento que vou ma;nl:ll' {t JliCSo c o 
seguinte (l~: 

Vem ti mesa, é lido c upprovndo o ~eguinlo 
Rrqttetim~II!IJ 

· 1\cqucit·o <LUC s :~. J>cç:a ao mini~ Lc t· io ti~ ju~ li~a 
CÚJlia •lag IJ~l'lc' olllt•i:te~ quo lltc fol'llll\ l'cmcl· 
tiolal\ pcln J>resirlcnr.i:t do S. P~ulo sobre o 
eonlli.C:,Itl (JIIC t~vo I ul(ar na villa de hhü pot• 
occ••~tao clils ulluuns elciçucs. . 

H-i o tlo J:meil'(l, ti .Je .Julho ale JB~U. -.llu,-litrt 
Jo'ntll ci:><;t~, · 

O St• . • JOJI§é llu~~t~on :-~r. )wcsidcHlc, 
:a ;~tlcm:~o da t::un ~ru tcllt o;:t:ulu prc!:it, 11 •1~ ui· 
li ums t.liM, ;111~ ilt'OU!cc;illlCIIIOS tJIIC Sll lêUJ 
ü:1d;) Jltol' Oc••nsiào tlu IJICilo clcilot·;;l . Afi•rora 
m·~~mo a camnr;• aeaba de ouvil' os d(IUS i lm· 
-ll'CS ti\JfJll( ;•dO$ Jllll' 8~ l'aUio .sobre m;s tlllllJ\V 
Chlitnral . Vindo á tribuna, . rulgo lliÍU ter lh.l 
OCt'-UJIUl' •ll\6 C~UI O>S:t~.lt·i~tc~ oc:()lliTCI\·~ÍilS, QU~'• 
$cndo .tln lll:t lUl' ~t'a\'HI :~ tlo\ ~ dunmdo de~porttll' 
o mnior inlct·•·S$0, nnd:t li'm do n!l'l'udnvcl parn 
os r.nr~çlio•s ·P<•Iriotir!ns. 

Yenho twdiJ' :1 :•11cnçiio d:o cnmm·:t p~l'/1 u·m:~ 
out.r·:r Ol'cl<!m c!<- i<lt'·n.:, rtU•' niio iutores!':uu m(\uo~ 
no l~s t.ado. 

rcnn po>son in)porlnnln. tlignn do con~idern çfio 
(\. fé, t•,•si•lcntc om uma àn~ Jll'O\'int:in ~ do not'l.e, 
.d•:a- mn notidi1 _ele nm r~cto, quo ,julgo t1rvm 
ll·:r~t ! t" ·;u) conlwcrut>'lllo d;; r.amara , e pnt'lilmlnl'• 
tno11 t•: cdmmnt• <1 allouçiío do hon a•:•do S;·. mi · 
nislro d:r. tt l;l'icnllurti sübt·c cllc. O facto é o ~c
;;u i 11 l.t~ : 

L'm .llC!:•lCiuutc ollllCl'io:anu, 1'tl$Íllmttll .n 1ll Xcw~ 
Yoc·k, prctunclo ter dt:$cnbcrto jt1~itlus tlc 111i11•:· 

.n •cs iutpnt·l••n lt\:: ;111~ ilha:-; tl:•s co~l tt» do Dmzll . 
l ' jll'l'l<'lllhJ ulllli t· um pl'iv ih::-rio. ou molllli'OIIÔ 
pam a cxplor:< ~\~•.l dcslc5 ~ti'iEil.\ES. Esto11 in-. 
rorm·adl) 'IUC o.Jui ucr:• llb .Q\W so t~a\;1 ·ua-o · é 



C(rnara aos Depctaaos - lmiJ'esso em 2710112015 11:43- Página 5 ae 50 

Sessão em 6 de .Julho de 1880. · 47 ·. 
=================== =================== 
outra comia mais cJtt~> o gua~o. · que o preten · ~ . O Jlelir.iouat•io, 11nm lhe podet• ser DJlplicada 

· dente chama- ~bo~phato nunet~al. a nossa lei t·elntiv:~ ú descul>erla de mrnernes 
·O Su. MonsmA ·DB thnnos: - 'ü .I,''OVerno j 1i vnliosos,, diz que ~·: Lr·uta thi oxplorllçi,o do phos· 

tlesaltcndeu a p,;l;t pretcnçiio. · l'halo nttuCfal; no etntanto vcriOt·a· su ·que o tal 
,Ô So. JOA\lUIM NADUCI) :-Como . o ill!liViÜUO IJ hoiSJlh:ll~ e f/ I!CIIHI,·C· da lnPil~ on· riU~Jidade, mes· 

pude lll'elendcr olo novo ~~XIlOIIho :·, casa o que mo supeuc;n ~o d~~ llll:rs Chutchas . . -
ha a respeito . ' A quanlldnd~ ox , ;; ~·· n:c desse l'ro•lueto c t:w 

' gl':l lldl) IJUC Hl na ilha Rata, que tem a.wo 
Ou'l'nos sas. D~>Pt:T.IOCS :-.\pobrlo. meu·os ~ohrc 8()0, ha dellc uma cutnarln de seis 
O Sn . .ro~~: D.\~so.x :-l\e>pontleullo M nolm:i mell'os:~dc >ortc CJIIC :oind~ 1uo$mo rJUC essn c:t• 

llOJIUI~uo 1'01' S. J>;tulu, dei'O t.lizt)l'-lhP. CJUO ~ macia nan so •~ slcndn por toda a ilh~, guardando 
J&oLk ia r1ue tenho é muito recente·· e ~i 0 .. 0. a m!!smn prortwdl~~dc, ltóde-se calcular . que 
, ·erno tlC$ltltendeu :\ t1retcncão. · ,~ 11\,, 'mclh~r . llara um~ gr:1ndc carrn, vendido o 11na1ao pelo 
flllli'Ct··lllO !'CfP.I'it't!i O facto '_:'1 C:ISII, IJOrtl\lC eiJC pr?f}O h_o~n ~LI lllCI'Cado. . ,• , ~ . . . 
me por~co unp~rt:mte. (Apo&ad:'$ .) · · . :\~re.~ç.e a~n?n CIU'! o l~l~&onnr~o .m•o so pc<h' 

lia tll\-cr:;a~ alho h~ IHlrto da 1ihu de Fcl'llnndo prn alc~!O.(J.If,l a ~~xplo1aç.1o du IOlltulndo p/tos
llo Noronha ; c entre e::t<&S cit.:II'Oi a do c:aci; do 'fllmto mtiU!t·al na.JIIm nata, como tnrnhl.'rn nas 
lbtJ, .quc con t.;m uma !l'l".Jildt! jaJ.ida d;: gu;ino, do floho, . Fern~ndu de Xoro~1h:r c ilhas :ulj:1• 
!Jl~O bo tl~Oie •ulc r:uct• pnss~r c•Jmo depn<ito de r.~n.~cs~ a e;-la, ntc ~m 1~1!as 3S Jlh~~ da cosll;l. .. · 
7Hilieiii"S 11l1JlO!'l<lltt cs, p~ra se obL•·r o monopolio J,t tem Ido D:IVIOS ~ tlha ll:1la fnz~l' a lu cnr· 
da eX IJiorn~iio. Xiio ~c diz o ·motlo pelo qun! 0 •·~g:tment~s · do l'l!fcl'ldO prodttcto ; j á . o presi· . 
tn·ctcn•lentc .descnht'llt s~melhnnlc Jalida 11uc· dente d~ ~ crnnmbuco ordenou.ao comm~n<lanlc 
segundo ~stou iur~mutdq .• · pódc coo,ide;·at'·S~ (lo_ Pfes.ulao de F~':.n:mtlo de No~o.nh~ I.JUC f:~ci 
um di'[Jfl$tlo wperwr ~ emc.o .milhõcstle tono- . ltt:IS: 11 " OX(llnrnç.t•J, ~a <1nnl tem stdo emp1·e· 
l:ul:ts, ·c ucm n scmelhnn~n que púdc ter co 1m ll:•rlo~ mr.smo · sc~!enctndo.<, tJUC se acham na 
mmet'III'.Ç itllpol·taut~s que o pt•elcndcn!t• dCf'l:u·n . dJ!a Ilha! ~. lm!o tsso ~em quo :1 em preza esteja 
ter tle.•c•,IJtlrlo. . . em corHh~"Ocs legue~ . ! · 
· A cam:orn sabe quo o Pen.i pot· muil:~s dozenns O . ca~o .; ali! do uma cxplol'nç5o coino mono: 
~le anno~ l:t!t. da·CX[JOI'InçUo tlu ~uu.no 111113. pnrt.o I!!JiiO ·do . Estado ; mór~nentc lwvcndo um pre
IIIIJlOrtnnttsstmn ~tt su:• rond~ . llramlo dos d.1- sadi~J 11;1 tl!tn .ondo cx1stc o lll'll tlucto, c sendo 
rdto~ de exportoçao tleste r•roducto um rentlt - rnut proxtnws o clla as O\ltl·~s illtns em quo 
meu tu r.nntwl de 80 mil crmtos lla IIIIS~a ntuet.ln. · tOtmb.'~m · tl-c::contl'ado o .mesmo producto. 

E o \'nlot• do guano no Perú estú cakul:tllo á (Jpomdo.) 
t•azão de 100;5 por tonel:nln . ttouco tn~is 011 Ycm · · J'd d 
lnl'Uos; tct'etnos, :;ú .nu deposito do cMs do ll:~lo, ~ mo:;n, 0 I o e U llPI'OV;~. o o seguinl() 
um totnl do 1i00 mil contos dl\ t'éis, o quo nãu é 
llül'a despr.:z.u , JlOI'QUllnto 111Ído vinlnhi umn 

n eiJIICI'i111CIIIO 

gr;mde r~ndn paruo E-tntlo. · llequeifo. que so .P~çn ao ~uiuist~l'io da ngri. 
No Perü o im!;osto, ponso, I! tle !!il ·ou 2o . culltu·a copw do pét&r:uo e ru nts pnf'~ ' $ de Cbarlcs 

clollnrs JlOl~ tonelndus, i~to ü, !a.IJ:5 ou ;'il)~ dn no:!sn · Jmnc~ Jewctt, relati vos a um privilegio para a 
nJ(II)d3 · C!\.lliUI'HÇUO de l>hOsplta\0 llliUCI'UI nn iliHI de 

O Sn. PnESIDRNTE : - V. Ex. . tem do mnn- 11ernando de ~ot·ouha, ilhas adjacentes e outras . 
dar ;~ l~utn rcqttt!rimento ! lia noss:~ costn.-7'•1VLII'<'S Del{ol't. 

O ~11 • . .Jo~é DAssoN: - N:1o, s1mhor; :~penas 
qu~rm chamnl' ::t nttençàu tia .cnma.l'a, e parlic u· 
larmenle n do uobt•e ministro d:1 a~ricultum. 
IJfil'u que este 1'-'.C\\J uiio pa~sai~C desnpcrcebidn; 
c pndcsse Cll\lSu l' gt·ande pn•j tliso ils l'cndns do 
J~s\ado coni a concess~o de semelhante mo•no· 
p111io para a ex r,lol'<~t·ào c exporla~ào datiUCJie 
Jlrolluc to. (.llluto bem.) . 

o Sr. •ruvnrel!l Delt"ol•t (pela or
!lelll) :- l'ctli a 11:1htvra IIIWIHIS para l'e(IUCI'er no 
noht·e Sl'. ministro d11 a:;ricullna·o que se sin•u 

· romcth)l' por ~ópia n esta camnmn ~etküo o nmis 
p:l!JCiS de Charles Jmucs JtlWCLl , ct.datl:io amot•i

··· t~utn, o quul podll lll'iVil l!l:'iO pan1 a cxplot'n\'ÜO 
:1 tJUC :•cabn de re{o; i:i r-~..: o uobr~ tlcjlulado IJDio 
Pi~ uliy, quu tue lll't!cctlcnna Lrlhuna. (Ap •itlilo$.) 

A lll:tlct•ia é muito Ílll (IOI'I nulo. ( .ifuitos. 
fllliJ it!do&.) · 
· Aguunlo·mo p~tr.dazol' consiucr~çucs a re$

. peilo ljUOIIdO ~otiVCI' de [\OSoO do~ I.IH[ll'i.;, CJ U~ 
· pot' cópio a::on• pc~o. 
· - Todavia tlit•cij:'t :1 lgnma. CO UMl Clll addilOJ1li!DlO 

M lJllll roi jiOIIdcratl>J pclll 1\0bl'l) d t:lllilttdO peJo 
. l'luuh)'. · · · 

l'III.MEinA PAHTE UA 01\DEl\I DO DL\ 

t~c~r~: pn n cntleiru (la p&'l'Sideatcia u Sr . vice· 
presidente J.niz llcliJl!JC. · · 
. ConLinúa a di,cu~siin do orçnnwnlo ua lJ.'ll'lO 
rcluti\'a ao ministcrio do illliJCrio. 

• 1<:' li ~l :t , :l JIOi~da c Jlusta conjamlamentc em 
. d1~cuss:oo :t seg111n te e:uenda: 
. l~ic~ ;&ultll'l7.ado (I governo :t disrcndcr atê n 
ttn:ntlt:l tlu 2:00015000 com a illli ii 'C>siio do rom· . 
pon(lio de ~atll ltiOI:da cXl!'l'nll l!unfeccionndo Jleltl . 
.Dl', '\nton10 F''l't'CÍ I'~I Fl':tn~n , sendo li dit.~ · im- · 
pn·s~l.l) nu Lypog-l'aphia u:ocion:t! , compcndi<> 
c~ll) j;i app~wndo pela racnltlttde llc ruo~d idn:ulo · 
lho ele. Janctro e pelo 4JI!VIH'no ÍIIIJH)l'i:ll.- &nt.· 
phico. - L11i:: 1-'o•lippc.- S.tldut!lta Mat;iil llfl .~ 
DtiJllistu f't,l'ei ··a.- Dr. S1111to. - Ruy }Jtll'lr•::w . 
-. Frederl•'O .li C(ftJ.~ ,l lmeitlll Co•tta.- Ul!JS&~$ 
V!!IIIIIH·.- "tbtf.,,. .~/da11e::.- ,lfrmol'l C•il'hs. · 

O Stt. i\IAII''li'ltn C.u11•os l'l'fJ Ut:r c u cumnl'a 
:IJIJII'OVa O GllCUI't':o men to thtli>C \l ~~iio. 
· Posw· n \'o tos n lii'ój r•t:lo, :il' lij:;o por · :a·Ligo, ·u 
:t.l'l'rovado.. · · 
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Posta li VQIOS ~ emenda sobre 11 ÍlllPI't'liSiíD do 
comp<•ndio d ' tmtltologia do Dt·. Ferrr.lrn 
Fratu;a. é r l•jcit:oda. O projeclo tl ,:cmetLido :í 
reS!'Cctiva commissüo vara o re,!igir ptc ra a 3 . • 

. o:li>CilS:'ÜO . 
_Achanrlo·st) . na nnte-$;~]n o St·. ministro ela 

gum·rn que velll apresentar nm:i prop<.J$l:J --do 
poder CKCCIIIÍVO, e introo:luzido no Slll:io IJOJll llS 
lo rmalid;nl~ :< do estylo, toma a:<seulo ;í direita 
llo Sr. l>l'csidtmte c 11} o seguinte : . 

· · AugnsLos e dig-uis~imos Srs. re-presentantes 
11.~ naç:•o._ · 

N:io sendo sufiiricnte para occorrer :ís d e;;JJC· 
zas do minislcl'io d~ ·guerr~ no exet·cicio lindo, 
de 1879-lSSO, o cr,•dlto v;~t...,do tw ·lci -11 • . 2!1!10 
clc 31 dc-outnlH·o de 1819 para os ~5 :U .. 1: c :11!, 
indi::pl'ns.wel se t,ornn a abt·rlura de um creu i to 
SUJ>t,JI!mera:u·. 

JlOt' l.1DCia de i89:ii80t57l8, que existem l'in ai· . 
g-umr•s ontr:1s I'Uhrka>, conforme vereís da · 
•lcmor.str'D~'iio junta, venhn, tle n•·t.lem •lo SU[t 
M~gP.st~tdc! o Imtl~t·ador, c em obsél'l'31lt:i:t n•1 que 
dist.•õe o :~rt. /1." d:t Ld n, 589 ele 9 do Sr:tem· 
bro de l81í0, ~ubmctter oi rossa illnstrada con· 
~idcraç:io a scgnint.c . 

l'IWPOSTA 

. Art. 1. • AMm tlr1s lle~jlC?.ns autorizados pela 
lili do ot·ç~mento u . 29110 de :H tle Oulubro de 
·187\l pnra o exet·cicio do U!79-80, é aiJerto ao 
governo:~ , ]wlo mini~tet•io .d3 gtletTa. um credito 
supr•lementnt· da quantia de 46~:80~!58i8, que 
~i·r:l :1pplic<Jdo á~ despezas com as segui ;!lcs 
vorb~s : · 
Pr11ços de prel. ... · . . . . .. . · .•... . 
Et~ltn~. fanh1mento, CCJ.uipamcnto· 

e arreios . .. ... .- ..... .. .. .. •.. Os dt• fidls lJUC se Yrrificam nnqu clles pa •·:~ -
:-;rnphos. na itnpm·taud a total do litj!, :80i:'~8i8, ------
~1\o pl'OVt·niclil~s : · · 46l:80~j)87K 

Di,·ersas dc~p·~zas e evenlu>~es . . 

189:1285810 

20!! .0S0500D 
7:-1 :1.í94!SOG8 

No § .H. "-l'r~y:ts de prel :-t.• Do ~nldo lle \ . " 
1100 pt·~u;as 111at neuJ:1t):1s na es<!nla militai' Ih "ri. ,. " A presente Lei fnrú parto rio orça· 
cvrto 0 1111 du inrnnl~l'i.1 e c:1nJJ11 rin d11 proviu- menlo do rol'cri•lo cxcrciciv de 1879·1880. 
d~ do. llio Grande tio Sul, con-e~J>Ondente a :tlj,:) . · ArL ~ -· Ficnm revogad:ts ns J.ltsposiçõ~s Gm 
dias, pot' i~~o tfUC, re<luzindo··se :~s f•;r ças de contrnrto. 
Lerm a 13.000 pr~'~"'~ d <~ p1·et, cmlli nuar:~m ·eu- -Ilio de J:m('it·o, em 6 de Julho de iSSO-lTis-
u•c\anLó nos mendott:tdus c~t~hcieciuH:ntos toJos t•ondc c/!.' Pelotas. 
os nlutnno> mntriculmlns ele J:11wirn a M:~r~•o de 
187\l, perceb•: ndo o ~oldo Llo L" de NtJ,~e lllbro do· Repnrtiç:io !isca! annes.n ;\ secretal'ia ele es-
:lllno IH'oxinm J.I3S5ado ntol :~o d~ .Junho Ullitno i~~~ -dos ucguelos dtl ~uei'rll, .om a de Julho ~1e 
po•· contn tlt-,~ta rui.Jrica, 11or nfio ~c baH'! J' . con-
~i ,(! nntlo o credito nee.,·s~nrio no § ;;. • lustru·· ~~o Hlm . e ~~xm. Sr.- 'l'enho a honr:1 de .1pre· 
militat•, evmo .~e pl'alieou pa1·a o cxrrcicio vi, -semn t• n V. Ex. a denwnslt'aç;io do estado do 
~;ente, nvs tcrn.os do ~ 5." do nl'l. ::ll da men· t l'l!dtlo pcrteucenle ao exet·cu:io tinri,J e :linda 
ciOU:Id<t lei. i. • D;1s gr;rtillc<•çvcs de vvlu nt~ri"s HIJer to dl.l h!i9-1Sl50, pelo tjual V. Ex . se tlig-
0 <•n!!aj:·,dos- c do5 re~peçti1·o~ pre1uios, quú elu- narâ de verilica;· a exi$tllncia d" sobra dil 
,. aram-se a 315:-IOo\:5810 , lcndu sido t! (k'DIIS VO • 78\1.:1i8Uljil8, r.m ai~\UlH\S muritas, C O dellcit 
l i'd • IJUI'n C:'>:J l.l c St ll'~n o l!l'cdito de Hi6:.i:SlS;$0llll. du ~G~ :M:tiil'iS em oulrn~ . · 

?\u § H .• E!.., pa~, fardamento, ~·•Jnipomenl •l c O 111·ec•·ito csl:tbcl•'(;ido pe_!o art. 2ü d:~ lei 
;m e ios :-ll:l. l'lnpa ~~ fa rolnnwn:o da~ 1:1.o00 n. ~i9~ de 20 ·de .Outubro d., 18ii, nb<Jiindo :t 
pr~~~~s di) w·c t, fJ U l~ ror:•m •·Jt;:•ti •IS,- :HJU••II ;• ua f:~cn ltln uc dc·tt•;uJs tu•rt:tt· as sobras tle nntns Jlóll'll 
rn :•o <ic tiOO nõis ·dí:~l'ios c esll•- u ., l) , .• \lllr$ an - Oll\111 ~ t'nbrk as da lei do orçamento. cunceclhl:t 
Oli(WS e \'i"gor:m•lo n ú ro::11nen1o dl' t8i8-18i9 ao :; •l'crno pd•> ~rl. 1:\ da lei· n. liii dtl t! t..lt\ 
ow 31 de Onltllll'O d 11 ·187!1, •I Ur! cou ~i:.:-n .-• 1':1 (1:11'11 ::\d•·•uloro do ltlü:l . ju>litica a ncC~$~idatlc de 
a cl:l iW t.80 réi,: . d iario~ c pat·a o r .. t'd:oruento ii'l:5 s111' pc.tidtl :10 c" rpo hl;.dslativo o cretli\u ~lll•llh1· 
annm•c~, prouuzin !tOt' i~so n di ll'crcn~a (Jnm· montar d3 rcfuritb quantia tlll 1!6'1:80~~~ilô!, 
m cno~ tle -t::l9 :1t::SO~; ·c be111 a~sim dn ot:11Hl c funl:~ -- sendo p:~rn o ~ H l'rn1·ns tlc Jli'Ct IB'J:I:!B~lll, 

. mento das ~00 1nar.n,; rnatricui:Hh1s nas rt•fcl'ilias pam o~ t::I-EI:>J!:IS, f;u·damcnto, cquirJnmenhH\ 
. I'Scol(ls, visl•J t)UC pn.ra t~l Llc>jleza niul l'ni tnm: arrtlios- 2H:l :080;5000, e l)~r;~ o ~- :2::!-l)h·er
bcm concl•Jido o pr.•ei::o crt~dilo no citado~ ~- · sns dt~~twzas c Cl'imluaes- 73:<19!•7~068. ·· .. 
ln~t ;·ue\·~ n milit;1r; tl" t!U\\ 1nullou a tlill't~ ron\!:1 lU:stiflc:Hll os clt•ficits dnquclln~ mbrtc:ls. n~ . 

·u,miJcm p~,-~~ menus tlc i:!:tiOO;,'iOOO. .. . . seg1tintc,; d •spcza,; legaes: · 
.. -E , llnnlmente, nn. ~ 22. Dil•enas <le> peias e No ~ - H- l'J'"~'~'s de prct- soldo ·•lns ~O() 
c:Yen t \l n e~ :..;.tlo transpot·te de li'Ol/<is l' c• l!ue- . pr;J Ç:J$ nwtricul11dns nns e:;;cuins milit~rcs d<~ 
d11rin~ de ~l'mi:Jn !'flll • '· pn1·•• .t'.n,in rlc~pcza foi por .'L·urlo o [H'ol·ine ia de S. Pcd t'O d1J Hío G!':111do 

eslu tllini ~lcrio suli<·il:l•lo o crmlito ile '2\J0.00tl;$, d11 ::inl, · co tn •,:po;Hicnle ;1 :::1 •. 3 dia~ ; pOI'tJtW, 
i !_~ó foi \•oi~Hio o llr. l ijll:OIJOj, t)ll:tlllia _ins uiU- reut\Zilltlll · , l\ :• força de liuiw u 1J,\100 P~'~ '!í nS 
r.JcUI•!, pOr iJIW :1 [Jil:t tk:<peza. ah•. Junl ;o liml<~ . riu jll '!.'l , conlinnat·:tm n:•s lllt'nciolla•l:ts a,;co. 

- ~~~~ uu•lo . lls . cunl:•s pc·uh~s,n:lns . . 1'1 •·\'0ll · ~" :1 I ··~ lodt)$o;· ulumnns nH\1I' i~-nl: t rlns 0111 .laneit't> 
~O j.: .'&\i\l.:;iü l l ,euiud:t lt-m tll: I'"~-"" '; _ ~~· i3:oW~;)(J\l8 11 }.brÇt~ . 1k ' Jti:.ll; JlercciJ•.mdo o soh!u de 
= · ~: ~' ! "lll õi tlh iii S tl t! ll~t j lll!ICS lHI t'Ú l ' l~ c 11:1~ JI J'()· -1 " dn NOI'Pilli.J I'O dn :lii iJC) . Jl:l ~~u ·lo ate ao 
\'ll tC I ~.-;. . dí• J u n h 11 u lti111 11, JlUI' eun l:1 oltlst:J l'nbl'i•:a, 
As~im , p(;;~ , ··ú t·•nilir o ·l'eli'';iao minisl••d o. · vl-ll! 11ilo ~c ltnl'l't'-· J'lllll'ign ndo . cl';_dilo no 

em virlu:lc .tio t•r.ec.·i lo tlu ;11·1. . ~r; tl;t _l.ei n. :!i\J.Í ~ /i . • - ln~trucçito ·.mil i ta r - como ~t· pratf· 
•lc :!O d•J Oúluhro dtd !-li' i , iu hibid•-' <k uti li ~:~ r-si.• ~nu IJ:tr:t o ·exerdcio Yit~cnte, 1~0-1 !!8!; na 

··. p :~ r:~ Jll'twnt•ht·r ··\·:u"' _,! .. Rei!~- tl:~> ~ohw$ . 11 :1 im- foit'.l\1:1 . \ln - ~ _r;:: __ cln ;u·t. 21 .d:1 lei n . :!\l!p) de 
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:H <le Üllllllll'-• <'lc l~:iD IJilC. l'úl:lll•lo n~ l'< ' l'lll''O< \ 
p~:·~ O:< r.I11U~ ' XI ' I'CitJio,; tk lSi!J-1881. >Ó!IJ.•llt•; 
l'llll~i~ll'>tt l.•J·r:.lilo !rara :t~ pr:u;n~ '"~tril'r\l:!tbs 
nu~ c<r·ol:t,; 111 ilitm·r~>.no t<Xt!I'1'ÍCin 1lr.1S!l0-1êi81, 
110 llll[rnJ'I:tlldn tlr! .J;!;)::!OL)fl fl il; n:rtla '[ll'UVitlt:IL· 
ci:ntdo sobro o exercício anterior. 

Ü CXCl'SSO COI'Il C;se Ye!lCÍIIIC!ltl'l, c.a]l'llhilo <ln 
data l'·''' que prinl'ipiuU· <I vig-or:~t· :1 Dll rt<iida lei 
r.IO Ol'<;ltlll()Utn, llkYOU·ôC n..... H!: liLI~ 15tJOIJ 

eon~•::.:".nint>o. l'oi pr·,wiso clas
~ i-lkni~n~ w· . .;ta rnhric;~ 1 Wnl· 
b<!HI pr·oLinziram o dt•ficil de 
t.::>:üOu,;; "" e:o.pa o ::l}:Ooo .. ~ tl'J 
fanlanll'llto, ou lutu·l tlc ... , .. 7%:6rObOOO 

202: 081)~000 

·") ~ ~~.- Dirersas d!•sJ•r::n:: e o·>entuncs, 
t•!IH!O·~c pcrlido ao cot·po lc::,:i~lativo, pnro. 

Ab;rn d i~;o, n cl< ~ sp,z;o f'Olll Jl or·c<~rTer :i •lespez~ r·q:n o lr<>!l~i ur\e o o tropas 
gTnl:tic:rdo de I'OILllllnl'io;; e e colrlt'tltil'ia~ tlo.: 1'11\ll:n·rlllC 11 et'•·•1"ln 1h~ :200:0001) 
cn~: oj:H!Ó~ e [t!'l'min<· nn~ mn>· e. 11penn-; Y<l t:H.Io o ue ·l'IO:OIJO~), elt•Yott-~e :1 
mns. Íllll'"rhnrl" no •litn "Xet·- nw~ma :'r •]uan'i". rl•: ~O~·Wü~l:líl, já ~ntísfeita 
!'ido enr 3l!i:i:Li!•i·) ~il0 e [J:ora o ~ nlo\ :]ll d.' .l :t:tho proxim" liutlol, :'t Yi;ta d~s 
•llt<tl ~c ltnl'ra ]ll'tlido o cr:·d ito · · cnut"' tr rot·:~::<::'h~. o í:J:ii 1~,) 1)6-:j f[ll '' se tem de 
de :JOI) O~q\ i'r JÍ :o[li' fl'•!' \?In.' IO f'p•,jj~:lll' p· l'<l ~atisi':IZCI'L'IIf->1: ~~ I'Oilt:o~ ~J:os. 1~011\• 
O lk HJ[j:(o8~!;5; . [ll'odll7.1!11HJ, , !Jillllll:IS de 1WfjUCii!S Jli.'Sl:J r t1:;"le C jll'IH'll!CWS. 
por\aut11. o m·cr•J~CiiiiO du.... l78:íJ(h~l·1 I • . . '< ,.. . . • _ ,.·, 
ou 0 l<.ol:tl· 11;1 l'lliJricrr cl•·.. .... 18:1: L~8~~W I E-l.o dr 111 r..1 nn~ .ult11nns otL> c~ oH tcros 

r~ ·gn l .. u, tcrm•• llll!llio e annn:tlmcnte, em 
:'(1 * l:l-E 1.ap~>. f<~rda 1 ne11 1n. e•tui! nm ~·~1to •' ;Ji;_,: li'~;)21i5: .. , pn1 t ,onto. nf1u ::c po:lcrà t'Oll>i• 

rr r l'r!ll'•-''-. tcn 1lo -.<e O!\_'allo ::. !'In!.'." tl;o~ ~3Jllhl gwll' i•<> ,., n m.•s•n •J lim nm cJ'cdito infet·iot' 
pr·,, :h •I e pret na l'nao 11 .. .. nu rr•ts dr~ll'ln~ e o a ;~uo: ::OO;~noo . 

. rat·• l:~nJ~II(tl n:1 tl • ~ ~l1L~ :mnn:lt''· c vigorando tl 111'· 
~"""''ulo tlc 1878-71! :~lú 3lr.i<•Onl ttlor,dle hli::. 
ttU~\tl'o me1.0~~ f~llc r·nn~ign:t \'fl a e1.:t~ J :J. ti í:tria 
tit' 1~0 ro'·i~ c o fanl:•uwnto :rnntwl ·[!,, :;4,). pro
tlnf.iu :1 dii\'L' ri't!ÇII['ilt'illll('-llOS r1 ~. 12U :!1t-iG:'000 

• A üt:tp:t r' f:mhllnenio d:1; ':OQ 
p:·a''"" m••tl'i" u·!:rllu~ u:·~ rei'••· 
r!th:~s t~~(·ol:t!i! {1\U~ tn:nrwnl não 
funllH L"0!1Sh~·n;:~1nS nn. ~ •). '\ .. : ...... 
In>tt•n:·r.~o uíilit:H·-o :j!Ú·, twr 

Cnnqr:·~··m•• ig-anhncut. · inform~r a V; Ex. 
qtr •'. c·rnc:cdidn r1 t:n•dilo ~npro!C IIl< ! lll••r llN!CS· 
s•.ri•> !le !llli.:NI:t,)8i3. niar!n :•s~im o c~ercicio!lo 

· l~j\f-l'83íl tlo·te·s'' Pn l:ürrat· cum soi.Jt'Q~ Sl1[1C· 
ri "l'O>' " :JUO:noo .. ~ . eunw "~ e.•mchw ün e!Jrn
p:o ra~:ic rb~ l'nliri~:o,; cxhnu~t:rs ~om ftS que 
~~pn~ ~Ci.l t:nnt ~aJ.do~. 

[l,·n~ ~;wrde ~V. J~x.-0 diredor, FJ'ai!Cisco 
A·t~vnslo 1/iJ Lima·" $il-cn. ~ · 
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.l~iolla a leituro," t'!!tir~·sc o Sr. mlnisLro com 
ns me~m?s fo•·m:llhiMles comquü ~·ut.rou , Lendo 

_-unte$ o~~·. prcsa~cntc de.c l:~r"do. IJUe apa·up,~la 
do J>Oller O)I; ~CUIII'O senn tomada ~1e!n camara 
no. d...:vida con;;illeruçilo. · . · · 

A p1·oposta foi remcttida ú. commi~são da Ol',;n· 
mento. · • 

Enh·a enl :;.• d íscussiio o 1H'Ojecto n, 56 A 
sobt•c damno o sinistro. . . 

. O . Sr. DaiJtiiiJU.l. Pea•eira :.....:.sr. pre
ssd,~ute, :~gora IJUC o projecto 11C:1d~ ser ex:1mi· 
nado C[ll todas as suns l'cl~ções de direito 
c dú f:rcto, tnnto no seu. svBtêuw,. como s;u 
sun er.ouomia, eu \·ou desempenhar -me do 
curur•romis.•o, rrue contrah i perante a c:Hn;mr, 
de _tlis~:.ntil-o com 1n:lis · l:u·gucza, contiuuantll.l 
a md1cnr :~l.!:! llllS dos sl!ns defllitos, 11m'a •in~. 
corrll,:if]OS COU\"CiliUUII'IIlenlt~, jlOS~U O j.I"Wi'<clO 
<:OtTespouder de modo mai~ ellicaz W.l$ "seus 
lonv~vei~ intuito~. · . 

Oyrojccl•J t~ 11 1 p•>l' ll!Jl prcc~!cher· nmalaçuna . 
scn~ivel do uo~so Codsgo Cl'tnllual. ~>tntumtlo 
UJ?ll S~r!c de (ll'OY[<lcncitts . tC IHl l' lltCS ~ .f•!t>I'Í· 
mu· o cnmo do dum no t1tn um:• du Hl:l~ tn:111 i
!<l!lt;11;ue5 n1:1i$ peri:;os:1s, .o. u 'fllu o l • :gi~lndor 
de 1!:!30 nfio ligeu lllllÍOI' ímpor!~ncin, sa:.!ut·a· 
mente porque as r.ircum~l:tUri.1s da t! r•oc~ lhr. 

· nào imprimir~lll um c.ar:~cll3r 1le grnYill:Hlc o,:. 
pedal, (jlle · s(1 nwis lnt·tle r•~velou·~o cnm o~ 
fa l' tos novos. que são lll'llducto de uma c-ivllisn· 
çiío · nwis :uli:llltnd;; , como. bem re;·ouhllcC\\ ~ 
cxpo~içiío do molii·os da COI!llllis>ilo da cornara . 
que primeiro examinou este :1ssumpw . -
~ .. ~ uu p.,u~o, :sr. · vre~!Ut:n tc . tJlh:: si I} .cne· 

S'ctQ,, u (0l•Ul~í\~\) (1\! J'tHO(!:Jt• .. :'\~ •• 1 e·gJSi:l~·fhl cri
JOIUtU, I:IJtUJlkl <l ii<IU·~~~ 1J \jU\l Oilti 11)111 II C deJ j. 
Cll;Jil·! 1J "Cpf'I'I;.!IUG\J·~ll · <I •Ua llll J1rl'YÍ>iiO para 
Salt$((1l~l'• :'C M jtl~ru ll Ítl\[1:\r:ICI\le l't'Cla lllO tia 
új)Ílll"" ptlllh.:ll, <(Úr.! fllSia flOr l'l'<lntlcnci:r~ rtàt~· 
fJUmla~ c entJrg lc:1s .:•mtr:r unra cl/I~Sl' .!Hl r·igo;3 de 
t·. rrtUIIHJ~u~, rJIII.•, pondo om ·•·•sr" a ,:ogtll':wç:a r l:1~ 
peSS•IiiS e atlent<lllllo eontra a pt·npn1~tla'.l• •. th·r~ 
r.llrl:"n tl s tti.IO c 11 lu l't'n r ilt) seio un >liciNI:Hic (I 
rvrllp1 '0tlltllll' fll (1rt~C i ti$1JS. illiCI'i' ~SI)~, tf ill~ n:·u_, 
potlccn \'1\"tJI" r\1r,nl:1 lei , J.llll' l $~l' lll t'l'IIHI a la· 
ftlf3 liO h.JI!iSI;IIIVI' nfro ·u ••\'t: I"~'Sli"Íit f;i f• ~C ll iJX:I · 

· miu;ll' 11111 ll :'~\l lllll iO, t5o com{l l:•:tn_ COillll c;l\l . 
pot \Üila ~.-. d,\ ~,lns fat\l'~ 1\ .r;l m 1lelwix" de lodn~ 
o& ,,,,J ,~,;IIJ>, nos qttat·~o pel'ig-11 <c. ~ pn·~cnla o 
me~mo, n~o em rd:t~io :1 uma Cl'l'l:l onli~m ele 
f~ct. 1~ . por"rn stm em mlnt::iu a !(ldn~ t}ll l' , p:trli
Clfl.tntlo. d :1 I!IC>m~ . nnlttror.a IJ I'I.Htninllo ,, s 

. r.~ l' :wlcréS da m:li$ 1Jedcil:~ anulag-ht, r ed:ntHIIn 
ig-uulmcn!c Hm:l rcJll'r~~iío s•JVI .. Ta. · 

Si ·eu re~ ·o niii'ÇO 'II'C! o prnje!'lu qne ·~,1! •li s· 
·e ate, J"•r•.•Yend" 11 :'or1 <1 pnricli.l ~ntri •la pm.n1·k · 
dntt{~ ·e ;:;anut(indn. -a s.t}g"l~s·au l'f\ ih~~ p. ·s~-t>:t:= . 
rccOtrHil<.'Htl:t·~~! lllll' sua c~r iol~n l•' Jllili•lall1', ~~~ ·-• 

. llO~so tl~ ixM' ·d 1l rr•ennhc:"'l' l( ll<t <1· l'''".kl'lo 1\ 
lnl\Oill(ih\h) 11 llllllll Ít'llH•, ~tlll"tli•. "); :<••11 Pl' iiWij•;1Í 
o ~ali\111\~ tldl'ilu limi1:1r 10 :IC-~nu ~:~iu t;•r d~ ;-.·. 
})I'C~F::in :lt) ~l'il\ll\ do rlmlllt tl JH'it\lnr. ido pnr h t· 

. CCndin, · (JIIC ·t)ll)'CCC · tet sitiO O lH: it'<l ll! ljGCI • l~ 
(1:1$ jll'tt(lcrnl'a~·iil!~ d•l scn illllstt·nd :t :~11 tur 

· Jit tHI <lisntr ;o t:\1IH q11c eHcctt •i •-·~tn <l i~• ·· t1:<$i'ív, 
on a.~S I !.!lllllpi (Jllll n illn~tt·e nn tnr do projm·ttt. 
in~pit· :antlo·~ll wi.lt>gi~lilçfi,, T:~ru~tJza ,- uuHu ·ti1'1•·n·· 
OS CI •~IHI!ll ltl~ C0111 ' lll t' tj d:~br:tl ''1 ll. . 

l\Ins, si c;:si\ c. o modr>lo qne se r)uíz re\Jro· 
dnr.ir. ~ par•• cstl':mh:.H'qnc, s~ndo o origina tiio 
COI!I JI Itl tO, WJ CIHl'ClalllO . a Ctl{iÍ:I sahi,;se [I' UU• 
Cild:l J . 

C011;:idermlo por este hrdo,o projecto primitivo 
do St· . Alcmc~r ~atís r;•z i a mni•o •n~ i 5, porqu3oto, 
pomlo d•J porte . o mu~o vngo o gcnerico pelo 
IJ ii[!I e ra exprcssn\la a 1déo, (J qne necoss:arin· 
mcutc cotnrrrometh:ri<~ :~ a Jl!ll i~:<11;50 d;~ lei, ~ 
niuda a impropri!ld:.tde 11.1 -eXJirllssftu 5Í11istt·os; 
qu•: ua lin:;-uvgc:n do tlit·cito niio ~c Ilude :~pp!i
cat· a· aclos Yt~!nnt~ ríos, quo são. n !Jitso da lm.· 
pulutJilhlmle C!'iuür..ul, .o projecto do Sl'~ Alencar, 
üob:1ixo ucsl:• denominu~;\o, nlmrngia todas ns 
mnni fc~lnções p<J,:s!vds do damnil. na vol'i~1i:ldc 
dos suus meios c na :;cnural idn\lc dos seus ~sul· 
lados. E' ;1:;sim 11Uc, ao pa~so que o projecto 
pl'imiliro colllllrehcn•li~ o iut:eudi,r, n inund:a· 
ç5tJ. o nauf1·ngill, o desn~lre , o cnveneiJO.tlH1iJtO 
de n::lla~ u ,-i ..-cl'ell-, o pl"lljt:r:l o· l!Ue discutianCts 
:qll~!WS co:.dt•Jll do iuc<Jmlio como uni~o :1;:enta 
õ,, tlus lruiçà<J c do !lnvcnen:amento de :l!!lt:l po· 
t~\·d c vivl'rett, tlo~linndu3 :~o co nsumo 'de [)l!S· 
son .cnrrn ou inctJrl<l. · 
· .Ni.lo de"clliJI'O raz:'ro que cxnJi,!llC o silcnrio 
qae. o IU'njcelo . guartln em ri!liuJiiO a otllros .PO· 
liCI"OS•IS lllCi\lS de d<:.struiçiíu; que, Cl) lliO O rogo, 
anic!lli l~m a IH"Oill'icdiide, omeuçaru a vitla, 
.C>IJalllaru o 11brrna ua ~ocicdn<lc. e ababul c 
<:•.1111111liYClll O llllilllO llUblico, :;Obl'C tu(IO [IOI'(JI\ C 
uma ·lei dest:~ ordem n5o dc\·e Olllllttl' 
todns-"as causas tlc tlügrad:~cvo, lodos o; ~::-entes 
de destnti<;:lo, como sejam · llll U~J les que ji1 dei' 
~c.;i itttlicn<los e o pl'ojecto do St·. Ahmca1' eom- · 
Jlt'nd iOlt, q llC porli.JIIl llt'Cjutlical' a IJI'Opriedallc . 
c enmt!romiJ tte r· :~ ·vhla. · 

~i exnmina·se o projecto sob o ponto de Yi$l:t 
tl;a .prolccç~o qtto é tl~vül:~ ü prorn·íed(tdc rural, 
ai11•!a ~~ JtHHiil"l)Sta ;~ stt" iu~ullici (1llciu ; porque, 
<'XI~C f~lnada ~ os1:a~~a di~po~i t;iiO que (1111le como 
d<:licl ll c.-pedul o incl!udin d~ Jl lnnt:wõc~ c co
ll uJi l:ts, n1u·n:t~ ~uiJ:dstn "" lado tlt•sta di> (lO~í~iío 
n adual nrt. ttii <lo Codko G1'i111innl, qu() llllno 
como crínic t·,pedal ;1 dcslrniçz\1.1 nlt •l"mniH
<'ill':'ltl .,l u con8:t II LIC ~crve .par:a scpiu·:u· os Hmi· 
tt·~ rl•1s prct!io~, :m pas~ ttnc o) prvjed o do Sr. 
·:\lt:rwnr. <(Ut.'· :<oll c.:;lc ·· :J:'Jit•i;lo cr:t igu:~huoutt: 
<i<olidtJlltc. l'lll l llll"ól t'Oill'CiJillll (' lll lllll pl:lllO 
mni i.U 111:1i~ vasto, nhrnllg-io :t d~~ll' ltit-fio IIH~ 
I111ÍIII O.P.~ u :l tll\ l jlag~'.''.lll d :t ~ lllt1IC5Utt~ CJIÍZ(It1lÍ• 
ca..: , H~~hli1 pt1J c . .otn f~ HC Ul t~ l"t'Ct:!ll n~ IU~iot·~~~ 
cmiiml"s do leg"i ladm· f1·ancez. (:lpouttlo$.) 

Téml" :>!'sim em lnrgo$· trat\OS iudit:~do ns 
illc::t$- ti l) prQj Odn 11 ~s suas· l:wmws, :as~nmpto 
tl•J tJUI' ·nw oc~~npal'oi cn1 d1H•lihn,vnu ago1·~ con· 
s·ickl·at· ~~ ;JO\'" <:l"ÍIII\J t.~l <]11~ 1 O C·IIIICC I.>t~lt t\. 

Jli'OjCI'In, I'IHIIJltii'(I IHill COIII e!fe O d irCitll ~(\til::\ ( ' 
~~·- ·tii'l',:itlcut n, n ll r>Sso Ctllli :;u t:rimiJwl.Jtiio. 

. 1\(l ll ~il!crnu n iHc•~n·li" eomo nm cwim11 di,:tiuetu, 
,:,1111 nrna iil•Ji,•itln:llhl;1liC prnp1·ín, c:~ rm•t;!ri~~~l:~ 
pela ' 'in·ll lll~!nn t·.i :t •k tl!ll (l1!ri;:n pniJiko . · 

A•·.,nt.,,:,·u 11nt I'C n···~ ,, tllC>tll <:• i[11t~ :t totla~ ·n,_ 
ll<JÇll()~ ·dri li,:u.l:l ' , 01111<' < '~ (11 t' \'Íill r: SÚ ltpjln r~ 
C.I'tl. nos rodi :.!Ps C(llllO· lliU:t in"d i\'idtt:' licl ~lll' tl í~
linl'tn , tlt•pois f(\111 a ~ll:l l••g-isl;u;fio e.rímirwl 
;itl inulo1l·~ll n:1~ ~~oiH J nís.l :1~ rln Jll'O!(l'l'"so. 

l.'l'in. no,~o Ct><li~ (• Criminal n lll'imr: 1lc 1lumno 
l'l_ , ,. ,,~hl·~ll th llt:Ülll' ~ilnpliciM,h! 1':\~m ;lttCIIU<'I' 
:\ ttatut·••t.:t I) ü·iwpm•l:mciil d!.i obj~,~to dcstmido, 
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il •··cncr;dil.h•dc <ill> r'e>n llad"~' :i l)otet.c::d i:l:•·i• 
d; mc'ios c á inl cn•:iio dü a~Ún lc l'I'Í !IIin:o>n. 1: 

· le~ i~ l:uiur .,,,ufuudi it lutlJ' fi:: ll>pt•Cit•; lle d ;:lll li<· 
u u· unifol'miunl!u 1lc U111:• dc lini•Jto; •Jitll • :on·· · ~ · . 
lWUdlo {I ~ illlp!idt.ladu do t~diiiC 1 CU!Hil o•llio <• 
conreiK'íl , o ~on~i;Lentc na d~.<t ·•li!:c4o ort tiMIItll i· 

• fiCCII'oiO ,[,. COloS(~ rrl.it:Ü• •Ir• qn dqliCi' ·valor. 
l;ol' üi g-U,Ili.t$ h.}:..: i ~I'-H:Ue$~ o edme dt ) íru.:dtt.l io 

Cn\ l'OII ,: ÍJCr:tlll! Ulll ~I.'Ce~'o'!'io de OU l i'(IS l:l'ir lle •: 
o. i!O,:~Q Ct~< li:,:·., u::o o t·nnsit!erou : 1-~.ilu. e >i lll 

· 1.'011: 0 uma · c·ireUlll>l:l"cía :•:,:~1·a v:olll<' do d aHI Io." . 

P :li'C•' " tlll~ '' lleliSa i; ICI IIO do 110'5'' k ~·j, L:" l i • l ' 
critUI!l tll roi \l t'iW• '<i•'l' , \' 111 I'• l;o Çil• < ti <':"lC :l·l'U 111 
JliO, 1lu mes111ll mo•lu 1" '1' '(li•' ha1· ia J•l'i•t.::·lliol•· 
Cnt l'o·Jaç:i<' :tO <~1-iiiiC <IIJ'il·d ii'CÍ•J.111.' \lc,l iiiO: ll ll llll• . 
11 h OIIIU.: illin ~ Í III J!ll!> du tl :l" i iliC;nJ.u. . 
AS~illl COIIIú o hülll ici·li•l ~i! qual l li • ·~ J)()l•l 

eoncu1·~o tle ('ert~~s eit·c u in~tHH~ia~ u:tg-r:l\ .. :tlll t.~s . 
Jtll rCCC 11110 u 11Ue O l<•gisl~tlut' IJ. IIÍ!. fOi l'llll~ i olt•· 
r~r certa~ ci rcum!'l.•ncias :ol);!!l'nl' :na e;; cu1uo 
clerucntos· con~tilutivo~ (\o ·•·t·iuw <lo.· ll:unuo . 

M:1S o .que t) Vt•i'd :odc c •!llC, si . •·si;•· Co1 .1 iu · 
tcno;vo do h••!i~ loul•Jr, a p;ol:l\'1':1 l rahin " pcn~:• · 
lllClllll ; c :1 dbpO:'iç;·,o Llv.Cnuigo. dc,.dt• e nti•o al l< 
hoje, ·turnou - ~e olljtwlo do d\':1~ I'Oil t l'ol· , ~r~ i :-.~ . 
quo liz•.·rum o (l >l'U!cutodos lrihnuue.< o o m:•r· 
t \'I'ÍO do ~0\'l'l'IIO. q Üe por l.ill.imo, l) :lll Sn\10 j :\ 1\o.· 
CXJlCdit• <IYi:'O> <I Jihl de l,i1:111:11' n !nlei/Í!,:Cil•'ia da 
lei, suiJmclleu :r qu~·~t:. .. a ! nst:ll,H'ta pal"l:ww n l:ll ' , . 
l'eC\lnhe, ·c ~ndo CJUC a dund:t ~o {Jod:o ser n·:;ol · 
vif.la pelo [IOd<:r Jegiola tivn, · · 
. E colll clft~ iLo,·lell(lo o nu~so Codig-o Cl'ílnitwl 

eStl•hekcido ,dous lllaXilllOS de pt' ll:t !J;U'tl !JilHir 
u crime de · d(IIJIHO, tllll de -lO dit~s de pri~iio 
simples e oull'O de ~a ano~ de prisii<1 com ll't<IJ:I· 
lho~ . e seullo ccl'to •JUC l~ nto t•m uu1 como t rn 

. 0 1\ll'O C~SO O III ~XÍIHO ll fl ll (lt:Í<lt! :;o•r :l i'Jlli • ·~d" 
senão m1 concurrcncia de c i l·cumst(ln~h•s 31;;!1'3· 
vanll!~, f}ttnt>S ~ftu a~ r.ln· tum wnr•ins l( llv e le · 
,·am a pcua i!lll . um 1':1!<0 e a f~zcm sHIJÍt' no 
unlrv 'f Qu:~-1 ~ n damuo que de\·e ::"r pu . 
n irlo com !tU d ius •lc !ll'i8iio, •tua I aqu~lll\ •tuc csl1i 
~njcil~• a pena d e ltUn ll'O :uu ws eo:u· l l'o ha l ho~ ~ 
na a n liiiOlliÍa du lei. I!UC a ltlrlla ÍIIIIH':Hkart'l , 
:;u•·.:c aind:!' uutw tlilllc llf,! ade IJ ll:l l a aulori
ll~llc C~llllj ii'IC il i-C jlhl':l fnnn ·or O }Jl'I•C~!S~II' C CP · 
uhcl·et' d u 1Tinu; de dmn uo ll ôiS d ua.• hrJl<)lh l':<c~1 
,'\'um c :• ~o ~ inrr~cçi•o. IK·Ia tcnuitli•dc d:• Jlcua, 
tom o· •:at'àclcr sill • t•lc~tnl"ll :e 1lc um:~ c t\lllt'nV<!II· 
çio J•ul -llhd ; lltt11Uil'O t'c \·estc " r~r3i: lc •• do nrn . 
YCrdaJdt'l) tlelkL· •· snj •!ilo :i CO ilÍJletend n U<~ 
ju•·i~tln:t;ão <'OIIllllllln, t• jnry. 
Ei~ nhi. Ln.1lo •Jlt:•nh• ril '•s ll'II!Os a r~~ r•r· it" olo 

. crili•c de d: mn .. ; unw llhpto- ir:·~·• l·uol•m t·nt:o l'ia . 
n1:H'"tl c 'h·Hc \·n \ '~ ~·· e..:.:-:.a '"t'~ll\ t '. d t~ IIHHl iu' ;fl~ 

"~J•·e l IH;·pHC· l~:•.u a 11~ t•a,M Ol'.;'"l'l't•lllf!~ . I' !pi~I IIIO 
~s:-:: 1 Uis pm.: j\~;lu nfn• (11 1l4~0Hit';l !-I.~Ç: o ti ~t: Jt' H in~ pr , ·· 
lico~ o iltc•·ndin 11~0 porl•·r i:• li ~ \ll':tl' ·s\~nno rumo 
lllll:l t.:ir·c.l10lol.' l lll.~i:t .:Jg~rw,,;, nt•~ I . 

A fi'CilliUII Ci:o t!ll lll •l lll' ü l l itll:>IIH' IH r , ·n;o ciil :~t!r. 
<In llio d(• Jlltwir·G, ;; ~. 11: 1n P'lw lido o< in('l' lllil r•' · 
qnc o l.lom ;;cn~o I " 'PII I.1lr jf1 lll'~ t:•,h riu .•r:r n111 
meio ~ n m•u:irill th• :• lnJI'iar li lpr id :~t·i)e.< •·ommc1·· 
•' i~ o!S ('lfiOindu.~) . fl ·· ~l'e l' l.ou 11 :tllcuç;i ,, do;; lc~ i.<. 
I :~<IOI'i'S c rei · 05 C• IIJi jll'dii •IHI ••t' .:i no•er·s< id :odn 
iJII I1i' l:iu~:o. C llfgCtf i<J.•k r.n id:tr dl' UIH /IS~IIIU ( t l ll 
l(io g'(';I\'C. <) li(! l ' fl lll(ll'"iill'lh'it IOI'l ti ti'o ll:li'IÍ<'Hl;o·, 
:1 I'~~ c 'lrnuqu illid:od<> Jlllh l ir•:~ • . • ' " ·rfue ,; ltHoi.< 
;\Ítt t.IU --:-0~ rdhis llu 110~~ '1 r•idli<:u; iiu; (:IJ•UÍIIr/rt ,l 

· ·· - -·~-· .. ----- - - -····-·--- . 
F o~ ·ir:1rt1 illil' ~l · k~_ ,·, t·~ l-a pul iJitaut.c neCt.!S~iducl4.! 

qll<• O IIO !! I'ad ll C:.;.-miilÍ!c'\1'11 .da j lL>tf't: a ~ JJ I ' 6<:'oo ll . 
' t[[;<'l.l:' 'i:u l)ú ;l~o< U t rt ;t l <i. tJ UC <'l'lt OJiJCci•J de \'11 · 
r i. i,; lf t'Oj ~c lo .' , :')JI:(·>c nL:llld O á <:' :l liltll'a o ~nb
~ti(l],i !i v<l tpte l tn jc ~<l clis•·Util. 

.r:·: li VL! ucl'n>í:io <k' auaiysai' o 3rl. 2{)7 A elo 
p r·ojl'd .li ll !<Cr!III(J:1Uh<1.\HIIC J f<J!'IU IW de V!'T !JUI! 
;1:0: uÜ"l.'l'\':H;t'it.. i •i I H ~· Hz úc:t:H'C ~l U0~SZI uw~ ri:t <.~u l · 
l:or:nn 1111 :ou imo d u~t" t'~llli l l'<l , t[ue ncd tou u•:•a 
o!tll !' !ld:t ~Ül.r~ lilu i ti •: :l , ljUC tllll[tfiJ ll IIWiS a id\J~, 
l"ê ncli•! s.• l'lllllinha. · . 

lJ .·,··I, ·l'" '·•!•u. <icl!J., r:••· tJ IIC uiiu i1w (ra rêru · 
~ ,~~~l :.! Ul li ~~r~\- it..l : •tt l\:!. a di :-" l tU~ ilj;_·(J - ~ C COUtO ~ 
t'lll(l ;l , lJi',;;oo llhfo ·lll o :·1 I'O III!J l\:iõd·il. . 

O u1·l. :lii7 A tJc,l iu :H~ .• l'l.l[i n mi•· ü dnmno 
· ··q • :.: i~lt.q 'att• na ll l~:O:l1' tH ·~·ãu, ~'--t{;prl's·~ .. u ·~ anitiHif · 
I:: I IICil\0 tl t: to<ltJ l ' l!l l<ll•p ll 'l' ll Sõt'UI II•'II l" • ôlt;IO 
·>U t.lulo •JIIl'. ~cn~e , em gcn•l, ·pa r" fHnJumcu tnt· 
1tll pi'OI'nl' dil'<! ilos . . . 

l'c:~,;u or, ll··, :·~~ im t'Otílo a lei tomôu dciJ:d xo 
da sua prolec•:ilo u luntiJo üc um c:•r lílr io, O$ li· 

I'OSd v lhll :.\l'in ~•J w~ silu _o r,~g i~ 1 ro da:.:. :a c l u:-: C! ivis 
1 11ai~ i iHJ •n•·t.:lll\<·s e <Jllt' ~-::•r<~ nt~m a propr it:do•lc 
I) : • ,;Qgunm~·v ,\;1.~ [;unil hl:<, c úo lll<;:'I IIO lntltlo 
1J ~ li\'1'\IS \11! ···:d,:trns t• •·~seut :lmen lo>, dcl'c a 
lei, [Ji'c.dilllnlc e <'!<lllo•)O.<:r , COillpre hCHIIP.t' la ll\• 
l H•m o~ !i \'l'IJ$ .lo~ n •·goei : 1 1\l~ ~-, IJUt•, cOIII •'> ~c 
snbe, pct•tcn rem :i cla~;c 1los i nsLrumen ios p~t·· 
tie;: l:ol'' '"• gm.mn tle rr~ juuici:d no,: 1:a,:o,; o [leia 
l'ünnu re::t1lt•d•• na~ lcl,c, e lllll it:<s \'u~e~ ~ào o 
uuico llll'iopor que se JJóJ,· ·}lt'OYa l' o dircilo, 
r-nlll•) 111 •~ e:l""~ tlc ~ucec~;:~ o, cumnHUt hào ou 
ge,:ti'to·· ndmiubt raliva . 
E,:~, ·s liiTü~ pode111 ser llcslt"Uidos, j :í Jll'IO 

· li'rCIJ ll 'iO inlere~o:11h• p:u·a fru;;lnr a e xhibu,;'•o jll · 
<lid ai <ldk~. qu~nllo n f. o lhe cnu~·euha, J1Í trclo 
1\~gnc i~\nlt•, I01'11111tJSIIW d:t li ytJOiltes~ dn l~OlU ~lll• 
n hito f.l•: inlr:rc~<l's . ~i com i;~o vi~:.t r uma nut· 
ln(.!'CIU illirila, j~i !Üwlmell iC por l~l ·cciro, inspi
rado (lOI' um sm timcnto de v ing :tnl,'ll ou de 
IIIU{ fcj tqt'Í~ . . 

~:1 lei rtúnmcrci:tl cxi,;te j:i corJ·cd ivo con ll':l 
o net:Ociantc· CJ ltC rccu~~ cxhil.Ji1· ~cu' ln' t'•J~ . 
nos c·nsos e m <!Ltc a cxhi bi•; i'IH é on len;u.ht juili· 
t iulmt·nlc: c :t (H'i,;~o, >oiJ cujo cou~tr:nt~imcu to 
:~ cxhibk ií,. ~~ 'tl( lc r:• . si l'l lt! apeuns OC!'Uila os 
f ino~ e· oh~l i n:r·~c -t:m n:itl cn tn•gal· tiS, N~o ll 
p:11·a c~tn hn•olh<•t<c, pon!u1, II Ut! ~c ç:on••:<! do 

.11 111:1 111~1\· illt~ucia C>i ll ~l'i al : 1' s im p:m1 o ca~o da 
•l · ·~ lt' IIÍI ::,.·, c ani•fu illnnwnt" th•~ lh•l'M, rj ll'1 ll u 
fJ lW ~OIÍ; .l iLIIC ~· I'Í ll ll' llll'l'n' i) l.ltll ' <IC H'Vt\ 1';1 P.tllli · 
1.•.iH1, J) lll"!_! ll e C11!11 1'~\ 1'1 pron~ : 1t111~ lll ll ll lll' f!OI:I!i\l[C 
Jr.,:·:o \'allo·>O~ llll"l'l' S ~I),; 1: .. CUI:i pl'll lll\Ji k <I Sl\í\ . 

· l<,' ii i ·J;t !o I ' :1 lo 11 r 'o 

·:-i ··' \" 'f' 11lid11 f.,qr.n\l·i Ulil ô\ '.'1111'\l.'la , q' ll• ' ~l\ll · 
.JIII.IIIin I'I'I'IIIIÍIIl <·'lid:ti'·'C 11111' >lln j ; I S ii.·c~ .• ('~.ti, ) . 

\\111 :•~ • · 1'<1 <'\:llllin:o·i· :1 ll:l l'lU l'.;q oil.a l· 1il.1 · t· l'tl · 
.l•~t:i.o. •• a 1·H~·H 2n;. B .. qnl' l~ a ~\ ~ i\1•.· ~to t• ~il.\1 «' ... ~ t.0 
iJlet· Jlt liU. ·('t l111 U!'\ SI ' IIS PkiUPI11 0~ · t 'H il ~lllU l t ru~t 

t::rl'lll'lo•l·i s l nd" 11!11:1 i11 'i' iduali1l:••lt• .11o.1·:•, 1111<';. · 
\'1 ~111 l t~ ln ~q· l nt.!":l \' o ;l ll l h•::t l •· ~h. \a.·~·H, cl'i 1u iu:d . 

· OIJ :-: •~f\'• ' 1p1C · t..·:Oi i · ar ti:.: •• i tH'ü rt·· ~ no Uh~'IIH) 
tJ ,•fei lll 1111 11 j :i IP •I•'Í 1'111 I'Pia (on ôll l :O II It' I' ÍIII"; 
i)UII IIcl•J H ;uwJ )' ~o· i d ;1 \'IIZ llril llt' ll'a · op to• ·n d i< · 
1\ll li, .. 

CnmjH'I'lH'llll oi ii.II C ll' ;il a <l:os "!a iu•·,,, oh Jt !<'.< l! · 
tlach·.• l'lllll llltl' 1•"'": htiar u .. Jo•:t• · l ~ · lo·r. 111'1111'1 ·. 
lttlllllCIIIC r•lll IH:olt)I'Íôl (tl' tl:tl,· ·é l ' ll fll)ll'o'l ll ' ll'l ••l ' 
Clll \ llli:t de li tfi~·i••J LI t.l it'.CiiO \' it•l:ttfol e " 't11011JU 
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Sessã.o em ú rle .Julho t\e lSSO. 53 
==================~ 
pOl' •ttlll a vL.I:v:'·o ::o dinlito -o ll[l•'l':l. E ,j I :<cn•rrtwal" n:r J,•[, ~nrrr o ({UC o cl"inw f!UIISUfll· 
c;;~;~ (li/1ienld:ld(• é ~rande:o t:t\l~et~t.! .. :ile que t lHiit1'J ~~ cuH[nutlh·ú l:Oln. a Lc~tlnth·:•. 
rr k:;i,.l:~·ll\r tli!\'C t:nwu:·ar -.r:uc•·l·a p:o:-a 1;yir.a:· I E, •:u11r cll'd li•, em que conshtc a tcntu·liV<r tio 
illr~· ·Un:!li•·lltr·~ rlr:d~re::, J'i•:mlU: rr l ··~ .f:i d:r. ~a-l.C1'illlü ·• :\:1 <Jullll'Ítlir.uo llf!~su t:odigo Cl'imitwl 
ilricJade, jú. rh ~'l~,;cnt·irlallt: r·om t]UC o 'cu que s•! ~unful·tna_ COIII n li~>i10 -'~''' cr_imln:rlistas: 
pcm:llu"nto 1> t·mit:,tdl!. . ;1 1nnt·.t11·:t onn<tst~. llil. 11\:tllllê>IU~<'O de ar:tos· 

Si t.r:ri:r-~1) do r•'<·:u· direito nim1 ~;o criu:n de 1 u.'il~• ioJ'•J.< e prilH.'·Ít•iv du ~·.x.~>t:ur·DiJ. tJLW n5u t•:Ye 
i•_.lce!idlo pr•la .. t;t·fm.; · i.:·~• V•·~ lll~llct.r:r n:r l~ !~~j,J;r-~ dl'dl11. po!'. di'?tllnsl~ud~rs .inde[J~lldt\ lll~. s da 
ç:w, () n ·•~e":1l't" tJ\11! o fa•;:~ ,,o:< cn.nl;•·r~al u l'''r · ,-o;\I:P•e rli> tl~!wqucnl•:- l'o1s l!cm: SUJJ[IOndo 
tudo• os t"US ..-l~ln•·ntw; con•tilt!Hn,,<, c i'IJI' U:!r imllyid uo 'llt~ ê ~·_trpt·cnttidiJ n" lllamcnlQ 
l <•O;'~ r .. , l'n:·:rr!\:ri;;l ;,·n' q 111~ fr)!'lll'lll\ a ~tt:• • ,··m •tuu pltL'. 1'0~11 u um ~~d1licio , c .es\e com,:·t·u a 
Ílllli\"iLln:rl!tl.lth• Jll'Op:·i:t I' disl!ilCtl , :•rJCI', A (11'01H[I1Íá;io uo ~occroro r~z (jUC se 

:<o euLr,:ti..Hih"l~ ~!l ~ ··:n 1 ~·· ó ;<il'l.i!-{n 3Gí tl·.~:;ll• p1·r~- ::p~1~ u~~~1 :l~ ,.h~1at1uas no in~l;1nto mesn1n em que 
jl't·to e \lr·n~ltt'.l ~atwr l'llt que í~O~I:-'l::.lt; o crinHl eU.1::: se U\nnit"e-:'t:.ttll ; u in.e~ndio t.·~Lili:!\hl"~~ 
de iiiL'<JHrHo,· ~pen:<~ lk:.r <ailll!l>IO íjil·' "illl:<!<l>lio in('nnlii!<;IJIÍ. E<l:'r t:OllSUllllllado o crime dr. 
é \ttcendí"; ju>\a l llelll•~ c•.J:no ~i, tt· .. \nnü·J·s•.' •l•.: inc~;n,lio ·[ Entendo qnc ~im ; é c>~a a opiniao 
dcllnír o l'urto, :• I•Ji :;i ex~~~·imi>~O :rs,;ím: o l'urto l'OÜUHltHilll ~> m•imilwlistu_~ c o tH•indpio dollli· 
é fllrto. 11<\lli•:. nus coLiifíO~. )Jus~ :•s~im fJUe o projcc\o 

O al'l. 267 B é con•:ebiJ.tJ n~s;·LJS l~rmo,; (lii): cut~;ir\<).'" ·~ . . . 
, lu~e1ulinr ctli!il'io; 011 con<Ll'Ut'l''kõ Lh •tlnl- 1'~ ltcl~'. dttV!ll~i-~; ~ ~olJI'IClbde com que ellc 

•.qUP\' (f • 11c. 11 nal'iÓ~ l'lll[nl'<"H~ü,• - r:,1·•1, o"ki1;.;, c,; la i'url_t!;'t•lo, a Otii.ISSao de lodus os clem~ntos 
· .,<. 1 ' '· ' 

1
- · ' •' ' 

11 
' ' C0tl"-\l\'\l\11'0' dtl '1'1111<' llU" \' '"Uill"lll 0~ '1'1 nv c e tll'lll'tlt1ll ~ h:Jb,Ldn~ em l/l!H ~jJ~v:un JI~H·a h~.llai- .... :. l • -:-- • \ ·t v ~... .... ·.a; I I. v."'· 

- ' , · .. . · !lt'U'~~o ute,·wltar 'l!l"l l!'II'J funte Jll'r"llll" ·'" • l'IÇ~G (lU \J"II''\ !'I)•!Pl"ü tlr: LliiiiiCllS 'IU't'lll[lü l.:lll -. . .. 1 ' '; -~ ' •• v ~ .• uv 
•cr'u·~ -n "'',IJ"'1 . .,.n .1 .. 11111·.1 ., 1111 .. 1- .: -'-.. <·-.. d,··,-,.1· •. d•tn•l:'~ e :;ei'urn n conltt~ao uo espmto do tn· 

V :::v U • U '-HI l.. ~'' ~ '• ~ :::;o!oi,_...J ~ l ~ ~ ~ ~ t ~rtt' 'lI I 1 l. t • f"\ o d . ' i' I l ' 1' , I 

•utt ~on:<truc~:ÕL':> pet·t~a:·~m a tc:.,.~iro, q .. v.J' :1u ·~ .1.(. e ·JUc ~\r: 1• · ~ ; 1 lll1. 1 ~:rr n c1.. ~r~ce·IHC 
•lll'o"r'o tiUtor [o 1ac 'IVlio :-p~nn~ ele. , · 1101 1~so ~l.t !l1,f,IH u:.tcssltl.>~lc, wl !n~l(tl d~ nt· 
. . ., 1 • . L. ~. • _ :;•:ns rodtgo~, e de>~:.:uut.l:un~nl~ o da Ba\'lcro, 

."- !l:->.['res~,:u l!tc:•,uf!,,,., ~l11 tJtll' m:a :~ (C I, !~:ar reunir em unw llclini~:io, rruc lol'lle ci<H'O o pen· 
pode ~c1· ronHl<l.1 ~<? ~~·JJL_ulo plulolo).'lCIJ.: 51 :r "''"lwntu.,do le;;i~hulot·, (IS elemento> sulJstau
~umm·~ms .\W~~\: $''1\\Ld<•, <k~';lll'l\ u•li;IJI': ,:~[III~I\[c\' da e~ L\l) Cl'i\11\', \1~1'!\ ((l\U elle tOil~Cl'VO ;1 SUa 
:t noç:\IJ Jut·u.h·:~. 1:\~,~ ud•ut· 'Jltc•· il••2r l:•r.HJ' Jl(ly' ,;i 0notniu, os sctts tr~~os corudcristlco~. que 
um ~t·u_;nle fog·o; lllns p;1J'il {)tiC lwJ;l <'fl.lllC llc o tlistin;rnnm bclll Ütl qufiliJl1Cr out1'0 e itldi· 
meend1? bastn que o r"::'' ~c r.c:cloJ rnatufc>ta· qncn1 tliHL>lll~nto em que cll~ n~a cousumm:~do. 
mcat~;.rnJa ;tuc.~.-n<.;üt!·ll'~~;<:~~~:'~': 1~,tc: , , . • En. IJIIt'ltltHO. ou~o lH'li!JOr lim:~ cmcndu sub· 

Ü CIIU!~ tlU. I llGCllt\iol~lll i~,ll.tClclc, L ult ntlll ~!illlliV:I CO!lt:Cbi•l:t llOSSL'"Uillt~:; ttll'UlO>..IL!l.). 
tos comltlnlrvo>: t' l'l'llll' ' lro dL'5~~·s cktut!Hlns " · 
é n intellç~io de ['ÔJ' ra::·o; o so~n nào é n rmlllí· ~O &n. OLtGAnro:.-0 siuwtcs fnclo do pur f~go 
fcsltl~·ii~> tio fo~•.l; o \•~rC\'ÍI'Il •\ n 1\C~Int 'ç'u) totti\ i mtLl cult>lllltC o crttno de (l:anuo pu r !ncend10. 
ou p:rrciahlo oiJ.i•~c'·• ;11!\n~~ltlo pdo lbgo. O Sn. UAPTJ~'tt l'~RE!IIA :-O íHustrc depu· 

No cr1nro •le itli'QIHlio c i•uliiJ'.·l'~l!!l.? o mot-e! l:a].,, lllülllh,·o rla ~ouunis:;i'i\t tle jttstiçn, um r.Jos 
qno Lliri.~e o ç.ríudno.:o; prot·<:tla <'li•: JHJI' tna· rnn\' rohu~lo~ l;t!nnto~ d~~ta ca;:r, C~>tno é orna· 
lici~ ou ·p,,í' ,·ln:.wn~a. eo1n:. e~primin·~l) o '"'mto "" n~tu•;5n. rtuc illuslnr os dcln:t~s . da· 
Cndif(·ol'ennt tia Fr:ru•.:a 'ri•• JillL ou por cobiç;~ en1nnra ::emprClJ\\1) lom.a Jlill'\ll m•llcs (trpoie~dos), 
c intei'C~~e. no int~;ilo do aut\;rit' l\lll lnrro, e ()LlQ l'lll' i .. ll,o,; e,;~es lrlnlo~ de sll!I\H'inridade 
CülllLl t\ll ca,:o e:n qtw.n i11ililid~w ia•.·••ntli:o tt 1111) tem ~uirrrll!l.l.ir1o ,1 um cC\'I·l jugtJ rnornl, 
c:1~'' pl '•.lp•·in 011 ;dh,.i:r 1,nl'n ,.;lll,ols.:11' :• ill l]IIJI'· !,,, .... ,,,. eo-'1\Le>l:~t· que a üirma atlot•trulu pela 
l:rnd01 rl11 •o~nl'Ll. qtt:lhiL<er· IJUt' ~r•ja o lll•!vcl t·tn••tnb ,;t•j:l nwi; cut·n••:.t:t. ~~·. J!l'••.siltonto, a 
IH; O iUJlHe pafa :r l(lWJilit~;:.;;\1) tiL• n'Íiõ\L', 1':\.(ii'!~:'>ÜO-jHil'· fi':10-, jWI'fi SigniliCill' O CI'ÍIII() 

· · d~: i n•·.,ndiu, j:i el'3 :rtlmittid;t i'cto •H rei to an
O Sn. Ot,"'''''no th utn ;~p:irl<'. li~o; c>\:'1 cou~;r~l'tlÚ[t na vdlr:t 01'!1. do li v. (i." 

O Sn. 0Lt•:l<.lltl0:-l'cla Ul'd. o ~kl!o i"I'Cil'c. o :.in.' ll\l"l'l:''l ',\ l'J.;;;,.;:rr.l: -Si: o t:rmlwm do· 
menlOs o·~u-milrn~ :'r !JU:.ii iit:.•çiHl tio crilll~, e 
11nr I~Sil. ig-1r~lnFn l• • imWrt!I'••Htr~, :1 t'Xil.'tl;;;in o S11. !J,u•·rlH.' l'imBIIU:- E, ;tcrcsccnt;~rei, 
dn l]:unno c:~ll~:tl~n I' n eh't.!llHL~o:W; :ci;) lle Jl•\rwn.. l~ t !~!"a ·u expt't's~üo 1:e (]UI~ se ~L~rv<.\nl o~ codigo~ 
ct~l' uu ni•o :i1• r'l'inoiu · ·~t> u "h.i•·•·t" illl'<itulht!n, .IHIH\et·nu·< L\~ l'ot'lngn!, 1.111 U:rVÍ\!l':J, da Jlr·lg'it".1 I! 
Ol'il. HCrtiHIIII dc>h•:; de til" 1 1.!" ~, :r C.\t't>(lr;;io ~lo 1!1 F1',n11:n. .1 c;<>pr>~s,iro ~ pt•rfc_itnmcn l1: cor
nltiultl, li·;ur:' '1111 tli!lini·;.••l ol•) <'t'iiiii!.Llu il!r·e.n-· rcela :.:rrl •[ll:ll'.lltt-nn !"•lo;; "' p:rl~t·.; L'UIIos. 
tlio tl;1d:1 pelo Jll't',ke\o. . . J.. O qno quol' •liZOl' Íllcendinl'? Qw:.'t' d17.CI'

.. i\ (!''·". qu~~i:\o 11 :-m d ,111111,'11!':.:. ;w_l:•,.: ·clt_il ('']lilllll!ninu·. lU!:f'' 11 11111 ohj··~•·• IJnultptcr. 01:a. 
o'olnsid<·!ro r·:rJHinL pr>l'rpw lW t'l'l\lW tle ;n~···n•llo·j :01. o t::l'lllll! .t•e:1 t:o•rnpll'l'! c. tH~t,~tldO su [ll>l:' ctr·. 
~·. 1\t't\L'""nri·,, t\cl··rnii li:or->'1' u 111111111'11 t•r •~n:r~um. 1 <'·llllt~lani'·W· t[c cttlllllllltHeni'·Se lu:.ru a um ob.JO· 
llliilinr · ri;; tTinrc, il <pr;li :H r·>~rl'"n'" <In IH•"~·' ·i dl).'l''·ni'IIIPJ', "i n l'~>rntntmic:''\'ÚO tln fog~ li •tuo 
as \'SCOhl~. lrirP.tlCY •~ 1'11\l'11•l•'l'-''' d ;~ il>lal rk,;l.nH·· r:or. ;o!•·ilr" rnl·,·nd:o e " [ll'LHlttz, ~~nllJn r: qno ·:-r 
.... t\.~1 ~\n·ollj•'t~h~ {'\ ~itn dil !\ÚHll\!11\ic:H::hl 1{:) rn~!·o. I e.:~; q·~s_~~itl ~iÚO e~ illi'li.-; ('XHC,W (~· C1JlTI'l~lp "?o fl_llC 
;\ tl<Jle r111 i , ,,,. ,-,1, ·1h1 !!ll.ltllonh , . ., li.'<IIJ IIlll>l' \'O rln ·n '" • e t\\.:11' ln, 1\L'lll (:IIJ'I'Ceto u :1 p:d:r ~-r a lliCllLHllal' 
iTimt).; lll' • ' ~ ttl;t•lnr 1\:i ni"tin:~lid:t.!c (] ,~ :1~c'itin dt' qtlll ~~' ~enc 11 I'Nicctu (<tJI,i•ldosl; [101'~1tu, 
u imlíc:t 1(11•: <'li~ I'"Z\U•It• qa:LI · i ntiPill~ •kl"'lldia •·•.•JH· • .i'' '"'l!dnr·d à callliJI'~. Ílli'i\Hdhlf rpHH' 
~uhj<•CliYtlUII'tde /.lllfll j ,,ç;ll' 11 •·!ktlo 11 ~<en jdõl li O liiZ()i' j.ll'fltlU~II' UIH l,:l'~itdl' \.1!;1), ti O C\'llllC Llc 
~in i~ll'll. E:>t•.· <\h•n\,~1\l\ll\<o. ,•.ri<~t•~ •1•:1' <.' ~·c•t' li•' tu Üt!tttJli J .P•'I' tn•:t'llllto llt:(l . •:IJH[\'lc\o '! ucnb~tln, 
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Sess[o em 6 de Julho de 1880. 

ninlla !JUC o damno seja insignilicnnte ou pnr· 
ci31. hastundo apenas que o fogo se manile~Le. 
(Apoiado,.) · 

Sr. presidente, quando eu tive n honr~ de 
discutir e~l·~ a~sumpto com o· no!Jre ox'rninistr·o 
do justi~·o, n quem muito t•espeilo pelos seus 
talento:< e illustnrç~io juridica, S. Ex. me irm· 
gou uma ínju>Liçn c :10 mesmo tempo me fez 
um acto de c;u·itbde. Fet·me uma iujustiça 
~upporulú·llle reulmente mais atrasado do que 

. estou nestas ma terias.. . · 
O Sn. MonllmA Dli: BAnl\05:- Não era Call3Z 

disso; ~ um dos tJUC mais respeita o brilhante 
t~lento de V. Ex.. · 

0 Sn. BAPTISTA PEnlmtA:-... praticou um 
· acto de caridude, r.,commenrlando·rne que curl· 
sult;1sse fonte:; ID<li:' vuras, olllle eri puuc,:se 
beb6r as noções da ~ciencia moderna, e as indi
con. 

o Sn. ÜLEGAillO:- Pedir a leitura de cm·ara 
não ti desconhecer o tnlento c illustr~~~ão de 
V. Ex. . . 

O SH. B.~PT!ST!o. Pr,;nErn., :- Qneix~ndo-mc dn 
injustiço, n:lo me donjlOI' inju1·iado, O pauto d~ 
contesta\ãO entre mim e o nobre ex· minü<tro 
era snber si o et·im~ de ineenuio, l31 cnmo o con
sid~rum os co(li:::os mod•)l'llo~, deve ser qil31i
ficado con1o cl'ime particu!a•· ou pnbl,co. 

Sustent~i c sustento que este crime nao \1óde 
deixar d·~ ~er considerudo de ot·dcm 11ub ien. 
(Apoiados,) 

O Sn. OLEGArtto :-E' de ordem pnrliculnr, c 
eu mo~truriji, tonto pela theoria do direito como 
peta OJlinião dos juriscun$ul!os. 

O Sn. BArnsn PL:nEm.,:-Sr. pt·esidenlc. o 
Cl'in•e de inceudio, considim11lo snb o ponto íle 
vista d~ mntct·iali,li~de d1• fncto qac llto Sl'l'Ve de 
base, \lscm·uuyit\a um crim~ c.ontrn a pro[Jric
dudc pri\'nlla; mns não é esta cireuca~L:111~ia •Jllll 
dá ;•o me5mlf crime a ~na indll'idnaliohlolc [Jl'O· 
prin, mos $ltll a círctl"lst:oncia do perigo pa
blico: a. c:or,octerisLica cnnstituirlle de üm uc
Hcto.contru a t1·nnqt1illldado publka. E' e~!e o 
modo tle ver tlc todos os corlig:o~. a opinião •lc 
todos O$ crirninalblas o comawntatloJ'I!S d1!Sde 
uno; lodo~ ellus comidcr:nn cs.lc crime como 
um dnqudles que nwis comp•·•nndtt•Jn a p.1z 
publica c :1 ~e:;ut•nnça da ~ocicolndt•, e mnior 
11lnrn1n causam ; é isllJ que lhe imtll·imo oca. 
racter de l"l'imc ~ou\l·a a ordem puulkn .... 
. O Sn. ÜLJ..:G.\IliO :-W ·exnclo ·; nw' lll'Hl por 

i~to p•'•dll •cr l1\onsid~r~do de onlcm public:1. 
O Sn. 11.~1'1'1STA l'~nr~lllA:- ... u 1i1•no pú'lt! 

dcixm· tle ser• consirlel'mlo '''sim rTilll'' 1'1·• kllhc. 
ro~o, ~i :oiii'IHIIol'lnu~ aillila io Jlt'LI<I corn ljll(, illlL.s 
as ll!gr~J~tçu r.'~ d··~ pvn.1s crrlto~ o "''ilt;ÍIIIL'Ill t• :1 
pena ~orn •lllP o ttrotoriu pl'Oje('ln qlt~ di,:cuti mos 
inllin:;c ao inct'lltlinrio. 

· Si t~rg11menl:mnn~ :~írHia cnm n nus<n l:·p;i~· 
la4:t\11 do 111'tiCI~!'~o. mllâo a.ind~l 1nais soll!' .. :;;d\1}. n 
exnctiolã(l tln upini~o qnc Hlsl•·nlo-quc o t!ri rnc 
U~ ÍllCCiltiÍO, na; 1'1ll1tlil;iii'J' UO [li'O.ÍI'CIU, .é C ... lWill 

· pódu lleixat• tle 8L't' tun CI'Ítac pnblícn. poi~ tlUO 
a ~U:l P~l'seguiçlio ll:'tu .~ tletJ~·tHli.'nk da itricno· 
H I' li d~ JHU'Ie (lll'etHFd~. 

· Onollre cx-mini>tr·o dn juf'til;~, [JOI'ém, sup· 
pontlo·me tnuilo ~tt·as:od <J rlú~t:t m:III'J~ia, di>sé 
Qll\l ~u c~b\'a com a escoln antig:1, anterior a 
18!10. 

Ler'ei as palavr~s dn nobr·e ex-ministro da .ius • 
ti~:a. pot·qrtc dest•jo rept·l>tluzir o >"ell 1wnsnmcnto 
com tuib a liueJidatlc. Allll'IIHl\'R cn: 
.• O proj .•clo do noh1·e ex·ministt·u ·da .i••~tiça, 
in,piraudo· se na:s itl.eas do direito nrodenw, irn • 
pt·imiu no crime tle tl31llno, produzido J!Or 
incendio, .o mesmo c3mclcr que lhe dllu os co-
digos. · 

.o 81·. Laf'aiJdle :-E' um c1·íme particular. 
•O Sr. BCiplista Perrinr:- ~sl;i rJng~lla(lo. 
• O Si'. Lafa.yctte:- E' um crime jlnrticLtkrr, 

leia Cnrrara. 
, O St·, Ba.ptisl.a Pet·eit'il :-A legislação do 

lod<~~ os povo,; tuoderno,; c.:lnshlcra o crín1e Lle 
thunno IH'•rdmido po1· inc~ndh,, rc\'c~l.ido uo 
dupl•J C:ll'JCli~l' contra a JlfOIJl'ic,lade c cun1n. lt5 
pessoas, el'ime da maiul' gravidad~, e Jll1Utdo 
nté com (Jcna capit,.l. 

,o Sr·, La{" 'Jellu:...., O q1w o nobre deputado 
está dizctttlo c da esenh1anti~·:~,e anterior a J800.> 

Ora, Sr. pl'csidente, o repat•o r cito Jlel.o nobre 
e~-ministro fl:l jtt<LiÇ~I njo lem nh~olnta•neute 
proccd•~ncin, jJorqttt~ os .~odi:.ros mod•.1ruos in:<pi· 
ra1'nm-se no cudi~o fr:mcez de HHO, que t~\l!l'ceu 
p:r:111tle iutluencia sobre n leg!slnção '!HHl~l. d;t 
ll:ur·opa, at•í qrw rn~is turde Stl mauil'cstuu a 
rcncr;:üo ua Allern a u hu. 

!lln~ si u Co~i~o de 1810 da Frm1Ça, como o 
de -1791, pecc•)U, n~o foi [IOrque n:io. lives,;e 
acccnttt;nlo o vet'•ladcil'O carn~t~r do crime de 
incerulio, ma~ ~im llOI'IJUe não qrtíz. com1H;e · 
henrler fJUC c~tc Cl'illle, fJU'~ S{'i~llU,.IO O COLlCCL to 
do ~litteo·mcycr, •l·o m:d~ dillieil d•~ dei{irtir··~e, 
jJOrfjiWUt•Uil:l111 01\tl'(> C tão llllt llitolo O Clli:\Ull 
ue ruovcis t:'to dítTerellles. te111 ~~·;'nh o mlanc ·~~. 

Foi · bso o •!UC n;,,, conllll'·~h•!H <Iett t• Co
digo frane·~z: tl<ihi re~ullun pllnir c,,,u :1 oHuHtHI 

IJenu n incertoliat·in rJn•~ deitava fn~n a tttl\a o:n~~ 
whitttdõl, · Cl)lllO a n111a ensa ·,lnslwbilnd.a, a nrn~ 
c3~n Cillio•~<~d'• d~ntro do pnvoarlo como· a tlma 
cns:• ~ituafl~ r,·,,·a uel!e. snm nlhnul •~l', como ob · 
s~n"oCh~UI'CIILI. u inttlnç~<) do n~entc, no~ pc
dgo~ dn ae1;~u e :.10 t'CS<J!tado mnlerial. 

De,tns nuance> 1lo crime de· lncendío apor
cciJcn·~c n legi~bd,ll' tle ti:!:J.:l , QLl•'· n~ cot~sn!;'l'Otl 
po~ili>ntneu te nus lex.to ilc sua lo:.n~lu•:ao . 

Ont, ~i c,:L;~ é o espirito tltl~ legi~laçuo·~ tn•tLler· 
na<. !Jlle i1T;1dra, entre IJIIlro<, do co•tiMil d~ Bt~,· . 
vit~rn, •Jill~ ~~"! olt~\·i,l<~, ,: . o lnonnuH•nlo 111·;11~ 
l''!l'r••ilu • h~ lr~~lsla ,:uo o'l'ln~l•.wl. IJILt' \'on!ll\:;o, fo1 
•niu~lo, o illu>"ll'llll•• <!X:tllllll~lt'•).:lttrohumolo·nlt' 
ur'u all'il1.111:1111:llllr" 0111 •u:rl•~t·in ,j,,;l:r or·•l•·tll " 
~LIPII" do qtw t'll eú:'eila.•:o .. corno no\·i,I;Jdt!S, 
anli .. ·n:dh''' antt~riur,,: :'t lHflll! 

1;r~e;.:-o :1~1Jr:1 ;o uutm f~>•nl'.t; ou dí"~'~ qnc" 
nohro CX•IIlÍilÍS.L.t :o. 1h1 jUc;lí1:.:1 1111' lrnrin rcHu l':l· 
r·id:~d<• r'('I'OIIl!:ICIIlllll! < l;~.·liW ljlW l'o<ou lfir Cnr< 
rtll':t. l'OIIl <IU~lll po1l1:1 lll>ill'\lll'·lt\l1. 

Pois Item : o t~onsdho l!t'a 1101' dc1U:1h: util ,. 

lll'""' :itn.~·o p::l'a· ·q·llll IJ\\ tl<:i~Gl>'SI! dr•· s•·:;uii·IJ: 
i Carrara c. th·c u (or•tttu;t t,lc \'()I' tjllll ellu aeorn· 
panhu :1 lcn·retlt•~ M t(lllos os ~~niplPres fr~n· 
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. cezcs, O que snbre o ponto da CQD trtiver:;ia não . . Estn disposit:ão ir i umphnu na . lei por uma 
adi:n1ton 1dc~. . . Gmonda do ·Uil(IUI"do Clwrnmaule, que a sus· 

A unicn noviJ~de que lhe descobri s;io as \entoú •. mais ou menos, nestes termos : • Minba · 
sua~ formula~. rc:~lrue•:te magnith:ns que 3!<>'1· • lnllmt;fio c, dizia dl.,, nsscmethar ao incendio 
~;nalmha sedc:o critcriu e os n•sul t.,do~ do c1·ime. • de uma ••asa habitada o incondio de um cdi~ 

Qu:.l c o ponlo üa controversia.1 1~· saber 'i o • licio [!Ul>li•~o cJcstiilado ti rcuniiio de c.idadãos. 
crime du ince 11dio <i um crime particular ou· um • Eu supponho 11ue o fogiJ s••ja posto em um 
crime de or eqt puiJ\ica. O Sr. ox-u;inisLI'O 1.1:1 l~difido deste gencro. no momento em que os 
justiça nsseveroa- nos qne era um crirne p~r- c cidadão,s est:io reunidos; n ca~u não esl! re· 
t icnl:tr, c suffra!!on-se com a opiniiio dcCarl'Ul'il. • almuntc hnbitada. Entretanto; 3 · lei a ton· 

Pois ·bem; v~ruos Ollvir o CJIIO diz o emilHHlte • side1·a como uiio habi\:tda . ·Bem vedes que o 
profrssor da univcrsiclado de Pi3~. cuj:t opini:i.o • incctidio então nfto é somento um ataque á 
rcpmdnzirci na Jiilgna em rtuc ellB rez o seu • propriedad<:, mas torna-se um nttentado eon-
lmportante cur&o. : . • trn a vid!l.dos pessoas. • . ·.. · 
· c Piacq~te molti Cqllw;rtre l'iiiCI'lidio {m i de· Os motivosjus~lflc3livos dn 1lisposiçiío pare
litli comt··o la III'OJII'iatti p••it•l!tr~. Di~Prso (H l'tw- ei:un inspirados em um sentimento de protecção 
vi~o dclCa•mi:111ani e tli alt,-i ma ·~st1·i. 1M 1/Íltrc :i vidn das pessnas, e enlão observou-se que, não · 
1Jr.1úite, •! IJII!rsto·i o t~''.'l'' pe1' u'iyl'ore, pen;llq l'iiJ· corrcnd•l nenhum perigo as pessoas, rtuaudo niio 
ctndio 11•1u PS.~cl'l: rlelitlu p3Ftic.tmeMI! rrmvi.<.~imo, esti vess•.om r~iJnidvs. d~vcrin n lei lijrnar claro 

. mwlu( lei tlov,. il d•mno a ll•l fl •·op•·i•·tc't IJ•·iv ·ta (u o pon~;~menlo, c nes\:ts vistns ·outro dcvuwdo 
mrscl!i!iO c rt11ch~ nttll? S I' trcttta~asi tli co~a pro~ (lrOpoz 11 seguinte sub•clllciHl:t-durcwte o lt'1l~po 
w ia. das retmiiJ~.f. 8~111 suil -emendn;senllo combatido 

Ln tlcra .te'cle di qwtsto l'ealo (q!!!mda si vo,qlia !Jor Mr . P:u·uol, portt UI;) destrui a o systent:l. dn 
considenu·c tU'! mP.zzo d.•t (ufiCO tULI! 11roeminmte e i, niío foi adoptadn, e sendo reprod uzirln na · 
im.portcmz11 giul'úlica) c i! verocritcrio delmcdc· l:nmarn dos pares, J\lr. Renouard ·a ·:uacou por 
•imo ,[ t~eUf! spavemto clu! desta · l'iuccmrlio c lli!l ·estas razüos : 

· pcl·Üjo[lt che gin&tn le v rriecmuli:i•nu d~i Cflsiprúi • Todo cdificio servindo p,ra reunião lil<' ci· 
pr·csc11tarr. . • · dadãos n~o pédo ser eonsiderudo eomo ~bando· 
· Nada m:ois claro e explicito qQ.e islo. nodo ;·o prilll:ipiu da lei é protcgl'l' n vida do~. 

O Sn. o1.rco.\Alo:-Pois bem i issn niío importa ho•uetts e esh UCa1·:i compromcttidn si niio s.o 
a cla~siOcnçlio do crime como pu bli~o. t'I[IJllicnrem penas mnilo gnv<:s nos que v.uze· 

0 Sn. co~TA Rmllmo : ...- Ass!gn:tln 3 impor- rem fogo n 11111 ed illcio comagrado :i reu01üo do 
tanci

3 
tio crime. ct.tad~os e no qu:d um indh·iduo. prido achar -se 

nccidenkllmcnto,cl)mo sej~ o guarda. • 
O Sn. Oull,\ Rlo:-{lclo!; scns · r<!sull~do~, pela Nestas rnzõ.·s abun•lou o · ministru dn ju~liça, 

· sua gravidodiJ, mas n1\o importa chts~ificar-ão. reforçanllo-ns nindn t~m outras consid~rnçõe~: 
. O Sn: BA I'TISTA I'RREIDA : - A:;ol'n eu 1011 e ou· • H a uma g-rande i m portancia, dizia ello, em 
sidcrnr ain•.l:t lllll'' llatte integr;lnte uo ~ rt. ::G7. collocnr 03 ediOcios publicas sob :1 sttncção da 

O nobt·o· l'X- mi nis tro dn Jn>tiçn interc~ llott lei mnis SPVurn. . 
·uo~t• ! ~rti~o. · na 2 ." d iscms~o dn pro.iccto. um~ • Iud.·pondPnlc do per igo n que o incendio 
emcnd~, · qtic niio mt• parece ncoit;~\'él seniío em I'X (IÕIJ a vid:t rios homans, ~ej;~ IJllO nellcs h:tja 
purte. 1·euni~o, so·jn qu" noites súmento l'l'jnm cilcou-

O projct:lo primi~ivo esl:IV:I redigido n>sim : trnrlos os gunr•IM, c preeisv rcconhtlecr quo os 
cdilieio:s ()Uhlh!OS mcrecmn nma WOit!CÇfio e~pe-

.• lnccudittl' ctlilic io~ . . conali'!H!\'ÕM de ;; n:~l· cial ; •1uens il!l'ejns, que os estaboteeiml'ntos 
quer gcncl'll. n~v io~ .. embal'.-:tÇiil~$, loj~~. olfi•:i· que ·dee•m1m uma. cidmle e fot·um Je,-aut:tdo~ 
nn~ c :I I'I037.en~ h:tlnt.'l(lns on IJUO snrvcm pn 1'11 co1 11 :,rnmde clt>lo, mel't!cem ser co !locados sob 
hnbilnçiio, l{llfll' css<'s cdifiuiu~ on conslrnt·.çüos a prOJt~q;f!O da lei mai~ sev~1·a • • 
\l~l'len•:am o. terceiro, quo r <~O proprio uuto r. do P<lllú·$C obj<!Cinr, como jiÍ o (,~z; a critic:~ dos 
mcendio.• comcnladnrc~, tine ~tcs princi11ios não são rigo· 

A cmemln intcrcallon depois <lns ral~vrn~ - ro!<:lmenteex.nctos e concordau lcs eom o systcm:~ 
· para habil.aç;\o - este per iodo : O ti para rcuniõo cb lei . Pot· minha p.wlo n:lo os nceito sem re

de bonmot<, :10 LllDI[IO em que se a~;ho.rcln reu- stricç:to. c jamais justili caria a .ne~.c~sidade de 
nido~. tmnir·re m:1is severamente o mdtvtduo que 

Sr. presidente , osln omtlnun ret~Ol'da a his· inccndia um crlill cio deslinndo n reuniõe5 pu· 
toria de nm~ emenda ~naloga, Qllll foi objeclo !Jikas p<)lt~ ll~otccçtio que met·ccom os ediflcios 
de tlist~n~s:in n~~ .cnmat'D~ f•·ancctas JlOI··occas.iilo que elnbcllc~nm liS cidndes e s5o monumentos do 
de tliscutit·· so o Codigo de t!l:l~ : e l'or •~orto ar·te.. ·. · 
que illu8\ro o utlb~t.~, cxwmdo os · ar~nmentu~ n ar~•tmcnto r.om quo comb:~to ~ cmencln, eu 
C0111 qUe foi Í1111lUl!l1:1tla plllO C0111111Í SSat' ÍO. dO O liro do ~V~l<' llll \lO !JfOjt!ClO : 1'110 l'q llÍplln a 
·gonrno t•.pnlo mini ~tro d·~ jn~t.j,;a : . · c:t·sa ti:tbitad:o ·n t)UC ~er\"~ 11~rn h;thítnção. ~endo 
. O a~· t. lt:l~. ~ :!.", tlo C11di~1\ l'cnnl FrallC1!7., indiiT••rcntc que no momentu tio int:endio os 
que, emno :~indn :t)!orn n •:~mar~\ tt~ ní oct:asi5o morndot•es ~~·jnm oll mio ()llcontr~tlos nelln. 
de.vot•, tl :1 Lon\c (lllde babou o 11IU~ll':tdo uulm' Umn igrcj:•, llll.ltril.uln:•l de justb;a, um:t rnsa 

. d0stc JH'o.b•eto, l'nuncia-S''lliH' t>~tl! inouo : · ·d,i hail11 uão s:io, ~ ~· :,mr~menlc, ctli1lcio~ h:tlli\a · 
• Serú prmitlo con~ 111/U'.<!IItl jJ~IIa a'l"eltt• q1w dM. pol'tlllC n~o l\ãll o d ilici1JS de mora1lin o!Te· 

«.vola lltar_i"mtmf,, /JIIZ •"~ ' fouo a etl ificio qu •• : .<rr vit· cliva. m:•s ~nu lngare!\ de fi'NJUBntcs reuniiles, 
• pM'a ,.~1111iàn !Ir i:hli>~liin$ ~· . · ando 1iclo mouos :tccidlln\almento llltistem pes_: 
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sons. Orn, si o pro,jecto n~;;·~:nPI~H' :·: ~-~~n lwlii- 1 que th>mitw_ U!nn. sct'it:' 1lc facto;; ~pproxihwdos 
tndn a. que scn·e fO:II'<• h:•b:tar;ao, :lll•.·•nh>.nilo pl'l:l :m;:J.,g-w. (l.IJ.) 
sún]{'nte ao fi1n a que t~ d•~st.in:1dn., (.~-on1•111~~l :1~~ :-;J·. p:-~,~!tl·~ntt•. ;.\:lt~ - ~ de cx:J:nin:H'.a::- cli~po
sem••llwr :': .c:o>n que sct'1•e pnr:1 h:t!Jill•~~n o siçi• ., d ' pl'lliet'l" ljnc eru.•111 ,t'ireito noYo no 
edilicio dc>tinndo n reilniões Jmulicns? U1n eo/i- :ot•aul~ :H >sinc,•ndi<J~ c tleô:o:<Li'l'·', qae SI! fltHI~m 
!leio ncstus condiçucs ('~\â n:1 o:tll:l•~oi'Í<~ 1la~ ~lal' na.< t!Sli':Hl:" tlc j'J:'i'o. •':t de:<c.io ,llj:•ilat· ti 
c:•s;,.s qne, >endo de:.:lí1wrlns [l:Jra hnl;il:l~f•o, niTo •ill!stt':~<.l:t cun,;l([e;·.n:"• dos tli!~no.; mé!\liJro:: tln 
sito h:tbilailas 'no 111omento do cl'ituc. c•. >u tmi~~~o tl· j:l~tiça : d.~·luut~s <lu riu<~~ que 

Dcmnis, como bem not3rllln os urnd•Jt't·:; d:<~ t.cn!tn_a r·,•s;;ciio 1l•1 s :J." donrt. 2tii IJ, rrnc u/i:is 
c~mara:; rl'lillCCZ3S, tlOVt\ ~e allen<lcr que lll'>'ll!:> c. copta I illc:·::t Ü•) art. (!,:F' ~ 7." do Co;ligo 
oililicio, ll:n ~c111pre nl;mt'lll.quc :wrddcnl:dnwnlc l·rnm:IJZ. · 
os habita; pelo menos ncll~~ ~e t'llr.<~nt•·~ u;a E> la Jl:tl'k~ li•) tn•.]cdo oc~U.[J::·s~ do fogo ll' r 
írldivídno· incumbido dl~ t;\Wl'll~l-os c ;:l'i:H' u ouinamnktu•no. · · 
sua ~nliserrnç.lio, um pot•leira, P•~lu menn,:. :> O ~ .;." "li!li'liC :litt\,: t•,:pcci~' tlc inl'rndio, o 
este fnc.to induz prC5Uill[11;-~o de lt~bii<J~~o. i:~t·~>;ltJ.:o tlu ;;tal•wi:"·~ ~u dn COIIthu<tivoi:; <jUO 
(Apr•imloa.) ~·.! eollo<::nn em l(ll'll'> dn otJjl;l:tro qtw ~~~ qw·r 

6 Sn. Mom;mA ur-: lhnnos:- Pnl'•'•···~ quo nc>la ' IH~etllli:ll', c O de>':' nlJjt'<'l''~· [ll'tl;!t:zh!n !JI'ia 
l!ypothcsc :<c deve" ppiiear o ~r L 1\1~, cunt~i 1 t:Hl\l m!t!!.tlll nit•:rr'•o. ou.•• !:J nn Ir.•,: ler·mo>.o inceurlio 
com 

0 
nrt. 3~. · th,~ Oh_~e~·~r~~w :t;~ ! o.:.: -~1ll=!i s n f··lg-•l fn( etnlltt1ll!'~i· 

liilll•> (I I) tl•1 ;,J)}'I'il.l 'liE' s:fl'l\'ll ()'$;~ I.'UJll!JlllllÍ-
0 Sn. ÜAPTIS1'A l'muma :- Dt~ n·~uhum illodo; :u;-:"'· 

lw cquiYo~o lln pat'le do meu illtt-tl':tdo ntni,cm. 0!':1, ü ha ·./na~ !:weaJio', d•1Y:.•t·i:::n dlc'> 
No syslcma du prnjeclo, n mol'le d,) Ullla.ou t1wi.< ('O:Is!il:tir •lnas int':·,,~ · ·ües. ''"'IIIJ ad·•' •lis1in· 
pcS>OOS, c:lllSUU:J [H:Iu iuceudio, e re~HilJdt) acci · c;u,;, q:t•< ~~o, Sl'lll[.li'tl ipte n .. l'fl!l l llltlllkit• 
rlHlll:t[ C Uàtl·lJI'OUUdO Ü~ Ulll tk<igniu .Ci'ÍHlÍ· •,':'lO deiX::l' dú ~'- ' ''. tli\l!l :'IF~IIIjllQill;h <lirr·d~ ;la 
no~o; ni10 ô um thn tll.lC o ~~g-•'lltn ·pl'L.I~tU\1 enn~ a~.wt~ c•. ~'\:.!1) C-'llljJi.'1 1 lt: 1 2ld! l 11'ne. ~e cun:::.i1lt~re ado 
scgttir pelo inccntlin. O iudividao •1(1•.· in::cndi:H' Ji<:i i o "n fn;t:>l'<'!!l<', q:r:; ,.,! (l,•v:.. [,.J,•l'ul' a 
uma L:t8a, co1n intúll~ltO d•J matar:~< p ""üas. 'I"'! nt~·tt• ·•n. :•ent'ttlll:t;· ··,:tle!i::<!s e l'ii.~i'l··o~ :li':let· 
3 lwiJitiltn, llfiO incorre 1111 <!i~[IO.<Í!;~1 1 Uo pmj:·1:t.•; p:n·~ t'mlllllU:Jil'nl· i•l : '! ' 111li · J a 11111 tm•:!io .. <i flOl'• 
·incot·rc, silll, no ~t·t. i9i! !lo Codi_;.:n. !•nrqll•' n i!\~ v~n\lt:'u c~l:1 ··ot!tlllllnk·:~•7i" .inl·.'l'J·omp:·:l'-sc; •} o 
1e11riio foi malnr I' )l~:·a L>>'~ú li1n elllJ:I'e:.::n;l o pr·· ·:o tr:o l':'•r d t!I'Or;Hill pl'hl~ ('i,:nntn~.<. 
incendio, qUt) neste ca>o opc:·t~ t!tllliO um:' :ll'i ll'' . :\a <.l11!tli'ill~ , ' n ill',ljedn" itwenlii., tio,: ma! e · 
homkida·. nssim 1:omo eu1 oatro:.: tai:Je st'l' U:!l:t 1'1:1"~, ni11) ,,•::::i•h•h , ..• ,m,n:!ni,·:wi:o, é· um :•eto 
manobt'" frauduknl:~, c•llllO qtl:,nt!o <J il!;t'lH<) (1 im;:un··: p:~;'" 'I'''' l:nj:t rrinll' é j,.,:,.j,,) qn:· da 
cmpre~a !Hlfa rcCl'lJ•·r· o imporlc do ~c:;u!·o. C•llll!Hit=dr'tll)'" l'l'Slil\t' n Jli'OJI'•g:u:f:n d<"• li:<·r•n,lin; 

Entendo, [lCI:ls rnlues que cxpltr.. <Jno '' t'illl'n- c c~t:1 it!ê:t nwi~ :tt·•·enlün ~~ · ,.,,m a dispo>ido 
d:1 tlcvc ser nd plada em p:n·tl'; na :li>i'osir;i:o 1l1~ t:,:rq,1:•llwalt1 :· '/ ue sui•'il;~ o ~<!• •nt,~ ~ ,;•.•!lt".·Í·. a 
pro.i,~rlo derem c 'Ll'<•l' os etlllicins •fe~lia:nbs a rH•'"llla 11''11", co1nu si o ro:::" l'•Js>e t"'Sln :lir<'('i;t
reuniõe~ [Htblica~, ind:t fJlll' lll'ill!s >e n:ic> l't)io')JJ·.-, lllt'liól' 
Tl!lll\iiil) tW IIWIUCIILO Clll rfll<''' iTJt!• ndii.t c:: <il •':l· ,-;j O /)Cil:.:~:JI>!I\10 1l:t )1 •i l'f'le !"•' t'!llh:!l'll Ü 
do; lJI'IHiO fJUC l'CCO!lliiiC!ld~ ·~C C:ltllfl [!l'f'[lli'Í\"1!1 p •.ll!ÍI' ' Úiltt:!l:n tl i ll<'t'ii.Ji.,, J>i'•Hiu~itÍI> /'"I' lllll i!.J 
a di:.;pu~ic:ito do Culli::ro l,..rancl"lZ, riiW l1•uJ a \~a : J- in~tir t·t~ 1 • fl('b t;ftL1mtrltil'!l 1."'q, :1- dispn~ir~~:1n t~ 
lng•!lll <.],, liH'IlJnnisar-sc euut u >Y>tt.:'ll" do pro· rcclllndallit•,[Wl'<Jll·' ni';,ct · Ctllrn lU l'c•:n':l ,:·,,nd. 
jcclo, de Sl'l' m~i~ g:ll':tlltit!u:n1lw; iul:'t'•':.:si'~IJHC e ü indiil'••l't'lll•' l'!ll:iu" "'"''"· 
oi/e [H'Ol<WC e nll'lhol' se cnntii'IIW l'O!Il w; pritt- U J'-·g" :•ú1h• "''''' P''''''· nn tl:• llli."ln tlil'ecl··,·nu 
ciJlÍOS ~a jusli~·a. d1• mut!n il1<iil't'l'iu: i~•n ~·· c:~mpt·••li,·ud": ,·!.:i-

Nesta sentiolo nprc;;cn:o unw t•metHb, <ill•' t···~~~~::~~·ul•: l''"t' 'i~t:IIIIIG ~~~· lia in·:,.,.,11rdi.-11'io 
completo uxpli<·n IH! O o IJU" ~e Ul!VC 111tLt'ntkl' l"'l' Cltll'<' u tl~t·nl•· r·ri111i uo-u e" nhj ··l:t" ÍIW•'ndhdu, 
cdincio rln<tin:•do ~ reuniõ··.< pnhlicus. e o · in•:,•tdiiJ tkJII'IHk ~~·, mellll' tb t11:1;;'•o do 

w~·e:~ L~·. 

rd~~·ne~ó~i~~~~~~.'i~~~. ~,e\(~u<11.~~·11~,:i:1111~5n~'~i~~·.~1 ~~~i,~ N" wo r1n lfiW n f1!g"O ,·, •·utnlll'IHi~·~tlu, o in-
,1~ Jcgi~luçf•o ;tclu;~l, pen-o IJlW t! npporltwu 0 t•,;ndi" pú./•~ 1L•p ·n.i1'l' prinvip •!1111'.111<'. e111110 
lll'Jmenlo p~ra tJlll' 0 tegis/:trl"l'~t! !B"~ · !'t!.!'l'el'i· disse 11;1 e;lllllll'a ,,,,~ p·.rost• St'. t:nvic1·, d:t rtel.'i)O 
uent1•· e COIII[It)IH!lrn<IO d:t~ ll•)C. >>Hlilll<•s do '•:H •lu·: l'l'tl!fJ~. Si " li!lll j "J Glll'i't'l' Cllllllu, 11 l:lllll· 
tcmpn,c, nlnt·::r:~n<lo n ··~[lh:·J·rt dti.<ll:t:tdiri•l:nJ,., mnnil'lll)"'~ p1Hu deixtH' lle :·/l':I·Luar~:;u; ~~ us 
C,Oillpl't'hCUÜir l'lll Ull\ [ll;IIHI lll:li8 y 11 ,iu I' lllelllo• \'ü ii l"~ >'IIJti':>:'t'lll CDI:I lllai:; OU!IWIIM llll)lelo:IS 

1JknuH'IIit' ~11111 )1iu:1do 1 1 , 1 1:1~ "" ti\11>'~ . .; 1/ \W p.·.r.r.:m 1;111 : l't'i"~ i :dlil!ttlli:l., PL• f:ll::ilnwttll> nl\.in~it·:in o 
JH'odu:r.il' a 1 J,·~·-,ll:u•5u lhl )H'•>J!ri• .1:11 !1• .. H>i :.,, nl.tjet·lu, f' lU ('\lj:t [ll'll\itnitlndc funull CLilltHl:H..In:'. 
ao .J:,!o uu ÍIIGt'lto!in dt•\'t! lo111:tl' /ng-:1!', lltt lei ~ltt' ~i n~n ~c· HHI\ll n illt'Ontlio I'•:tliZ:hln nu~ 
l[U!l el:liJOrnmo~. lotl•.•:;. us :l~!'llti·,·. qtll', · ~onH• u· .. ll111WI'i.ws, I) 'h:r'n qnl' \'t''n:ta rtu ·t•'lllllnicn•:~o 
fo::-o. t)(J~\ltÍI!IIl 3 p l'llfll'Ít'<l:illü () l'illl~I\IH .llill IÍII 1'•.1~'11, Jl ll l'a 1/HC.i'ar.:•t'-S'.' 11111n tliSJ11'S:(~:in 1' ~1'0· 
dM•.mo r•fl'ect.in• e immcd i:1tu, t:1>lllll a I!X[JI":;:õo i e':tl, quando .•ll~laritt (111'11:11' l'!arni[IWO llll'f'llliio 
rlc umn mitw u ot\11'\1:', i:'itl.<k. H>lll-itl·.'· l'; ·tlid i' ~~·rú p.unid•• , ,~·:~ ; n~l'· '''.i~ ••n n:'l•> o l'ngo P"'tn 
nma cm••nd<t eoncvhid" nc>l~ · ~ 1<'1'1110'. (1~1.) ' [lt>l' nwtl•.! rli;·,•t'l" 1111 imlinTlo '? 
E~la [1111'1•.' tlo lll'tt.it•r.ln !:Oa11'kln·~c :>ind:1 C!illi ~;i~ tlhpo>"ir::~ •. ~ l'\···"''1) i""' 1!111 l'j)pt·imil'lam-

nntra e'i!!{111dll, (.p!t.! \:ft.ll iaHdWHI li 1r' _; f1 lt,·,t ~. di~.. I~ I .','U, t'OIIlltlh•hr.! o lqf; 'ft~Jir l ':'.(l.r O priltll•l:'l) inCeH-
J)OHs:tlll tlt:Sl'll vnl vimt•nl" v,;[1ec i ~'l l·t" q til) tutl:l ·;I !ti . 1il; qll<' ller,·· i·i~~üiÍ:li· u ~~· ~ ;llll\ln. ••nlft•.> Ctllll• 
I'Sill m~f<'riu é sniJ<>l'tlin:Hin ~· uut priuelpiü 1-!'i't':ll pr•:'hl·mLc-t·i:l :t ~1ta ntilitl:n!•'; nws, tit'scll.' ljliO nflo · 
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se considera neto p:ossivel de pena, não vejo 1 · O Sn. D.\I'TIST.\ PEnEinA:-A jurisprudencia 
razão para uma di$posir-ão ~pcr.ial. . · franceUI aíllrmou este (Jrincipio, ClllllO bem o · 

Passo a:ror:,r.a examinai' o :trt. ~li? C, que trata (lemoustra A; Bl:~nche nos séus Estudos Pra
do incendio c de:;astre nns e::trarlns de (erro. t ic·~~ · ~obre o .Codigo Prmal , c tenho pnra mim 
Dcixnndo de r~zer t·cJIOro dn redação-pouco feliz qu•J o Jlrirtcipio re~omrnuud.1-so conto um justo 
du artigo, occU{lar·me hei. ~ómenlc da su:1 ma- ~:riterio tanto par;i a qu~liHc:.tPão do crime como 
teria . . para medida da pen~. • 

Na economia. do projcoto o crime cousi~lc ()ffi De. conrori11idadc com cs!ns idé·as; formulei 
pür fogo n vchit:ulos de eslr~dus do ferro, U'~ ilu~s cm6uilus, ·uma suJJ,;tituitil'a do art. ! t>7 C, 
pnssageiro~ . ou de cargns, em ·movimento ou relativa no incl!ndio ue um trem de pa~sogei
de .maneirn que o fo~o se m:mi(~te qunndo em ros, outra rcrercnte no inccndio d!! un1 trem de 
n~oi'ÍIIlr•nto ; ctime de igu;:J natureza considero cargas; em nmo ~ idén capital é o pcripo de vida 
:nnda o projccto qualquer nccldentc Cl\Us~do aos· . que correm as p~sO:Js, c om outra o onmno que 
mr.smos vell!culos. . som·c a proprlcdadil, senilo ·:~ pena ag:;rav:u1:t 

À_ tlisposlção abrangendo _!lll mesnw incrimi- sempre quo do nccident•~ ou incendio rcsultur 
naçao fncto;; distiuctos, qUl~ nao revelam a mesma a morte .de alguern. 
pcn·crsidndc por parte do agente e .não . s~o cn· . rondo, Sr. pt·csidenlc, cxaniinDrlo as diSPO· 
Jl<tzes de produzir result~dos ignne~, aberrn do si~ües do projecto na pnrto· rel:•til'll á violação 
do principio ca•·denl, que ú a base ue todo o sy- do direito, tolo é, no ct·ime, vou aoalysol-o 
stcmn do projeoto. . . .ago~il nn . ~u:t P,art9 I'epressiva, isto 1!, a peo.a, 

S:•Jt,, ~os olhos quo não so.póde compm·al' o seotmdo d•vergtr :~mdn nesl1l JlOnto do sen ti. 
inccndio de um comboio do past«.1~eiro~ ao de nm lnsu·3do autor. 
comboio de c:irga~; em nm caso ó 111aior o perig-o l'cn~o que o projcctrJ violn os principias da 
que 011rrr•m :1s pes.,;o,1s c l)('r isso me:otnol o m:».l jnstk•a. t:1 nto llr"lriJill! n<io rP-~pe i too a regra da· 
mnlct·ial prOLluziflo !i acom(Janh~do de r.onsc· propnroionnlidnole a (JOI' isso :1 medidn da pcnn 
q.nencia~ .111:1L~ deplor:1vd~, :to 1~1~so que no outro excede 11 dn n iuw, c.omo llot·que, in fel iz na es- · 
u mnis directa li oiTcn~~ :i P''OJ!l"ier"l:ult~ 1Io que a colhn, iuO in!!e uma p~na in r:un:~nte. que nom 
umenr:.a á .scguran~a lia pcs~on . Ora, l.'i o crime s:•ti~raz ús exigenci:~s da ordem social, nem 
gradlia·~e 1101' o~lás ounu~es, ê .i 11tuiti\•o qnc _11 inflúe para D rcgenet'açlio do criminoso. . 
disrrosiçüo viola os priucipios dnjustl~n, eonrun- o projeclo consil.lera, e com rnzão, ·crlritc da 
dindo nn unidude dn p~Jtln factos qne n5o têm o nwiot· g~nvldl•d~ c p~ssível d~ pena· rigores:• 
mesmo enr~cler de grayidado e nüo produzem o izlCeodw, &empre que deste. resultar n morte 
o mesmo mal mMcrinl. · de nlgue.n •. Estou de acciirdo ; p:micc, portanto, 

A desigualdade dii disposi~\üo mnis sol.n·o;:abe qlHl quando o inccndio niío rôr ucompnnhado de 
·na p;•rtc·cm que colll113ra11o incondio o acciclt·ule lugnbrc cortt~j <) de des~ra~•as . c não honvcr 
rausndo nos vchiculos ~r qualquer mam•ira. pcrd;~ de vida a lamentar, a pena tleve se1· 
O quo é n.~cidcnle 1 A express;io é uor dcm:tis menor . .. 
v:rgn ;" convém precis:Jr ilew a su~ ~ignifit~,~;iio. o Sn. ÚLEGAuiO: -:-E é. 
{.ltn do~ :~ r•cidcnte~ mai~ co1muuus nas e~trn(b> 
do fr·no é n !le~carriHwmenllJ; eomprehcnllo 
(]UC :t . lei l'<JUÍJ!Ur'C l!SSt! llCCitllilltc~ :lO Íll• 
r:cnlllo, ~cmp1·c tjliC cllo fúr Jlro"tdtuirlo pot• u111a 
mnnoJJt•u criutinos~ : tio i)(uni 1-(r:•vidutlc dl "l'c · 
{JUIO UIIC\~iiO daquollc fjlW dcsii'Uit'UIIHI poll\ll 
por omlc devo pn~::nt• o lrt'm; tuas não ú r:~z(;u
vel, o ofl"cndc ús not•õPs UJais· olcme!l tlll't's da 
jusliça, J'Ounir debaixo du mesma &1 Dcç1í.o pl.!nal 
nc\os tjUe ntio pal'tiCilllllll dn mesma gravill~dr., 
quo uao• s5o ins(llrodos {lOr um ~cntimonL{> de 
perversidade igual, c prot:lnzcm nm moi mnterio.l 
limitodo. . · 

Accidentes ho tiUO :~penas reta t'il:tm a marclm 
do Ú'cm e r.nusnm nos vehicnlo~ um dnmno 
pouco sensível; es~e~ ufto llcv~m g(!r punidos 
com a me~rna sel'erill:tde I]UO .1que!los outros 
qU•! nmcoçnm a segurança ~-~~ Jlc,:,:o:ls, OX[JOctu 
n viela n [lOrigos c e~u~nm um amno !'Cal. 

Airula :\I"Jlli o JH'inCiiJio dominante devo ~er· u 
protec.;flo :'is pes~oa~. u segul'ançn da virla e pam 
isso parcco-mo \!55l!nÚ:rl dislitt:,ruit· ~i o ll'~m t! 
do passn::e!ros ott dr: cargas; si o rrJgiJ é po.,to a 
vchieulos oltt carro~ contcudo IK'S$0US, on :• 
whirulos que, não ronlenllo PC'S$0!\~, r~ZlliU parlo 
enlriJtanlo du um tl't'lll do {Hii'>n:,ruiros . A ruz5o 
t} quotnos vohicuios devem sor rojlltt:1dil5 como 
ln~a1~os 11 uc ~~o h a h i ta dos. 
· O Sn. Oi,EGAlUO dú un1 opat·tcr.. 

: 'l'orno Jll.-~. 

O Sn. DAl'TIST~\ l'EttEinA :......:. ~ . llU sirra de 
medida da Jl,,na a p~rver~id:ulc do a~ente ou n 
cxtcm:"lo ~~~~ rcsultall< l~ i.lo criinc. E:utrelnn!o, 
tJclo 11rojocto as~im ni\o 6 _; o an.\OI' de .um in· 
C\.'!ldio, de ftlle rcsullar a morto tle po~sons, é 
puuido no gt•:io millimo com n mcsmo.tJenn <·om 
flUO sc1:á punido o autor do um ittcondioquo 
não m:tiou uiu~uom. Darei j:i a demonstrtu;iiu: o
:n·t. 26i n puno o ·inccndio de quo n5o resultar 
mo•·tc com n pena ti(} prisiio com trub~lho pot· 
sei~ anuas. no ruinimo ; inl\igindo ~o autor do 
iucc::dio de que re~ulltl t' morto 11 ponn do art. 
:1.!13 do Codigo Criminal, vir:i c~te n soifl·er n de 
seis annos do prisito com trabnlho que é. o 
mínimo do ~ri. 1.93. · 

O Sn. 'fiiEODORI,TO SouTo:- Ahi hn um pe
qtwno tleMio 11ue ~e pütl.c corrigi!•. . 

O Sn. D.\1'11STA-PEttEm.t:-' N:io & ião JlCq iteno 
a~sim c inf1!lizmentc .n:io •! unico. !'~lo ~l't, :!67 
ll, * 'L"; se punll com a l ll'n:~ tle dotts ~nno; do 
pri:<.'lo co111 u·aballro. no mini mo, n :mtor do ín
ccudio de um ctlilicio n:io h:•llilildo e quo niio 
s1~rvc J);)l'll hnbilnr:ào; com r:ssn llU)SlM pena 
(lUllc· ~e o nutor do incondio de um !!di!lcia 
nessas coudiçlic~, quando d(> incentlio rc$nlt.1r 

.
n morta ; ]lols o lll'o.iccto ap];lica uest<l ru~n a~ 
pena~ do nrt. liJ,t do C•di~o c o minimo dcs~e 
arti:-;o ü tlou~ annonlo pris5o com lrnbillho,_. . . .. 
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. Ess:t igttaldod~ de Jle:ln para punil' I'CS!IOIIS:l· 
bJJidodcs tlesiguaes é 11mu viohtç:io do priuci(Jío 
tl:t proporcionalidade : o clcfcit•J, porem, mai~ 
gt"aV~~ do projecto c.>st.í n:l npplica,..üo tla ll<.~ttn uo 
~nhls, que ú liberalísada. 1r umã 11ena detc.<l;t· 
vel, <JUe não ln\l.mitla nem con·ígc; condellln:td:l 
Jl•~ la sciencia e paln cxpet·iencin · ..• 

{I Sn. CosTA .1\tll'EitlO ; -E' um:r t>Íma.quc 
ainda figura no nm:~o Codigo e c ll)lplic.:.dn. . 

O Sn . D.!t'TI~TA P Rtn1ln.\ . . :. - •.•. C JWIO {ll'O· 
pt·io :Jutor liO Jlrojecto, que tcntlo-n · :~ehado -in
t:unc c <lcsmor;tli$auol~l para o estJ:·avo, adinit·n 
qnc a l'epulossc excclle}ttc pllra o homem livre 1 

A p~n:• t.le galés. qmlll]ucr quu !'ej:t a condi· 
~~5o soei~! do indidduo a qnom tiVCJ' d~ set' 
npplicnd~, é dC$OJot•:dís:nlorn ; ·' cot•t•cnto do 

·galés ~ uma escola · IJ~ri~osn em vez de «H'rigir 
os instinctos grossei ros rlo dolinquenle, m:tí~ O$ 
apnra e rerpunt;~, (.4.fJoittdoe.) 

Em todos os tempos e. pelo ll!l!is.laçfi•J 1le lodos 
os povo;, o inceudint•io f11i p;lnido c um um:. so
verid:~de, qllc r.lteguv:~ n ~ct· bat•bnt'.\ . O direito 
an~l!ro o condcmnan1, par uma espl!de d" !oi 
do Talliiio, u sct· IIUilimado Vi\'O, :i morte 110ID 
fogo; vivie3!tH'tmtuJ•1 díz;n o Digcsto>, I>U, cumo 
so liX.!H'itnilltn :as le1s :~ng-lo ·~~x.nnins, iuct'rl
d-iarii noaftWJl i coliCI'emantttr . Os <'oolil!o~ · mo
dànos n!io npplicam, ·ê- certo, a t:rema~·lio mn 
Vid:l i JlOI' l\111 \> I'OCC:'W lliCIIO~ afilictim I) mais 
autrimario, mas que ni\o deixa do sor uma vor

,gonh•• ptrra o civilisac~o tlo soculo, lir:un:c 
vida no ineendiat•ío, condC"mnanclo-o (I mot·tc. 
E' o direito dn Europa, CtljM codig··-s o con
sagram, :i excepçào hoje de ror~u~-rcl c He'Jl:l· 
·nhn, qne aboliram posi.Crlorn)cntc 11 11ena ca· 
pilnl. · · 

O Sn. GALDINO B~s NEVE5 : - Em Pot'tngnl 
Mltí al!r,Jid:. d~! f:reto.-

o Sn. D.\l'TIS'fA )lF:llEtn, \ :-De ra \'ll) não, de 
direito; por urnn ll'i de Julho de i/!~7, u~~im 
como o foi n:~ Hcsp:mlla JlOl' uma lct do con· . 
gre~so n~cion:~l. .· _ · 

. · O Sn. OLEGA.tuo :;_Na Hespanha ba a vena d~ 
galês. . 

O Sn. ll.ll'TI~TA P&ntmn :-Nilo farei víolen- · 
ciu aos meu~ .scnlimenlos 13 in,j tu ín n mn~ cn, 
marn illuslrn da· c libet':o), suslo~utundo "nccc~si· 
d:lde c!a rm·t:ll, como um inHt·umont o de civíli · 
sa~.=io. Ni•o rcclamn ptll'a ·o inccndi:trio :. JICIHI 
cnpílal; n ·f,on:n ú umn nrma cmbolad:t c sem 
tio, illcondliavcl com a llo$~1 civilis:u;1\o o com 
Mlnw.; do ~ccu(o (11poi1uhs): set•inch·~hollt'o~o 
parn n!'t~, q no n rcsn.•cil~~sontos qunndo c•st:i j:\ 
nbolít.la de fu cto. (~lll''üHlos.) 

),f.ls porfjUfl nDo SC ptillC C-n:1o H~ tl CI'C ~l>Jlli l• n r 
r.s ~::r prna irrr.p~l':ovd, não ti l'a?. ~o pnra •JUC 3 
~ub~liH'intnos pela <lo g:•lés, · . · 

gn enlunrlo fJI12 a prma rcc.nmmonda~so m~is 
tlelu ~cu fim, llt> IJllC pelos l'eus c.n·eilos: 

Si o ~h·o tio 'kgi;>lnolúl' fosse lntimitlar, Nlliio 
f:ll'ti ~crin.CollSI!~llit' CSSI' l'CStllt:\ l(l, Mll~t!ITMtdO 
~CIII\)I'C I<WOlllndn li ron·~ ; O Cim jl\~ l iflcttt'Í~ OS 
tl!dm• .: m:1s o h•:.t"i•l:ulor n'lnll••t'Q" tmtl'Ul'll c!om 
n fll'lltl alcnnt;O.I' dnu~ tl!.~U ifullo~, uin re~t:,~crocct· 
o csl~do do 1li rcilo vi1.'1b1lo pelo ct•iulc, o O\ttt;o 
IO!'Ilõll' hotn o delinttlll'tll.l~~· cdliC(Itl\IO·Ct, · · . 

ne:a sei que í'ste {triuelpio é oxagcr:tdo 110r 
al::mns crímirwli,;t..1s, que· suppti~ul ltuc ~s'JWi · 
soo:~ l.lcV('Ln C\ltl vcrlllr-,c '"" ho,;l'il:~es omhr so 
curem as eafet·n)io.launs tlaalm:t, tlo mos111o tncclo 
rlu.'J ·.u:~~ casa~ de ,:::1ud~ ~(~ c<UI'IIIII tiS l~nfcrmi· 
t a<l.es Ull COi'llO. . 

q S11. l~l\L.!f.lO DOS SANT<ls:.,...Scm dtl\'ÍÚ:I fjllí! 
nssun devo ser. · . 
· O SR. 11.\I'TJSTA Pr.nEm.\:-lfaja ou niío ·ex:~• 

gcl':l('fio neste moclo de :i11rl.'ci:~r o llm d:t pena, 
o IJUC é wrdade cl que no cstndo d~ civilisn~iio 
11 l!llC tllmos chcg:~do; quando o s.cienda do 
dlrdto critninal sulcm ns~ig-n:llado flor tantos c 
t:io· notn\"His pl'ogr•~>os C! per lodtl n pat'tll os 

· togi~lndorcs sü cu'·tpcitham na ol~ •·a cl:t regene· 
rnçào do cl'im inoso, e "e rop:•rartiUCl nos (ICUdisse· 
ll íufcliz ídén ilo ül'ivnr mni.s nlg-uns l!·aç.os dB 
aclu:ol legis l:o~io; q nc :1 . :~ fcittm. :mgtnenl:mdo 
?S tlilSO~ du npplicur;.~o de uma jlllna IIUC jà não 
C UO IIOSSJ lclllj) I. . 

fJm·a o iucllntli:~d ,J n5o QU('ro .outra pona 
· s~niio a du )lrtsão com ll'~llolho , 111:1 cn~11s p ni· 
teuciat·ias; u1iv li:t meio mak u111c:iz de coJ·t·i:.;ir 
o clmiuoso 1le 'iUe colloc:~ l·o L' fll race do crime, · 
abnnuonado no t'ulllt>l'~. 

O Sll. ÜJ..EG.~mo clá um 1inrlc . 
o Sit. llAPTISTA PEI\ RIIl ,\:- n osptlndo :ÍO 3[1D.I'IC 

do lll~u illnslr;~du tlllli l!'o. · . · 
Sipot' mllilo t:!nl[lo aintla nll-(tUna$ pt•ovineins 

Jl can.Hn pl'h·adns dn~ in~tilui<;ilc8 penitenciaria$ 
c ni\\\ tio:cJ'Clll . l~n~ns llili'Vtii'Í(ldas ondtl poss~nn os 
et·imiM$OS c:llllll•t·ir :rilOIJa du 1 •ri,;~o com tra· 

-bnlho, esta lh•J~ s~ni · n;opHc··!dn éOlll o Jomtoct-n'
mento atlmitlido n~ nos~ legislação; antes isso ; 
tet tlnws menos do que nos etlwt•gonhnr do qno 
com n cxb.i !>iç:io) publk .. 1. do COII<.Iomnatlo m·ras · 
t:mrlo llHI~ cot'rl·nlc; tlcnli'O du recinto das 
pt·lsi:•c~, tlclJnlxo dn insjleerâo (\:t nutm·itl;nl<l. 
~ul•mcttido :t unl' 1\ 'g'tHll.'ll di>cil•linnt', lhtJ ~ct•ã 
mni,; r.1cil llOl'l'igii'·SO. De111a i> o inconvenicatc · 
qnc o no!Jrc clAlmlndo :rpontuu St\ m:tnifustar;i 
~ómt·nto om rci:·~·li.o ás · ~;~ro ~·ineh\!1 '}ll tl :tinr.l.a 
não c~lão <iolt\ll3s do.• ili'I SÕtl~ pcui tenciarias ; 
ma;; ó tuh·cl';':thi omlc tnlliM> nccc.>t<nria se torna· 
:1 :1r.çfltl ;;.:.olutal' d:• l't~ Jll:Os,;~lo, [lOI'cJttll os no~l>~s 
clejllllaclns ~~1ltem pcrfcltantúlllc que cri mo.• da 
ord•·m dnqu~ llr.s para os quu.~s k:;islnmo~ ug-nra 
:;ô se d i10 uns f•ko> de e.ivilisror.~ •.>, · .nas grandes 
cid:Hk s. (Apoiaclo~ .) • 

(Jlll (li~;er.vr1s apútes .) · 
- Sentindo-me (atí;nulo o uão dt1SCj:mdo por 
mais ttJm(lo niHt~m· lia nttlmt;5o dos me11s culle· 
g~s, p~ço·ih('S pcnni.<s~o pura <lizol' lwen's 
pnltwt·a~ ctn justillc<I<JTio de outrus ·llmcndns. 

'l'l!llUO ('S!ll\l:trlo. con schmciu~alnlliHi> o~te ~s~ 
snnt(lto c de~r ·jandu, qunnlo c111 mim cahc1, 
collabo:-ar J!.1 fil <JIIt! saia tlc,:.tll caStJ Utlltl lei mais 
per(t•ita, quo r.orrosponda tnl'lhor (ls exigcncias 
da sittta\•iio ~ no~ l't.\t:l:unos d3 otlilli5o publira . .• 

O su. Owr..\IIJo:- W o r1n~ tom feito rom 
mniln [ll'i'ill!;ir•lli~ln. (Apoütd<JG ,) 

O S11 . lhr-ra ~·r.1. l't:ut:ntA:- lk U!l i. totl;~s ns 
minhas ilhl; t~ ~~~~ cmcud;t:<; · o como :Js ltne j:i 
m:mirc$ll' i :'t <.':t lll:ll'a, -Hs ctnc ngot'\1 jnslillcm·ci 
~umntn•·i:tfll clnto t•)m p u t· li 111 ;tpCl)tl~ c.ompldur o 
prujeclo. · · .. 
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Sr. presidente, o no~so Codigo Crímimil niio 
considera CI'Íino díslinclo, c com individuaUdat\1! 
propria ~ inuildn((5o, :•~sim eomo n5o cllusiuern. 
como jit vimos, o inccndio; c~tc é ap~n~s u111á 
circum~t:mcia ag:;r~vnntc tomo é n itlUIIdu~iío. 
A rc~peito, JIOrum, lia sUIHnurs;io o codigo c 
intc>irmnenle omi5so; nclle n5o si f:.1z mun~~o 
da su!Jrnersflo nem mesmo como circtlmstnncin. 

O rnes!llo rc.p~ro se pôtl•J fawr em rdnçüo no 
silencio do CoJigo r1u:mto :1 certo:; aclo> de 
bzu•aiM'ia, que, rUvcsLJndo-se 1lc nlll Cttr:w1cr de 
gr:widnde C$pcci~l. couslitucm crimes, que rc·· 
clnnwm a m:~ior se'icriliade. · . 
As~im como revelrlll·se, ue,:ta cirl<~dc Jninci· 

pa!mcnte, a ucce~siuadll de reprimir-se com 
rigor os incendiurios uu!l~zcs, !JlHl [Jor cubir;a 
O li. (tu'nltjllet' outro SNtlinwnto rept'UI'auo, tJi:iem 
fogo aos cdilicios, viznndo utn:t \·antngem illi· 
cjlo. á custa da t.lesgraça :tlhei;•, igualmrnLe l'll· 
comuwnd:1·SC como urgente, um:t [li'O\'idcn~ia 
efficn contra certa clas~c de C!itccttladoro>, niio 
meuos tt1mcro~os que os íuçctHliurioo, qt1e csco· 
I hem jlllrll e~111110 uc snus lHnnoiJras o ocean(l, o 
Yuslu ímp1!rio d:ts tompcst3Ut)S, Otlllll ~ rlillkul
dado !lo soccot·ro mat:; uu~m•mt•l o perig•J, 
diminuindo u cspcr~nt:a do vida c s:dnu;ão. 

lá niio raro· vomo~ e•luiput··s~ um navio es· 
tn1g:tdo, que nuo 1•údc rc;istir n rmü u:1~ oml:1s, 
a quem se muda o notno c t\{t·~c lHlltt htY:1goul 
de tintas [lnl'il esconder a ~uu vdl:ic(), u cmpre· 
gaJ-o no ~crviço uc \l':.tl1>porte dt~ pa~~ogeit•os o 
mct·cadorins. Esse nnvio \'lllt\tcio de stUI vlagl'm 
ou al.wlrôn com outro em nuilc sorcna " co\H 
m:~t· calmo ou bnlc em um .I'Ochrrlo nssigna· 
lado nas ca.rlHS mal'itimns c mltfrnga! 

O Sn. ZA:J~A :-Apoi:do, :~in•.l:t !tu pnuco neon
\occu i~so m1 Dubla com o (lalucho (.'!)mel/r(., 

leg-isladores e dessn ~oli~itnde o;; romanos nos 
deixaram lcstemuniFl nos cuidndos que dis· 
(Jens:~r~tn :!s su~·~ vinhas da Mysin c ns sr.lll'ns 
d:1 Africn, Do mesmo lllOuo quo a lei toma ~ol1 
sua protcc•:iio ~' routes e o~ \'iv~rcs destinndos. 
ao consumo puiJ!ico c p:trlieulnr, dOVIl co!IOP.ar 
soh sua egitlc os lant(U~s e os vh·ctros de peixe. 
Estl! n~suutplo cntcutl\l cum :1 ~IÍluoutação JIU· 
blica c IO!Ua n:ttur:dmcul.<\ lugar na llistmsu;ão 
do llrojecl(l. i'i~stc sentido ::tlH'esento .emetlda. 

St·. tJro~itlcnle, é ntuito llllllOl'lante" tnritcriri 
<le~;tc proj~c\(1; e sendo tão complexo, como é, 
eu ·nfto pudcri3 em um dlscur,;o uhrangni· o as
snmpto em todns as ~uns l'clnçue;, como niiD 110 • 
dcrin, n menos ![ttC llte desse proporçü~s cxa
ger~da;, do~envolrcr os tncus ~rgomcntos. 

OSn; 'l'm;ooont;·ro SouTo:-V. E~c devo ,·oHnr 
;í t rill Ult(t. ( Apoia1l~s. ) 

O Sn. lhPTIST.\ P&n;mu ::- Jttlgucí·me obri· 
rratlo a \()ltlut· p3rlc ncst~ dclm.tc, iniciaudD · n 
:ii~cusslio, JlOt'C[UC .estando compromcttiuo ·a 
n[H'Csentnr cmcndns, o mais opportuno momento 
•ne [mre~~u aqucH:a om que a di~cus~ào ~o· 
mer;n. l%1a 0 a t'atíiu !JUC expli~tl umiuha prc· 
!"ctlunci:.t no llc!Hitc, que de dircilo pcrlonce 
aos meus dislincto~ collo~·us · m:1í~ comtll'lcnlc~ 
du rJUI! cu o quo costumam captiv~r a allen~íio 
da cmnara. 

O S11. Ot.t::G.I.tuo :-Ningucm m~i~ compo~cn I e 
do qtte V. Ex. (.'l.poirulus.) · 

O Sn. A!WoNro CAnt.os:-1~ acaba de provul."t_., 
O :ln. 'l'uEollonETo SouTo;- E' um juriacon· 

sullo muito dislincto. 
· O"Sn. llHTI~T . .I.l'Eti&IllA:- Creio ter desc.m· 

pcnh~do a lltinha. tarefa. 
Voz~~~ :-l'~rfoi tarncnlc. 

O Sn. UAPl'ISTA l1 11111~111.\: -Não s5o C.>tcs l'aclos 
da maior gl'aY id~dc, pa l':t q uc llÚll'U[~Om Lmlu o Sa. ltll•'J'/Sl'A !'t;lUWU :-0 ucl!ato ('OIIlimia : 
~uliciluue tlu ]t}gisladur? Niio j1a :•hi u1nri pro· émtd8 l[llü pt·ovuwl t{ULJ volt!! â l.dlJurw, ofto 
tccçiio que dat• ~·, vida do;: homcus 1 Pol' çertu que 111\\ ~IIitno a ()~IJl)J'3ll~a ue tl'inmplwr dos 
flUO sim· a jusLir•n 0 n nw1·;11 s~o untpeulwllns ilhlslrt~:l ndvors:tt•io~1 ![UIJ mc~rucelwren1 na li~•:1, 
na rc[Jress5o dosses l'<tclo~. tl uc não potltJill ser mas 11or um dever u1:1 c.orter.ta IHII'it eon~ cllc~, 
l'<IIIshlurndos .yi11istros, como us rlt~nomiiwva o u ClU!J IIUttca rul!~rcl, como pqrque noo del· 
projccto IH'imitii'O, porque niio silo cnsos ror- , xtn·~~- uma occasruo de 11odcr tllustrat• o meu 
tu i to~ dcviuos a uma c.1usn sn].lerior c i·n \'enci. CSJHrtto. ~ . . . . 
vcl tmnbem ch:trn<lllns (orlnmt~ !lu 1/Wi' na Entrego e~lns 1· cllexuc~ a uttdltgcnctrt da ca• 
lingllrtgf'!n do uil'eito mn1·itimo. Núo, cslü~ ~ac.l_u~, n~nra e rc•:•l·Ilw, d:scnlpt~ ll~r hn,·er w·r tanto 
prntit'ndos ctn mcnuseDIJO d.1 IUDI'<il n 1]0 <lil"l' llo, t..lt1[lO o~cnp:Hln .t stw nllenç,u). 
ronstitnctn vct·dacldt·a lmr~tl:tr·ia; .1 lt•i, pol'laulo. Yoz:o:s :- Jlutlll bem, muito hem l. 
dü\'(! lllllti!·OS, ~Ortl !;()I"Ofi l l.~t<.!tJ -~CIII[tl'e <Jllll ellt!~ . (0 6t'lltl0l' ~· COIIIJII'hn;•tdlUlO c {dicitllrlo pc/vs 
fu•·em commeuul?~, ~o.m. dtstgrHo culposo, J!~l"~ Sr·s. d~·tllttml<Jg . ) 
si! chegttt' a Uttt ltm tlltttto. Vllm :i ~ l'd · d 

O Stt. Or.E.anro:-A idón é nllO[II~\·cf; ~li ~ mc~n, suo I as e npom as ns st~· 
fúrm~• u q t:o uuo atlmiLto. 

O Sn. U.\Vl'IST.\ P~;nF.tnA:-Concluirci os uti· 
sllws oiJ~ct·ruc;tí ;·s ~o pl't~,it1rhJ ch:t11wmlu a nttct~· 
çliu parn a ue•~~s~id~do th' prntL't,:t:t'·sc c~tll nHtt• 
ellicnda li (lt'Ojlriou:HIH t'lll'a).: IWO. Cl'<'ll~ fl\lC O 
!egblod\ll' tellllll CUIU[ll'illll U Sl'll (\(IV<'l' St.llllt\11(0 

llOI'I)lll~ l'l'[ti'Ílll\! (I llC•I':t~liiÇilO l[;t.~ Sl'óll'~l'\ 1\ t't)· 
lu~it:H ; ti•~ igualttl'ttlt'l~~::io e:u: • ~t'PIIt li' lltlJ"P~I.;t:' 

C1 a~ 11\ulttt~, IIHII ~Üu Vl•t'II;HI<•ll'<H lht'~UUI'tl~; il 
lt:nlw cnrl:ttl:l, t:tt.i:• npplit•:tçit•l •:•:lllll J' Uilthlts· 
tivl'l ú~ int!U~Iria;; t\ :to~ u>u~ da \'tlkt, <~ll).lill')n· 

. la ·IIH~s todos ~~~ ti i :t s tt 1':' h H" .•.. .1!:~1•) u~s unt pto 
em totln u lltlt'Lo rcconHuontla.~o :i ~ulícitutlntlos 

l:'lli n te~ 
E11W1Hltl~ 

Au ul'l . 2Gi A: 
Dcpoi:; lln Jtal:lVrn- tcrmo~-accrcscente·se

ii <J cst~ri[JLlll'n~·.iin t\tllnlllel'ci:tl. 
Art. ~üi H, ~cj:c .~u1Jstilt1it:lo [JCio >cguinte: 
l'ill' [tJ"·n. ti etlifil'ios 011 eunSLt'uct;üe~ do I(Ual• 

·tJlWl' !,(l!ll~ro, uavi~~~. t\11\h:tt't::l!)i•~s. lojns_. oflicinas 
u :ti'UIIlZt'll< hnh1\urlns llll quo til~rvtrcm por 
ltahilill~àü. IICI'Itnll·eult• " h~\·cuh·o OIL ao I•Nl!l to 
~utot· Í.lu "in co nulo, ;linda me~ mo !JllC cst~ 11oss:.~ .. 
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ser exlinclo logo depois de $U3 mnnil'cs!nção c. 
tcmba C-iiU~~do um darnno p~rcial ; . 

. Pena de Jlrisão com tr~IJ:llho de G n 12 annos 
e mulla de il a :!S o;. do damno causado. 

Si do incendio resnll~r a morte do alguma 
pessoa : 

Pllna de pri3ão com trabalho por 8 a 16 ::nmo> 
e a mesma lllulta. . 

§ 1.• Nns mc~mns penas incorrerú :1quelle que 
puzer l'ogo a cdi!icios dcstinndos par(l reuniões de 
h~mens, ·cotno >l.ljam os lúmplus, o:; paços, o~ 
tr•bu1_1aes, ns esc~la5 os. theatros, . c quUtJsqucr 
edtfktos de recrlltO pulJhco ou p:nltc.utur. 

Ac~re~ceole•So depJiS do § ~.o do art. ::!67 B; o 
segmnte: 

. :'li!!s lllcsm~s penas c g-uardadas· as mesmas 
dtstmcr:ocs mcorrcra aqucllc quo dc~truir os 
objqctos mencioo~dos nos Jlll!'~:;-r:~pllos antece
dente:> por ell'cilo de umo mina ou IJOf oxplosõo 
!lc qualrtuer snbst<mcia ch!miea Oll fulminante. 

Accru~centu-se o seguinte ~tligo: 
Derriuar, tlemolir ou destruir por·qunlquer 

modo,em todo ou cllltJal'te, coiHcio on qualquer 
constrncçõo concluidn ou sómonte começadtl: 

.Penas de prisão com trabalho por dousa 
s-eis nnnos e do multn dn cinco a 2il •1,. do damno 
causado. 

At·t. 26i c. Sul.Jstilua•5e JlClo.scguiute: 
Púr rogo em c<m·os ou wog·ons da c~trada de 

ferro, que r~ç~tm parte tle um trem de passa
geiro~ em movimento ou eMts:.u·-lltes lJU3Iquer 
ncci~euh~ !IUC exponha a perigo n vida dos pns
sa"'ctro~: 

'i>etws ilc pris~v com lt'<llntlho de seis n 12 
anuos e mulla tlu cin(u a ::w "/ • do danmo 
C:.IU5~do. 

. Si do lni:C'ndio ou 11<.~cidenw r•esult;tr a morto 
de alguem: 
P~nas llo pris((u com traiJtlll\0 llUI' .oito a '20 

~tnnos c u mcsmn pen<~. 
,\ccre$Cctllc-sc o segllhltc IHil'tl!;'l':IIJhu: 

Onde diz-penas, os de tentativa do art. 192 · 
do Codig-o Gl"iminal- tlig~-s~. pena~ de prisão 
com tt•obnlllo por 8 a 'l!U nnnos e do mulla de 
5 n 25, do damno cnusndo. 

Ao art. íl67 E. 
Do.vois das palavras colheitas- nccresccnto-

se: matos, plantas e le11ha cortudu. .. 

Additivos 

lnnnd<Jr por meio de ~bertura de comportns c 
rom(lit.J•·nlú flc rcpt·csns, aqueductos, n~udes n 
propriedade dos visinhos: ' ' 

Pcnt~$: de p1•i,oão com t1'nb~lho por 1 n 3 t~nnos 
c dc·multa de il a 2;1 •/o <lo dt~mno cnusndo. 

Si d;~ inund:Iç5o t'cstlltar a morte uo nl.,nem: 
Pena~: de pt·ísão comll'<lbnlho por 8:1 20 n~nos e 
a mc~ma multa. 

Praticar em navio ou cmuarcaçr1o de qltalqut)t' 
uutureza, pro[!l'ia ou ulhcia, em '"Í~g', ' ltl ou em 
:mcoraduuro, qualquer abel'lut·n !JUC produza 
uma !nvasno d'agua sulllcicute para fazêl-a sul!' 
mcrg1r ; 

A~ah·o;u· nu\'ÍO . ou embarcação, propria ,)u 
alllem, com outra em caminho, ou J'nzt)l-a virar, 
procLtraudo por qualquer desses meios uan
fragio: 

Penas: de pl'isão com tr~balho por G a U nnnos 
e de mu.lt<t r.le r; a ;ti) "/a dv damuo c:tusudo. 

Si da submers~o, ab~lt•oamenlo, vil•açiio ou 
unurrogió l'esullar n morte ele nl:;ucm; 

Plmns: ele pt'isão com traualho por S a 20 anuas 
o n mc~mn mul!a. 

Sal(! tlas se~su~, 1.) de Julhu de l880.-B<4· 
pti8l(! t><!l'dl'<t. 

A discnssão lka adiada IJCla hol'a . 

SEGU~DA PARTE lJA 01\DEM lJU DiA 

Entra em discussã1.J o ul'lilHllcnto tlo ministerio 
de estrnng:cii'OS. 

Diversos Srs. de(ml<ltlo~ (Jcdl~m a 11aluna. e 
faz-se a inscripção. 

Pür fogo em carros on wa~ous rarrc!!ndos do 
mercat1orh1s ou outros obje~tos, quo mlo rnvnm 
part~ de um trem dtl p:•s~agciros, (J~n•do ou em 
movtmento Oll_ causar-lhes quah(UCl' tiCCidenlc O St·. Fe•·•aoudo o..,ot•io :-81'. prc
ll.e fjuc rl'sullo sna degtrniv~o tutal ou parcial: sideute sinto lJa:<tunle que o encerramento da 

Penn~ uo !Jl'isão com u·niJttlho pot' duus a ,;eis discussüu. do or~:tmento d•l minbtcrio do Itn
ltnno_s o multa de f'inco a ':W ''I• do elamno c:m- pcrio boju me tiYe&so privmlo de J'azer alo-tunn~ 
~ado. consideraçile~ que Linha (lc sngcitnr 11" npr~>-

Ao ~ 2" tlo til'l. 21.ii 1).. OnllC ~liz _ pcnn;; ~s ciaçfJO do hourudo ministt·o • .l:l :l~Ol'(l n~o farei 
. do art. H\ do Codig-o crimiuaf, diga-se- pena~ cs~;•s considernçües, p!.ll'tlllc tino· oecUJltll'-me 

de pt·i~ão enm !l'nb:dho, por fJ unlro a J 2 ~nnCis. do ~ssumpln t]UC está em discuss~o, f)UC ~c reft•rc 
I'! mulln (le cinc~o :.1 :2ii "t' elo <Iam-no t~ll~ado. · uo miuisterio tlu~ ucg<Jci<iti cstrafl""Cfl't'S 

· · ·· Si cu tivesso o~cn1wtlo lt allen~ão tlu çunwr:.1 
Ao mesmo parngTnpho n. 2. qu~ndo se disi·ntiu o ur~:unentu tio mL1isterio 
Onde elíz-pt·n:,~, as do nrt. 1().3 uo Cndio·o do im(~OI'io, teria htll\'UuO mi'nltas vislus .dt~ pro'' 

Criminul-dign,~··· penns d.c·Jll'i5fio com truLnl'íio fl·t·cn~h' para um ponto que reputo multo im-
por 8 a :!.0 anno~ c a 1ncsmn mult:J. .. . pol'lunte. . 

Ao urt. ~üi C. g> o lfUu eltz I'espuilo :i iu~trucçiio Jlulllicu • 
• 1?n~u cliZ-['CH~~ •.. Hs t!ú :11 1. 1!13 do C1J11ir.:o E•.t--~ntnuy'~~ll!t'~~ a::\. _l~x· ll •\illu~tl'athl e~~·ç
Crtinutal-dip;a-~c,pt•n~,; 1.1" pri~~o com tn,]Hllho I llll'~·,'O 4JUc llc~o ccoiHJllllS·I>Selll ~om U.Jll>lruc~uo 
ror 8 a :20 nntws c U\l mulla tJ ,• i.i n )!:i "i• do ! (JUbl!~·:t. . . . . . 
damtw (::1 u~11 rlo: i ~ •.mlt'lleç:IO n f'?_nle de rtt}ltt?Zn, c tal\"C~ (I 

, , •' •• . -. . , lU:IIS llll(llll'IUlllC tl•l ~~~l:ltto, 
,\o a~ t. ~~~~ n. ·I Lem!Jr~rin a· conveuiu1wi:t d!) orgn·nilal'-s!l 
JJ~·pot~ du~ IHlinVrt\s-pesso~ ce_l'L<I ou ince1'llr um s:;slelll!l mnis perftlito qne o que t\.\mos 

. n_c\:t·c~çenii.'·S\'·: l~nt{UC> ou , .• ,.,~trus de vcix.~: ... · l'~ra o ensino·· do povo; pois não b,,s!a qtHJ 
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ensinemos as primeira~ lellras : é preciso Quantos homens not:rreis nilo têm dn<lo ao 
que iustruBmos o puvo dnndo·llle inslruc•·üo poiz n raculdo.du de direito do llccife 1 Qu~mto~ 
solidH c conveniente, em escutas praticas p;•ra a f;,c.ulda•le l..le S. l)<~ui'J ~ Q11nntos luzeiros dn 
isso fundadns,onlle o cidadão ajmmd:• o tra· mad~lratUl'~ .. da ntlVo~acia, •JuOnlo~ estadíslas 
bnlhnt'. Si nós l:onçnmos o~ Vistas par:• a sod~· irll[JI,'rl.~nles não .têm engrandecido a nussa 
dadc, veritlcrnnos que nclln exi,Lem individuas· pakw? . · 
'\"erdadeiramente desoecupados, qtte Lê!ll dispo· Elt sinto nã,, ter ncornp:mhado,como rlesejava, 
sição pua tr~balhar, desejr~~os l..le tir:lr d~hi o t> de~envo[ >"imcnto lnl!!llectuul da moddadc aca· 
su8tento quotidinno, mas iufeliznwnte lhes f:~ll 3 dt~micu da escola tlolytechlli•~:J, da~ aea•lemi<os da 
o melhor, qu•~ é n sckncin do H'abalbl). . · medicin~ da c'irte c B;•hin e dn faculdade do 
· 'fornbem, Sr. pl·e~ldente, cond,ido da sorte Be~ifc; si o livcss~ rcitn. lioje poclcria ~preson· 

dos professores JlUIJJicos, tão m~l ro\t·ibuillos, ta r usua dere~a complllta. o mesmo, lJOI"ém, niio 
moBtt·nria ~ nllcessir1atlo de augm,mlat·-sc seus su~ecde eom relação :í n~:~<lemio <f, ~ S. Paulo, da 
ordenados, de lll~lleira qU!l r·llus pnd~~sem fnzer qunl PIJ~~o fall~lf com algU!'ll conhecimento. 
do IOD!l'ÍS\erio urnn occup;wito exclusiva, com· o Sn. PnEisiDE:oiTE :~Eu t~mbro 00 nobre de· 
pletame~i'to .. abrigados da misilria, que c o in i· pulado que 0 tJlt•; cst<i em di5cus,;ilo é 0 orça· 
migo m:,is poderoso que so levattla conLr:t 0 monto do ministerio dos llflgocios estr;mgeiros. 
profe~sorado. 

Cbamorin igualmente a altenção dtJ honrado O Sr1. FEni(AXPO Oso"'" :-M:1s esta discuss5o 
Sr. ministro do i1nperio p~1·n a~ biblioth~cas :Hltniltc allnsões ·~outros ~s>Uill(Jtos. 
publicas do nosso· Jmiz, e e~pecialmeatu pnru Sr. (Jl'csídente :l Provilwi·~ de S. Pat~lo, 
aqueHns que a mínlw provincin !IO.<~Ue em orgi\o r<•rlUblicano, confes~tl ((llc ú cxt•·no1·dmnrio 
S. G:tbriel, no Ale~rete, l'elotus, Cncimbinlw~. c nola\·ct o ucsL"nnolvinJculo ittlellectnnl uu 
1\io Grande c Porto Ale~re, <llc., etc., e que modtlade. a{}adcrnicn üiiL E, ua vet·dudc, 
merc(~em n 11roterçiio do Est:ulo. Sr. Pl'csident:;, hoje frequentam a~ :ml:l$ p~rto 

Orn, St•. presidente, si n:1o [lltde fallat· qu~ndo do iiOIJ estud~uto .;, eotn um~ a~sícluíd<~de o 
ie discutiu o OI'4,'J1monto do impe~[o', muito llpro\-dliun~nlo inneg:~veis. N[1o é i~to novio.la~e, 
mcn.os poderín teroJTert!cido omenda~ pedindo desde que saiJcmo; que n<IS ulti1110S exalll~s n 
yorbns no orçamenlo pat<l ~s~c 11m. qu~ se sugeitat·am exhilJir:tm proyas do c~pa· 

Sirvam e'tiiS tnir•has JlnlnVI'iiS de ~nti~fnção cidade talls, que niio se póde dizer que os es· 
aos meus constituinlüs, acerl'lmos sustentadorcs IUll<nlles anteriormente al~«no:n~ am sua~ aptll'O· 
das bibliutl\cCas. vaçi'i"s da !Jenevolenci.l dos Ôlestre,.-.. 

Agora, uao pussat•ci ~1di~ulc sem dc!ixar aqui E' inju~tiçn alllrmur~so que ulli lQm havido 
um [Jrótc~Lo. uuvi nesta c:~sa le.vnntal' cotl- l'rou~id:"to MS<~fJIJl'ov:ll'õcs. 
sur~l! :teres eontra let•lcs o estudantes das fn· No ;~nn" pas~11do, o·~.· auno foi o uuico (jlle 
cuidados do Impcl'io _ .. atravessou mcoltunc; em lodos os outros nnno:; 

Aqui se disso IJUC o~ lcnlc~ ufur CUillf!l·ium os ltouvc l't'[lrovo\·õ~s c si,nplilica<:ues, qall prol'a
seus deveres ~que 0 ni\·cl inlollcclllal d;~ mo' ram ·;H roxo, ccl'tlllncntc da pnrlo t.los eJ<an!i
cidad(! ucadcmicn littfm !J:1íx3do considet•nwJ- u:ult>t·es. 
monte. As di~tincçues alli não se tem dado por pro· 

Foi gr:nldc ~ minhn admil'a~~~o, 11uantltl vi lec~fto. l!:m 18iS houve uma ~u disliuc~ão no i:• 
que os illu:;trcs lento~ CJllo ~e a~~~~ntam nc~l~ aun<>, e (]ttelll a tttereceu rui o cstud:tolo l'elino 
1:amnrn nf1e se Cl'!!Uet'alll 11ara la\'l'(ll' 0 ~cll Guoue><: (!In I Si O houve quattv· np,.n;os no 3. • 
pruteslo, ~~~~-cz por mútl~stio, 011 por ~e jul- anuo, met·cccnuo·as os c~IU1Ianlc; PeHn'' G\tcdt:~ 
gnrcm suspeito:;. ainda Cyrinu de AZI.!VCdo, lil!to dt.! um dos hon-

l'tttlo> tnchi;.:r~plws t1est:1 casa, o seus collllgtt> 
O Sn. MALilEIUos: - Noto o noi.Jt·e delllllndo 'l'olctlo e Unslos. 

quo u~ as tJX.CCitçõa~. Os acmlemicos Llo ::;_ 1'a11lo apl'o-f~ilnm .tl 

O SI\. l•'t,:uNANoo osmuo :- .Na escol~ l>olytc- tcmt>O, jli l'otmando ns~ociaçi:ks PI"O\'r.itoo:a~, j:l 
chnlca tln curte lm ltJntes muito di~lincto;; c diswtindo uell:~s as~umptus intat·e,; .. nntcs. 
di~nos 1le lodo o npre~o. Assilli,llor exemplo: o a.• mmo tem a :1ssocin~·ão 

Nas aeudcmius de direito do lleciJ'e e de S . Greve Jno·•r!iw,q uo cuida e>peciahncnle U.tt scion· 
P:mlo lln verdadeiras summidades nn seieneia, c cin tio direito, l'Slno.latl~ dun,nte o tmno, sendo 
nns neadl'tntas d~ modícin:~, dt\ ct'lrl•J e da liahi11 os t·c~ult:J.du~ dos· li':tiMlho~ cnlregtw~ ir pub!i · 
lw leutes de mel'ecimcuto real c not:rliilid<lo.les. cidade peln imprensn. . . 
Ntio é vertlttde que o nircl intellt~clual do O ::!.• m1no lt~m :1 n~socínç~u Ettwio 'iuridicv, 
mocidndo ~~mte!Jlicn lenlm d~scio.lo nos ui limos que ~e occupa t:.unlJvm das ll1<~tel'üts c>tudatlas 
tempos. . . uo a uno. · · · 

Da escol~ polytcchnicn continuam n snhir fnr- Que o niwl intcllêctunl tlos C$1Utlnul~s de 
madus mo('o~ .lá lwiJilitudos p!tnr cxar:ccr Cltr~os S. l'MJio n;1[) tt,llllwi.\;:lllv, t:urno .~t J rli~se. o l'rova 
imporlaut,\~- Ainda ultirüuuwnle IJSm•ludanl•'> ess:1public:wiiO o.le livm~ tJUe ll!IIIIÚI''ido nf1irna· 
d:• J'ucl\ld~do do motlicina da t:oJ'i<~, n:1 elllígmçào nvnle. No :mno pa~~ndn, .-\lliJtiSt> Cel$o p~tiJlkoU 
que lir.et"<llll {.Jur;~ n J3;dJi;t, ft~r~m :tl!l SL'l' atlmi· um Yolnmo, e n.;sle, Lt\11 llllll'o d(.) lilLcrulurn, 
railos em ex.ame~ a ttUO ~c stt.ieitnrum... ~lil't~eiaveis. · 

· O StL ALMtiDA CouTu:----ApLli~tlv.. Valen!int dn :.\[.,g·a!h;i ,~$ e Sill'a J~1rdi11l. idem. 
o .,n. Ft,:t\N,\i'\Tlll os.mw:- ___ Jll'O'I':illtlO;Is~im t't~v..tlnn•lo taiomLIJ_ ll•'l'llll'Jil'g-ildo. puhli['.nU tun 

qtto no Hio tle .Janeiro l:uubet.n ~o estuda. i'!Jl'· · livt·o dll th~,;es d1: dimiln tmlllicu eunstituciom•l, 
tunto.roram inJustas as apl'eCill\iues l}I\B aqm se qu~ n inltmm:;u llJlJ!Iuudiu. Felieio tlus Santos, 
llzer:ml contr~ :\ mocld~de ~studiosa. nnlllHo do ~clencl~ po~itlva e o~ttras questuc~. 
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Osc:~r Pedérnoiras nni livro- de poesias. S:\ 
Vbnnn utnn revisln ailica do movimento aca· 
demico em !87t. . . _·. 
Escob:~r, liunlmcnte, publicou 11m · volumc-

sobre política. . · . 
Além dr<lo , p~~sue a ara<lemia iornncs· bt:m 

radigido~,corno, [JOr exemplo, a revis!a Scieucias 
e Lt•Uras,n Rcv istaJuriclica,cm que se dlstingll<!!ll 
llrnil Silvndo c Pclino Gucues; .n Evl)lt•l'ào, 
ondo Assis Orazil c Custtlho ll31cnte;u·am a 'sc1n 
brtlhnnto iutclligencia; A Re1iuvlica, ·o Consti· 
tucional, O Libel'a.l n a-Idcicr., onde vnt•ios ncndc • 
micos monifcsL:~rnm dotes l'~timnvci&. E sidis· 
sermos que, ~lthn destes jornacl', nind:t ellcs es· 
crb>Om nos rle cmpre1.as p:~rticulare:<, como: :1 
Cmulittti111e. Tt·ibwn Liúcrrrl. Gazela rJ.:> Povo,· 
JoJ'Ml cl~ Tarde, Pnl t:i11ch. de S. P<ttj/o e Correio 
Pa((lista11o, t~rcmos prorado que D mocidade 
academic~ merl!cc elogios pela ~ua appUcaç~o ao 
estul.lo. 

Po•·tnnto, os nobres 'deputallos ·a quem con· 
testo Coram eomtJhltnmenle injustos, n5o !'Ó 
contrn os lentes, mus contra os eslttdttntes, c se 
dcix:ar:tm domin:tr. de ·um IJl':s;imismo cxagc· 
rauo. . . . . . 

Agora, SI'. presidente, depois de !dto este PI'O· 
lt•s!o, c umn yez que V. Ex. ov1n muiw razão 
ch:~ma ·me Jmra n d iscussiiv elos nc!!'ocios do 
mini~lcrio . o estrangeiros, V•lU s<~lisftt%or _a 
V. Ex. · · 
· Sr.Jn·csidcnlc, ob~()r,•:mtlo o p••ojcclo da de;

Jlc~a t~:<se b1inisterio, v~mo~ que o sc rYiço pu· 
blico dcs\111~ o vei·bn de i:':!005 lt:tl'a a eommíss~o 
de liq uhlaç5o d\l rccl:nnn~~w>, que cst:'• Ui> 1':m1· 
gu~y . 
· Comc-:o pel';:rnJttnn{l•l oo nobre ministro si nl'io 
tem ·um o tr:1l!allw dcss~ commi:<siio 1 

.Sr. prositlt!llle. o exercito t>aragual'o. truando 
ilt\·odin o r>~ ·ovind<t du llio GraiHic dÕ Sttl, com 
mcllou depl'l) llnc:õtJ ~ no~ munici[lios tio S.llor·ja, 
l!~qui u Uru~u:ryaun. c cs1•~cialmculo nn~ po • 
\'Onc;üc~ ll.c~~c~ · uotnt!S. 0~ IH'a7.iiCII'OS, c CI'OÍO 
t!UI'llll~uns ush·nn~CÍI'"" allí l'l•siclllnles,rcclama· 
rnm lnt\omniwc:ão llos IJI'cjnizo~i tl o UtJ,;so 
governo nomeou um jniz co,nmi::~:ll·io para 
tr<tlrit· desse 11 cgocio uo l':rt•agun:/. 

H:t mnilos :mnos, r. lli existe osso juiz com
missnrio, c :•l•i hoje,afiM t:o :i cm•n quo nonhnm 
dos pref' udicados reclamantt·s obto\·e indrmni • 
ZllÇàO' ll gu mn, C parCCC•IlW, jJOÍS , qno OS iulc · 
r('s,:e,; clc~~es •·cd:lm:t cJtes c~sliio ::oll't•c udo nova 
gucrrn -n g t~crra d~ itWJiCút, do V(IIJ.CII' com cruc 
se tem proc~ditlo na liqnirJac:~o- · 

O Sn. P~;ono LUIZ (min istro de r~!J'rr.ngâros) :-
M<t.s .. a.culpa nih> ~1 . nossa. : . . 

O Sn. l~~l\:.',\:"nuOsonw:- . .-.lélll rh:,;ln nava 
guerra <Jlle ·se t'az ••os inlt!i'CS!)(;'S·dos •·eclan1au ~ 

. te;, !linda ha .oniJ\1. c t! ·a tflli! se faz ao Lhe· 
SOllrCJ, IIWlttQU\IO·SC lllll juii <:ttllllll.ÍSSIH' i\1 c '~Cil 
condjutor, cuu~ o. •li~!" '"~ in de i : :!OU,~, lll•l' lttr~,:o 
tempo. em pulll cstran~crro. 

ll•·c l :~ mo CUilt'••illatncutc 1••.-uvill••ncins o f111'1.1r 
do8 in\cr·r~~'"''J~7 'llw s:iu n~.,u~ culliJI!'OVInt•.fnnos 
c con~lituculc~. lt•s ln u·tb 11 11:1,· no ll•llltiO tio:-: 
conse•·vndores, ou j:í ll1. .um:LI'ol'i:qnaçao neste 
sentiu(), I) o ::;r . ·~on~clhcit·u lliu~·" Velho, ljlHl 
OOCUJliiVa o car~o· t.lll m.in is\ro do~ neguei os 

. eslrnngeiJ·o~, pcdilt•nw •1nc 11iio itlsisli~sc neste 

.::_-::=:-~.-::.: ~ 

empenho, (JOr(}l\C in .. d1ir todas· OS (JI'OVidcnci!IS 
pnra . que o jniz commissario :1br\lVÍiiSSO o seu 
trnbulllo. 

No ministcrlo de õ de J~nQiro tive :1 ~nlisfa~·ão 
de ver" que não perdi meu tcllljlQ, porrt uo.nlo uo 
l'dütol'io !lo nobre. cx·ministt·o du es.!rnngoiros, 
vi uma lista de cidadfos. rcclnmantes que j:i 
hal'hlll ol.Jtido npolices do g-ovomo parnguayo. 
Ma~, S1·. fJrcsiclentc. sur:;-e aqlli um:o gr·nvo 
quustilo. 9 t>arllguay, CfUC.se diz emuobreclclo, 
limíla·sc n enviar apohces i.J.11'3 o Br:u:il. . 

o Su. JO.\Qli l~l ~.\IIUL'Q:-0 que ha de rnter 0 -
P~r;cgnay !'i não tem pal'a·pagur :1os empregados, 
!Jilanto -m:cis ~os ·credores 1 

O ::in. ~·r.-:1\SANoÓ Osolllo:- Mns o goVt;l'U(I 
br~zileh·o póde licar contente com i•ta_? loto 
J!•lde salisfttzct'? · . 

Me parece flUO o go\·cruo bnt7.ileiro deve in· 
ler,•iJ· nc~ta CJilestlio mais sel'imnónte, pois nfio 
c! justo q uc o dir·eito dos tll'ej udieados solfra 
etez'1Wmeuto d:t pnrle de uma nnç.io que nos fez 
a guerra sem piedade. 

t;onst~·mll quo o g"overno pat'.1f:' U:lyo vni cn· 
trnr-l'm ncgoci•>s com ~s..~ci:u;i;llS inglcin~, li uc 
pretendem tirar desse paiz t.udos os rce11rsos 
pos~i\'eis · ora, uáo ach:J. o nobre ministro qull c! 
oce~siào 1lo governo bt':lzihiiro iuterv:it· ele 1uodo 
a ;;nranlir o itul,;inuiwç;io prompla de stJu~ 
m!Jdlto~, on a n~o consenti!• que ~stA tenlw in· 
Lertninaycl delonJ;a '! (~l/Jar ·tcB .) Eu npcnns per
gunto :10 govurno o quo preL,ntle futor a rcs · 
jleilo; t>eq;-unto· si pt'elendc cruzar os braços, 
on tomar :uguma lll'ol•idencia. 

O :5n ; Jo.iQUI~t 1'fAnuco:-O governo tJão püdo 
·dar cota~io ús :cpulic~s do l'araguay. . 

O Sn. F~:n~.umo O~oruo:- Esvcro a resposta 
do St·. ministro do estrangeiros. 

O Su. Pr::ono J,mz (llúlti~tl'o !l~ eslrmtt)eir·o$) : 
- l\C$I)I)1Hlcrci e oxpUcarci. · 

O Sn. f~>:lll'ANDD O;o1tto : - SI'. presidcute, 
passarei ~ um segm\do !lOnto. . 

Ntiu cstrunhc :1 calltar·a cJlle cu vonha occu· 
pnr·mc de nLlenltHios !JtiC se tem commellido na 
Hepublicn Oricnt:•l ·CQntrn nlguus l!r•n1.il~iros. 

J~nr primeiro l ug~r, ~ntcmlo !JUO clllllprocom · 
o mett dever dcl"untlcndo os t lil•cito~. quando 
(lg"ltl'C!lídos,' ck meus comrmtriok~s. :>rhom·so 
t: ll c~ no UntT.il ·ou fúrn tlo llrazil. Além disso, 
rcpn~cntautc.~ <.la [Jrovinci~ do nio·Grandc tlo 

.Sul, onúc rwhito,, ~ci Q,ltc os meus v:•IJ•it:ios são 
aqltclle~ que u1n1s ~ollrllrn, o; por rsto, · 3CUtlo 
prc~su roso em ·seu rmx.rtio. . 

Suilm u g-ovcmu quo o Eslado Oriental ~sllí 
mnilo halntndo 1'01' uma llllllUluçuo bl·~~tlcit':l 
oxlt·noruitwr •~, o em b1 ·evc~ a unos poder·n \nl l'oz 
ucontcccr que no E;;t.Mio OricntBI lull'crri luntos 
Jn·azileiro.< qu:lll Lus 111 h os ualnrnc.s do pu i&. · 

O S11. MMtt't~t · FMNt:ISt:o Pu.iw dli 11111 llftllrt.c. 
O Sct. l•'rmNANIJI) Osulclu;- ,\ COlltÍIIUHr a lllliÍ· 

. gornc;iio !JUC: Iom h~l'i•l• •, t•m grnnde ~~col~,tlo)lin 
tirnntl•~ tio Snl, (~ JlllS~i\'cl qu1: ~c I'IJ:di1.o a·lllmlm 
'ISSC l'~"iO 
''0~ ;.it;•lf l'ltl lliO II ~l\S tl<JcliC~UI· ~t! . :\ Cl'i:l~~nO do 
1-(thlu, c c~lii · ht•i e .J\I'n\'rtdu que os CUIUJ)C)S do 
~8ludo \lricntaiJH'Cstam·s~ molltol' :1 l!~ tu ~encro 
de trnbalho; llOI' isso é •1uc muitos brnzilcit•os 
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têm n xndo resitlenc.Jn no ·· f<:stado Orientnl, e 
outros.n()s tempo~ da safrn em minha pro1·incia, 
p~m lá se tr:~n~portorn, ou par11 fuzct· negocies, 
ou reu~;~ir tropas pat'a us cltnrl(Uendus. · 

Portanto, Sr. presideni<J, entendo que o nosso 
goveruo tem o dever de n~ompauhur cotn ~ sua 
proll~CÇ5o tl!> pessons de nossos Cllffi!JMriotas, e 
vel:u· parn quu as suu.s pr~prietlaucs sejam res• 
pettadas. 
· Constn-mc, JlOflÍm, qne no me~ d11 11brço pro-. 
ximo,. foi rnzilnd::l nn · s~rrn do Assegmi o enrrc. 
teim Geraldo dos Snntos, l'Ol' ordetli do com· 
missario oriental. ·· 

O jol'nal E! Ptlet•lu, de l'aysnndú, fez constar 
que no dw. :líl tlc Abt•il proximo fura burbata· 
mente espnuendo, :i vi$ta do publico, um braú· 
lciro, por um ugente (lo lidai. · · 
· Ret'ero ontl'o quo foi unforcado no dcpar

tnmento de Paysondli., nas A verias, o brazilciro 
M3noel rla Cvnceí~no, ~ doix.ado pcn\1\ll'ndo n~ 
forca alé que seu cOl'bJO aj.toürecesso. 

Este fticto ffit!l'eceu uma noll\ energica do 
nosso ministro Sr. Aguiar. de Andrade, e no 
Jornnl Lr1 Rnzan foi publiea.dll oulra d1) Sr. 
Lindúro Fol'teza, m. mllro do supt•emo tl'ibu· 
nal, no Sr. ex-ministro Monteit·o, em data de 

. 3 de Janeiro. 
Qttizera que o nobre ministro de cstran:;tclro~ 

nos disSI'S'O cont certezn o quo saLc a rcspeitn 
desses r~ctos ; qttizem me5mo que S. Ex. di,;sess,, 
que ronsideruçao prestou o governo :1 essa nvt~ 
do nosso míní~tro em l\lontevidéo, 'O Sr. <\guiar 
de Ahdtndl); l(Utl nllitude pretende o governo 
11ssumir tli:mtn de Ines ottcntmlos; fjiHl di:tcm tel' 
sido per·(;rcwdos L~lll brazill)irus p:~dtlcus. 

Ch:rm~·•-ei desl~• lt'ibnno. o ~Ucn~ão de S. Ex. 
pnt·n Cl Jornnl du colonin IJrnziloir•o qtw.sc publlcn 
em ttlon~evidl;o, n l'rJtt'ia, jurnul muito bclll cs· 
eripto, J'edl~-:ido 11or dous brnziloiros •JUO tem 
bn~tanto pntrioUsmo, e a pt~nlõn e~tli em tJUC se 

· tt·~n~(wrtamm Jllll':l nlli, omlo peln impi'I!UH\ s~ 
dodicnm :i doCas~ dos nossos pntrlelo~. 

E~l~;~u I.Jern certo du fJllO si o nolu·e ministro 
li!-!11'' consldernt;ãu u osso jornnl, rar:i um !Jom 
servi~o nos lm1dloiros. 

Dcsclc que se convont:nm os homens muus do 
que o gov~rtlo br·~1tilciro C'lnsidar:tn esse orgiio; 
tlcsde que o prop1•io gov~rno orientul sni!Ja quo 
os ur~igos da Pat·l'ia, C(Uando denunciam nbnsos 
c ct·irncs, n5o passnm Lle~aperccbidos; ncco~stt· 
riumcrne, si n~o ce~saretn, hiio de diminuir os 
deslcato~ eontr·a ll pror>ricdodo c ~ vi1la do!.< 
brazilciros, pelo receio qun ter~o os nwlf~ilorcs, 
de qttc n iuwr~ns~ o3 IIOntH\cie, :;ejam do~~o· 
be1·tos, Jlcrsegnidos o punidos. 

O Sn. JoAom~• NAHUGI):- Apointlo, 
O Sn. l1En~o\ono OsOJ\to :-Sr. prr.siden!e, 

oa1•i com. prnwr hn <ll~s n fl~cl: ral}ão do noi.Jr(• 
mini~tro du estrangeiros. do que a nosso go· 
vcl'IIO n~o pt-etendw i torvir de modo alg-11m nos 
ncgt•Ci{ls do Rio da Praia. 

O Sn. ANTONto C .. 1liLOS :-Sem dttvida. 
O Sn. l~EnMISDO Osonro:- Entendo qtte o go· 

vemo j:itnais deve inte•·vir quando :1 inter•. 
venci10 6 injuslo, q: .ando t•lln JIÚ lc pro,Juzir 
CODfliCIOS C Uffill dcrlar;I\'Ü~ de. gll<ll'l'U >lU~~, 
1mra n deresn dos LrHz!lciros, parcoc-mo <JUC n 

interve119ão ~ muitfJ legilima, que a política de 
crnz3t' os hraco~. n poli ti c~ da inereia, pôde 3S• 
s~rnelhnr-sc muito á politíca da cobardia, quo 
~a11 deve ser ~wcil~ j)elo huperlo do Urozil, qnc 
e fm·te, que 6 o E~tado mais importante da Ame· 
rit:11 do. ~ul. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco :- Nüo passa pela cn· 
beça de ninguem Qllt, nô;; tenhamo~ medo do 
Estado Orient;1l. 

O ·sn. FEnNANDo. Osmuo :-Sr. presidc.ntc, 
por ter o nosso govr.rno Lolera.tlo niE!1.tns atten · 
tados, c cn~urdecido tis queixas de brazileiros, 
o ctua tem acontecido~ Que os nossos ministros 
aih .collocados, qu~ as. nos!lls legaçlies têm 
pr~msado Jc força mornl puro se fazerem Ttl8· 
pett~r ... 

O Sn. PEono I,uu (ministm de estrangeiro,,) c 
1 OA.QVIll N A.Btrco :- Não a pcliado. 

0 Sn, FERNANPO O~onto: -E1 a verdade, 
E~tou fallando a favor dos nossos ministros, guc 
bom neC'cssltnm de que o D1Jsso governo lhes.dli 
nwis npoio eforça mor;•l; porque, sem isso, 
ser·iio (r;teos o despre~Líg·iados, 

O Sn. JoAQUIM Nuuco: -Tem todo n forcn 
mor~ I; lém u paiz alt'JZ de si. 

O Su. l 1Enno JJU!7. (miu'sh·o tle "'U'angei·r·os) 
(ao orwloi'):-Jsso ó de Ludo o poolo inllxncto. 

O Sn. FRn~ANuo Oson10:-1'unio Dão t! lnc· 
X3clo, Sr. jJresidcnto, que u notu encrgica 
1lo minislro Agnial' tle Andl'odo,de quo hn pouco 
rallel. mio prodm.in elfeito o Má ~·qu~c.idn 
rw $cct·etm·i;r. Nilo sei (JI~c providencias tom:mi 
dtJ bojo OlU uJnnlo O fl'OV()l'UO. 

O LJUC sclt! quo quando o millisu·o lü 1"111 sitio 
energleo, o góveruo aqui c~uza os !Jroços c dr1.: 

• N~o queremos iulervir nos negocios do 
Prnlu. • E os lntHrossus dru lm.rzilciros o o sun 
\' iila, u n tlignirlndo do Brtrzil quo soll'ram! 

O Sn. 1'r.o110 Leu: (!llirtí.d•·o tle ''~!ran~r·ir·oa): 
-O govorno Iam tom:nlo c,:scs uego~ioa un 
mn.lot· imjmrlilneb, c o~ ~a\ls repre~cnlnntes. 
ll,llrlcm se (JOI'I~do com todn 11 cuiJrgl:rc IJ:~Irio· 
turno. . 

O SÚ .. FBIINANDO Ü$01110 :-V. Ex, compre• 
h onde, Sr. presitlon~o. 9nc niio ('Stou fazendo · 
cenm1·as Dos nossos min•sll'(ls no Rio da t>rata, c 
menos no nobre ministro de estrangeiro~, qno · 
acnbn de lomnl' conto <lo pasto. . . 

Tenho fnllndo gencric:tmonto c feilo estas ob· 
scrvnções, npcn3~ pat3 que S. Ex. as tome em 
con:;id1ll"tiÇÜO, ou pnra que, si jtí as tomou ante.~, 
nos cliga lJUe provhlcnci3S deu. 

Sr. 11rcsidcnte, apezor do go,·orno fallar·nos 
ern economi~s, cu niio tleix:u·oi do apresent.1r 
uma proposta ao noiHo ministro de e~!l·~111geiros. 

l'rol1011ho a S. Ex. n l'J'Cn~·5o de dons vice· 
~onsu ados no E~tndo Oricnt;1l; um em Dlt• 
ramo u ontrouo l'l'inta o '!'r~s. 

0 Sn. PEDRO I.urz (ministro dt~ CStt'ctllgr.ii'OB); 
-I:i nhi temos cinco. · 

O Sn. FRnl\.\NDO O:;o•Lto :-Ncs~e> lugares silo 
i~lP.ortnnLissimos os hucleos de pllJllllti~ão brn• 
;af<JII'J, 

Que eu mio poçn sctni fundnmcuto.a crenciio 
Llc~ses vico-consulado~,!Jrovo com Q artigo odi· 
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to ri~ I d~ Patria, j~ru:~l de que ha pouco fallei/ O Sn. FKIIN.\Xoo Osomo :~0 governo oriimtal 
que a~~•m se c~pnme (fé) : . · . . creio cu, niio poni obstaculo nenhum em ent1·ar 

• A crc:~ç.5o do~ vice-con~ul:ulos ne~:ts J10VOi'l· em · ncgodaç~!s ou :tccõrd coomnosco, mesmo · 
\~'ücs Jn·oporcivnar:\ nos nos,-os coucidadiins todas porrtue dlo taml1cm 1e11J intcr~~~e na (JUcstão, 
as ranta~"ns, porque as:;im, qn:mdo pradsarem J!_O nJUC bem s:•bc quett~dos. os verucs uma qunn
de en~cnucr-sc c?m seus repl'CSI!lt tant.cs na LldadtJ enorme de. pnssn••cit'u$ se dit·ic.cm no 
r~pu~ltco, tcl·o~-two b~;~m prox.ullos, c niio pr•·· 1\i•• Pra.to; quo Yiio ce•·tnm~ntc levantlo ~omoigo 
c1s:u·ao ·percorrer grandes lllslancla~ o que sua~ fortUiws, que alli se gasltllll (1111.11 llcam. 
muilns vczt:s os ob1·ig·:1 a deix~ll'l~lll o~ !,contcl'i· 81 o govet·no braúleh·o não tom~ 1· as provi· 
J.l)entos correr S\'01 re[ll'es~lo, -d;llldO .(IOI" e>sa dcnci~s que indico, ·veremos em breve ren
fc~rlll;t nrrh~s a lJU" ellt~.s sll do,m nmmdadas ,-e~.es, · liz_:ll'ew-~c ,o~ . C(~isudios c qucix;~s de que fallav:t 
v•slo ~contar com a tnliJUIIIdnde, tJUe é Sl'mpre o Jo.rnal c,·,•zcu·o, em arLI;!es luminosos escri
n aeoroçoamento de gr~Vc:< delictos e crimes . 111us JIOr Eaunrdo Blwlink, eoja morte devcmo5 
A. pop~laç:io br:~1 ileira . cst.~ em gt':tndc cótHa del•lomt•, nwn das pennDS brilhantes desle pait., 
dt;scmmada por esse.; fu<:arcs, c dcpnrt.,monlo c Tenho lambem de chamar-:1 att<mçiío do no. 
ha em que quasi a sll:l totalidade é úrnzíleira. , bre ministro para um assnmpto muito ~rrave . 

E tbsim llcn respondido o aparte do nobre Dc\•cS. Ex. tct· comprc~tu~lldido CJUC, loma nde 11 
deput:1do por S. Paulo, que parcccl\ ne~at• que pnln.vrn ueste debute, fallo 1n;~is como ;•migo do 
.1 emi~.:rarão br~zileira tmra o E,;tado Oriontul qne como Qpposicionist,1 llrctenllo oJildOI' Q gn· 
tem sido e!'II'Mrdin3ri(l neste~ ultimos. tempos. ycrno 11 d~se D\'olvel'·se bem, porque trata-sedu 

. Chamat·ct Lan.tbem n nllençuo 1to nobre mi· •:lle res~es em paiz estrnngeiro, e a minhn poli· 
ms_tro p:!l':l um po_nto muilo impf)rtau te. 11<::1 de OjlfiOSí ~:io, . niio tronspue os limih·~ oln 

U vcrao :lJ•proxtm:r-sc. c com elle ns· qunren· Impet'IO; E~: t(!.llo que rõr jl(II'B rrttl'lllllir 11 ho11ra 
teu a!< n., Jlio d:1 Pr:tt:o , :is qu:1c:' ~ob 0 pretexto e dignidnde br!llilo•ira póde· o e nubre miniH1'u 
do febre :llll!trc lla, l:•nlo tl~r:un qo_c ra1.er i1 im~ · •·nnt;u· commi!{o. -Es<JUeça.se, pot·~1nto, d l< que 
JlfCn>a brntl~1ra, t(UC t~n los ~11·ej unos c:Jll <aram tem em frente u m oppnsicionista, para lembrar· 
no ~o111merçio c ~' s pas.:tgPiro~. e que pu:-:sandn :so de rtuc a~ ubserva.~:ucs t(Ue r:l\'o são uo inle··. · 
aqm pelo lt!o de Jun~:iro se t.!irigiam, c. ~c díri. rcs~c de noHa I13tl'ia. .' . · · 
gcm pt~rn ·lu. · O Sn . l>RDno Lurz (tllildstl'o de cstra.IHJciros) 
.. Pel'gunto ao. nobre ministro que pro,·idencia -Neuhum de· ot'ts 1•odia pensar o conlr~'rio. 
Ja loruuu o govemo p~r:• fjllc e~lns IJU~ ren lcnas 0 
se mnntcntwm. no se11 jtl:'to limite • . dclxundo de Sn. F&t!~~xoo Osonto:-l'ois IJcm; parLicitlo 
ser t~o rigorosas e vexatorias, como ll\m sido até ao nubre llliiiiSll'O CJttc acnbo de receber de Bu~· 
ultimamente? . nu~ Ayt•cs umnrei>I'C$DUht~ão . Vou ler o sen con· 

Nós ,.imo~:1iud~o verlio .passado que. n~do~ 1'~udo, mns n:io dlrd ·rtucm n ns.ignn, (lCll'qttc 
que pn1·t 1;,m do I\ to de J:1non'IJ, com ~~~r ta limJ_13, na_ o tlev~ COlnJifOU)eltel' tl quem dcscjn guanl:tt' 
alnd:t ns~lm t!nham de sofi'rer _CJUurcnlt.'nM t•Xa• o •ucogmto, no p;tlZ um IJUe se al'1111j 
·gerad~~ no ltlll ti:! Prnt:1. Essa roprcs~nllu:iio é 11 sf'guilllc (/~): 
. T• ·d· ·~ .s~·~enlll~ . 1111e nté o~ pmjude~ da linhr,' ll1 11t. c t::xm. SrJ Or: l•'••••n:llulo Q,;orio,-Ruc· 
tulcrmctlHma, tJ tWntln st~ ~.-la lo• lect•lll ns t;ws nos :\yres, :W do unho do 18110. 
ttuarcutcn:•~. llc:•m ~ujt~ih•s ~ l.'!ln~. UrrL, ,.~~''" paljttCl(~; , s:,hlndll 1le.'W poo 1'111 po~~~~~~~ pur S~ tl'la '. ÇniiiiJilOIIIO tli>ji()J'~Os peloS ·ncunt!'CÍillt!lliCIS 
Calltut'iiHI, \'fiO li Citl:tde dt• llio Gmndc. l r~us~ [IOIIII_co:: dcol:l_c id.•tl•~. :duda a~~im vodcmos nos 
JIOl•IO o ~un l1uJ•r:1, dcixn1n ulli . JMS~a:.:ciros u I'CIIntl', em vtsl;l du ~llitudo quu V. Ex. ltotti'O· 
mcOI1cm pn~sngci•·os no\'o~ ll c.arg-a$; t0m (!c. ~MIIonlc ucuha de 10111:1r nu jl:tJ'Iamento eui alio· 
l~OJ'liS ne~~C~ put·to;, y HÍ depois cj 11~ ~aliem tiO IIO uns II~SSOS (~git i mos inl"l'C~~t•S j llllilllados pot• 
1110 Gl'ttl\dc c que vao pnrn Montcv HIL'O: e niio cs~c m~I.IV_o, ttvc o (H'~z.ct· de ser o I.'Scolhido 
com_l:l qut~ csws p3q uelt!S tivcs~em eonduziuo J•a r:~ dll'll.nr · rne:t V. E:ot., em nome da colonin 
n eptdcnua do feb••e anwre!b para 0 Rio Gl'itnde, r.io·grando•ns_e nqui residente, t ! vcdir tão v~
IJLI': fica mullo mai~ pel'lO d~ ciir lc; porlnnto, ho5:~ _proteeçno e Utn p:u·ade iro ús vorgonhas c 
esla se vendo flUe sno sustos mfumlados- os dus t>t'eJUIZ~s que ~om·emo::; com o actual consul "'ll; 
nos~o~ vizinhos. . ral br(IZLIOII'O Dr.Ghavcs. Pnrà se esclarecer n"'v. 

:51 o i;ovet·no, pl'ir intcrmedio do uos~Q mini~tro Ex. de ludo, oncontt·at·:i publicado no Cru;eil'o 
uo llio u:~ J'•·:•t:1, nwnifest.J~~u uo gl•Hrno Ori· d ~ss11 ctlt·ll•, tio dia H1 1l 1J ,\bril tlés le unno qne 

. cntnl .11 IJUe ocoho de <!Xpt•wler, estolt re1·to que 0''tl l'~metlt!mo~s , Ulll Clrtigc tfUC co.ntém a' ex.
c~l.'! ser1a l'o:t~J~Vol (~IJ<H.!<•.•) , pot't)I\C· 0 Estado t>r~~S.t• 1 g~v_u~ua . cltl '~erd:ale, JlOrém. sobre o 
Orwn 111-l po~me c~tnd1~\~~ iul•·llh<·cutt·~ , qüe nf1o 1IU,d . u gnHltllO br~zlle1rn nntln quiz provi· 
llesr.<mlwrcm ti r11Z:'1o c o~ vrinci(Jius· da · justiça. douctar .... 1 arn u nus~: 1 PI'O\'ill1:in, l1or rnoYd'· 

Q. .1 • se un1~ folhn, o "-"''l!l' lto !Jt'oc""sa e ll••.ttll.l'"' ·,no 
tt;onuo IIICSrt!o o governo br:tzilcir,; --não pu· . 0 ~~ ' ' " 

dc:<Se C\tllllSCJ.:: IIIl' fJlli' O g~l~ l dll Ori~ll\:1 1 ll:ill Clllan iOt(llU .(Ji11'110Silbtlso~el ilwl~liUn~O:UUI! SllUS 
... 

1 
n g1•11 lt!.<, cons t•r \'a- ~e imli!Tcrcnto. 

:•·•O(l ~~se nwis t•:<l;as <iU:tn·nhmn, c~:t).W I' tulas, 
· ·fJOdCI.IIt 110 llll)IIU~ Ctoii$Pg'IIÍ I' que l'tl IOI'flt:I~Selll . 1'01' l! ~ S:I l'l!l :io :tpp~llaiiiOS pnl'a (I l' llCl':,ria . O . 

:t 7.al'ctos 1;om bu:t~ nt'Ct•tnoda•;iJcs, (lQi> l!ll. posso · tndt• jl~llt.l··.n ~:w t)e ,V. l~x . ,_ Cjlll! ccl'ta lllcnlc í nto1· · · 
olllan ~a,. tt nunarn IJU•' o:; ,,,,~11g~irus que nl··· 0 ll<;llal';t u :SI'. lllllllsll'o do O$,.l'tlll ::oiru~,tlo alto da 
atmt> ,11/IS ndo p;1r:1. ~ Hi sogui rmn 11uni.-.::1,,ML•$O lrllmna rm•·lumt•nt;~ r,o lhtl petlir:i l'rOI'idt•nt:i:ls · 
do. num t.rnlo que t'ulluun llllll~wrctu~ mnl opro- c t~tc~mo I] li~ rccu1·rn ~o ~~·chivo do sua stiere~ 
p,.wtlo~. . · . . · lurm o t.omc l',onl:ts a cstn l eg: 1\~ito, IJUO sct·it obl'i· 

O 
, · · ~o,lt~ n Cllrv.~r n cabc·~~ll . Com•t·ncidas uu uclic· 
Sn .. JoAQrl~t ~AIJU<::O d:i \Ult lllll\1'\ c •· volo t~colhimctllo_ q \to Jm de uw1·ccor u·nossu n:· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 11:43+ Pág ina 23 de 50 

Sessão em 6 da Julho de 1880. 65 

presenlação, os rio·grandenses aqui residentes 
não se rurLariio de prov3r o .seu reconheci
mento e gratidão, pelo interesse quo V. Ex. to
mar proiiigando os ~lmsos, defendendo seus 
compatriotas e patrocinando a causa da jus~ 
tiea. 

Sou com todo o respeito e consideração .•.. 
(Assignatum.) 

O Sn. loAQlHM NAnuco -Qunes são os factos ? 
O Sll. F.El\NANDO Osomo:- Vou ler o orligo 

do CruzoiJ·o, e em abono da verdado. devo diztlr a camarn que não conheço pessoalmente o consul 
de 9ue se trat3. Nunca o Yt, nem sei a que 
poluíca pertence. 

Porl.an~o, fica a camaru. ~uhendo ![Ue nl'io me 
anima contra eHe a. menor animatlvcrsão. 
Representante dos meus compatriotas, t\ãu posso 
furtar· me 30 dever de. ser-lhes util c de 
con~li\uir-me o echo das suas reclamaçücs, 
para pedir ao governo as_providenciaes que fo·· 
rem precisas. · 

o Sn. JoMUIM No~.nuco:- V. Ex. quer dizer 
ttuc n:io toma a rn~pons~bi li'tiudc da dcnun!!ln 
que vem fazer- á tril:iuna. 

O Sn. FEn.XANOO Osomo:-Sem duvida não 
tomo, Jlorque niio cstivc em Buenos-Ayres, nlío 
son testemunha ocular dos Cactos, nem, como 
disse, couneço o cidadão a· que clh se refere ; e 
nem vida tratar deste nssumpto, que pôde cha· 
mar o odioso sobre este funccionario1 si clle já 
não tivesse sido dado· ú pulJiicidaoe U(jlli na 
corte. LimiLar·me-hei pois a lei• o que com La do 
C1 u::tii"O. · 

E' uma carttJ. dirigida a SuaMogestado o lm· 
perador e ao Sr. ministro dos negocias estran
geiros. 

OSn. CosTA Azsv&no !lü um aparte. 
O Sn. F&nNANDO Osol\JO :-O nobre miuistr~ 

me responderti, o si as ac•msaçõe:s não forem 
verdadeiros, certli.mcute hão de llcar sem.eJYoito. 

O Sn. CosTA AzEVllDO dá um apnrte. 
O Sa. FsnN.umo Osonw:- Foi hontelU, ü 

noute, que tive conhecimento desta representa· 
c:iio; e s1 a pessoa que a assigna em nome dn co
lonia rio·granüense niio me merecesse a maillr 
considllra!'iio, ~,>udo n camara ter a certeza d!l !!llB 
eu a de>})rezarm. Mas é urna pessoa sizuda aquel!a 
u quem me renro; e direi mais: foi-mo entregue 
esta representação com toda n segumnça e !JOl' 
quem muito considero, e que me amnucott se
rem verdadeiros os ractos ilenunciados. 

· Quero· dil:er com isto que n1Io procedo ncre~ · 
mento nesta qucstil.u. Esllm~rei que o consulse 
defimlla, porque seria mais um brazileirCI g_ue 
triumpbaria da calumnia, e quiçú da ingrati!lao. 

Niio lerGi todo a correspondoncia, mas simpli!S· 
tu ente o que mD ll<H'ece csscncínl (ltJ): 

nesta cidade, de maneira que este agente passava 
o recibo de 80f por endn colono, porém só recebia 
60~, porque li~ eram para o Sr .. consnl. 

• Niio contente com essa contribuição illicila, 
levo!! 111ais longe seu abuso, passnndo ~ma nota 
offiCJnl aque!le agente para que não desse pn.s· 
sagero n nõnguem sem passaporte visndo pelo seu 
consulado, e quando destinados ao Imperio, visto 
assim l11e haver determinado o governo im· 
peria!. . 

• No entretanto, semelhante ordem não elCíste, 
c sim em contrario; porém convinha hmçnr mão 
desse rneío p•u·:1 crear outra verba do receita, lo· 
cupletando·se com o alheio em nome do seu go. 
verno. Essa nota vi como v1ram outras pes· 
suas adrede prep:-~radas, que nessa agencia foram 
u titulo de obter infot·mações sobre passagens 
para o Brazil. 

• Dantlo principio i1 acl{uisição <te emigrantes, 
só almejava er~ o cr<Jscido numero delles, e não 
a utilidade, por isso os ia b.uscar entre os vaga
bulidos e rntonciros c remettin como agrlcullorcs 
para cõrte. · · 

• O ·governo, sei ente desse escanualtl. o1·denou 
qu~ ~ó r,Jsscm t•cmcttidus o:; ca~a(!-J.;. · 

• Neste caso, o abuso tornou-se aluda muis 
cscandoloso; pois, ensinados os que queriam 
emigrar, andavam alê encontrar qunlquer mu
lher, e com e IIns se aprescn la\•:un, eram aceilos 
e embarcavam assim considerados. 

• O governo imperial, sciente desse procedi
mento, que não podi~ continuar sem quebra do 
dignidade, oJfensn aos cofres pub li c os c ~rcjuizo 
social na corte, onde et•am gatunos, e nao agrl
cnltores, rnnndou lerminantemcnLe ces~ar essll 
c migração. . 

• O Sr. consul. uma vez vedado dessa mina e 
com capitnes em dlsponibUidado, asso~iou·s~ 
com um Individuo de nome Rabanak e seu com· 
padre, em uma c~sa de dnt• dinbeil•o sobl'o Pl!· 
ul10res, ellll como capitalista, c esto como ge· 
rcillc; porém, .tantas ll1agrunns tizenm, e tão 
publicas, que o gea·enlc foi ptira ca~a de detenção 
e o Sr. · consul lambem i ri~, si uão Co:;se a ma 
posiçilo offielnl. · .. .· · 

• Vendo tambem l'a·ustrndu esse tudo de o::(lo • 
Hacão do alhcit•, tratou do cl\lnl' OUI!'(I no pro
tJrio consulndo, cobr:mdo o du111o e ll'ij>lo dos 
cmohtmeulos uwrcn!los por !01, e tanto prova 
quo jàmais foi capaz de d~r reciLo o. quem no 
consulado os mcs•.nos J.Bgo, tJUnndo doYi!l ser o 
primeiro n frnnqucnr, c nllo recusar, como faz. 
O que posso :.Iranç:n· é que ncs;;a c.ut•te de,Yo 
estnr quem possue documuntos . comprobator1os 
~obre. umas Yistorins qu~ teYc de png~r, o rora.m 
fcitus om.tun navio ot•azllelro, devido~ nvnrlas. 

• Cr.uzoiro.-Rio de luncil'o, 16 do Abril de 
t~O. . ...... . 

< E quem são seus empregados? Dous indi
víduos de nacionalidade ostr:mgeirn, e de •·opu· 
ta.ção duvidosa, pois só estes se podem prcstnt• . 
não só ao servi~o consulur, ·corno tmnbem a stlr· . 
virem de companheiros nas vertiginosas excur· · 
süe~ noctnrnas do St•. consul. . 

• Scri1 porque não ex.ista.m bro.zilclt·os em 
• C1\rlt1 u Sua ~reg~stadD o llllllCl'ndot• o no ml· 

nlslro de c~trangoiros. 
• .•. roi JlClO governo int~Cl"illl ~lliC~ri"Cgndo 

de promovor nqui n cmigraçao; deu princitJiu tt 
rnesnu1 um11 con~ordatn 11ue rez com o St'. Sa\'11· 

. t·cllo, agente da compnnlun do pnquoles iluli:mos, 
. 'lo111o 111.-o. 

Duonos·A~·rcs llnru (\CSClllll~nhnr essas fuucçiíes~ 
Ntin, mns JlOf!J<W nculnun pelo seu cnrncter c 
cnpu~ du ~ci'Vll' nc!H JWostnr·sc nos \'exames a 
que ~o cxpüc111. · 

• Dun~ hnhilldatlo~. porem, muito dt~tingnctn 
O·. raractct· u. n JIOss.'~<l do Sr. con~ul : 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 27/0112015 11:43- Página 24 de 50 

66 Sessão eui 6 de Julho de ISSO. 

• "t .• F:~lt3r· :i l"erdade continu:uueute c rn·o
mó,·er de~unli'íes pela ardil iulrig;~, como con
~egu iu no Ciuto tcrusJo em que (t)Z P<lrte d:r n_os•a 
socicd:~dc brazilcit·a ·ele IJ•mellcenci.~ :1· unicn 
ne~tu cillade, e a qual jámais tem pouldo r eor-

vnrl'lll o S!)U di l'eito o derenderom·no, não POdem 
· a!Mn~ar u fim dcsejudo . porque In chega a 
opportunidadc em que blh:~ a protecçr•o do 

ganiznr·~e. · . . · · · 
• '2.' De se ter constiluhlo em sttltiio, convel'

t.:ndo a. cilt•de d•l Buonos-Ayre~ no . ~cu B•fs· 
llhot•o , e· o protlrio consulado em seu eso.:anda-
loso scrr:•lho. · 

• E i~. lmp~rial S~Jnhor e Sr. minist-ro de es· 
trang('iros, laconicemente descriptos alguns 
facto:; tlo Ut>;;.~o oousul gcrnl, . que C$WO no do
minio publ ico, n~sim ·coliJo a :>U:• irf'ü;ào no 
·gremio ~oci:\1, ondo niio apr(',;ento tres firmas 
rec-oubee-idn$ que sejllm ca(J ttze:; do o :tbonar 
publicamente. . . . · 

• Como brazil.cirn, CUI!ll'ro o dc\'01' de dnr co· 
nhel'imento dos nbuso~. e no (;O\'Crno ililperi:ll 
o direilt1 de t•eeonhcccr a sun ,·ernei,J~dl' , não 
:só uo archivo da s,ecret••ria do~ IJ$IT<t!lgeiros, 
como 0ntre ns pessoas que mereçam contlatH,:~, 
e fin:ilmet\te, na opinião tmblic., aQ tll , ~- uma 
'\'eZ convencido de:it~s trisles '\'erdnde~, provi· 
denciat'. mondando ·ou menos o Dr . l·l~O Adrião 
Cbnvcs t~<~rn r.onsul do Brazil em um IH•i~ onde 
não hnj~lll comvatriot:J.s, pondo um ~nrudeíro ·n 
t:m I~$ wr!."on h as- e oprobrios ne -to· t•epuhlica •. 
contra o lmpllrio, o !!"oYerno e nôs· brazileirOlo, ; 

Com efli~ito, Sr. presidente, tlurecP. que nin· 
gnem se ntrev•~ria a at•ticular est:ts accllsoçües 
sem que 'houycssc n Cl~l'tuzn de que é eulp~do o 
reforido consul. . ·. 

O Sn. l,ut.\:-Esse~ Cactos de omigt•:~çiio não 
.;ao modL·rnu5 .. · 

O Sn. Fr::n~.~xoo O;;onw:-Niio sei de que dat:J. 
sito, o que ~t'i é 9nc são 3pontndns 11g-orn, c q11e 
sí siío ex neto~, mo com(Jrchondo como o consnl 
pO!lerli oont.l nn:ll' a mc.rccar a confinncn do go-
~Hno . · 

·Aguardo u p:tlavrn do honrado · mlni~tro de 
ostrnngt"it•os. 

o Sn. Jo.\QUIM N,\DUGO:-São ract(lS de~gra
!{tldO~ . 

O Sn . FJ;II);A~bO Osouto :-Sr·. presideute; 
14Í!II.I:I tcuho rjlle r:tz~r· ontrll~ diiTHCUte~, pnrém 
ligeitiiS ob$ervarõ~. 

Oe:rejl• que o honm<lo min istro ntJs dign om 
que e.~tad<l :<e nch.:tnl os negocias rderenks :i 
diTid:~ do E~tndo Oriental ao Dr:tzil. (Apiiiad"s.) 

. Sr. ptllsidente; meditando. um pouco, wjo rJue_ 
o nosso ::-o1·crno d~ix;• nb~ndonndos os npssos 
eomp::ttt•!ol:ts aos maiores nltelltudos no e~trnn· 
g~iro; v('jo qne o Brazil sugue uma politica in· 
teirumcnte (lifftirente d:t rrue · se;.:-u:cm outrn~ 
nnçõe~. Si um ~ubdito italiano $1)ffre nm d<!Sa
c~to. o ~;o\·erno de seu paiz ocóde · e oht.:m log•J 
"reparnçiío; ~i . ''in snbdito inglet e offendido 
in·justatncntll, 11 Inglatt~rra iulorvcm sem domo· 
ra, impõe e consegue a_ rep.~rnçio imme<Jiata : 
nssim o cidndi10 rrnn~<'l •~ de outros (l:tit.es; m:~s 
.;i o brnzileirv soffrc, pnssa. •1uasi deS3percellido. 

A r~pubticn elo E~tado Oriental devo hn muitos 
, .nnno> g1·andes som•nlls ao Drntil, e o no~so 
governo, ü niio tom pnrdoado ~s dividas. ao 
meno., nrio tt'nln de cobt•nl·ns. Si os cidad:los 
brnzilciro~ recorrem ao~ tribuna os . para pro·· 

govcruo, que se tornava necessanll. · . 
Pam que Cl~la (;amar:• possa bom avnliar o que 

dl!ixo c1icto, passo n explicar-me. 
Yc1·- sc-lw que o procedimento que ti ver<tm a 

Fr;tnca,. a lngl~tci'J'a e a Italia bc•m longe -'Siá 
do que dt:via tol' o Drnil , emiguald:tdc de cir· 
cum>lancias ; CjUe, ao passo que os fl'ancczes, 
ln~lezes o ltnliano~ forilm imlemn isallos de pre· 
juizos, os brazileíros continuam nn (~pcchliV<', . 
e c.,iln Uiu mnis sem e,;pcl':lD{'IIS de alcançnr o 

·que lhes rl uC\' ido ; nolando-se, pllrém, que o 
E~la 1lo Ot'ient:~l tem 3llegado pobrczn, m:as só 
par" n Brazil, poi~ qu~:~ p:ira com os ou\ros paizcs 
cit,.tlos tem ll'lltt~do de Slllisfazer seus compt·o· 
missos. 

Em 18õl terminou a ft!J.el'l'a grand11, chnmnda 
:•~~·m 1•nrque durou qnMi nove amw~.- Em !8ii1, 
"~ C",am:~ro c< do E~ludo Oriental l.lecl~r:trnnt , por 
lei, fJtte a nnçiio 1.·ra ohrigml~ a indemn iz~ r de 
Jtrr.jnizos aos suhditos naciotwe~ c estl'an ;.:ei ros. 
A'visw·desta 1~1, ap(larccet•.1m reclamaçÕt.->;< que 

. consli tuir:'m uru11 di\'i1~ :~ com juros c :unortizar: ··v,· 
tlivida que nunca foi solvida e que ficou conhe· 
chla pnr bo11os o,. ,.:e,,taes. Os J:.'t!Vernos rnmcez c 
inglez deelarardm ~o~ scns sttbditos que in~is 
ti~sctú Ms.· reclnm_ações . E:<tn:: redamn•:ii;:·s sn 
hit•nm a . ~- :allhõc~ de pesos, do 8 reacs cada 
um. · · · 

Foi cr·ead ~• uma C(•mmissão mixta , tiratla de 
imlividllOS dns .lres nn~ionalid:tdes, p3ra t'nzc1' 3 
liguidaçno, etc., mns esta commissãó oad;t con· 
seguiu, porque t.t~.~ emll~r:.ços ap(J:trcccrllm 
qUI) n5o foi po~~ivcl tcCQnh~cr n solidt•z das 
rcclatnações. Desgostosn~ - côm o Est.tdo Ori~u tnl; 
a Frttn!.'a c a lngl:tlemt dirigimm·lhe um ultl· 
matuin. deebnmdo quo si, dentro do pl':tZO de 
i i.i dia• n5o ratifica~se uui con\•euio que tinha 
!>ido feito durnnto essas ucgoci:tçües, que seus 
almirantes .fJoss:irialu a tomnr rot•rosnlit•~· 

A' vista dest:i attitu(lc cnergic:t , o goYcrno 
ol'ieHLnl jul:rou lli'Udente fazer nma eonvcncão 
dando pol' iod"mniznç.~o dos Ht, milhÜQs t•ocln• 
m:ulos . ~ mithüc~ em di\•ida conhecidn Jlola 
donomilwçfto de IMt;Jio-f''allc~::a., cujo 11erviço 
dl.' ra·omio e :tmut•tíz:tçàose tem feito com todo.. 
11 p•n\OftlidAde e eltllctidn(). Ao pa~~o que isto .se 
rluva (lor pnrte do~ ):COVctnos frnncez u inglez, o 
Uratil d~ixava t~orrcr :i revelia os iutere:;ses de 
seus n:mionacs. · 

O goYerno do rei dll Sardenha, vendo at1Uelles 
exoniplo~, entendeu que dev ia obter o mesmo 
resultado, e oconsGlhou a sous subàltos que in· 
~istissem nns s nas reclnma~~ões. 
· ~ . n3 vordrHle, elles reclamar{[JU. Succedeu, 

tJorém, com ellos o m~mo qu1! n principio snc
cedcrll t:om rrancer.cs c ingler.cs, quo .tiveram 
do ~U[iportar eVllsiva~, etc., etc. . 

:hfns p11ssttdos onnos foi re~lizndn n uni!lcnção 
d:t ltaJin; llpparecl!rum ouLro vez os it3linnos 
reclnmnn1l0 de novo, ·li o EsULdo Orienl<ll apre· 
~eutou novos rosistenci:ls. F.titõo foi envindo dn · 
ltalill o conde de Ln Croce, ministro plonipo
tonclnrto nomeado ad hoc paro tratar dessa 
qucstü.e-. · 

Alnl.ln rol em viio; mos o ministro teve dll 
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volta\·, rompendo as rela~ucs exL't~rüt•s entre 
as duas uaçl:H] s. 

o Estado Orienl.al enWo, prcoccup3do com o 
rompimento, lo~o que pôde mandou sr.guir 
para llalin um enviado cx.trnordinurio, cncnrre· 
eadode f~tliC[ uma CfHlVCll1,'1iO, pela rjU:ll o go· 
verno orienlnl dett ~o itnlrano p~.:los .quatro ml· 
lhões e seiscentos mil pesos dnsrcclnn1n~õc~ um 
milhfioc dnzcnlos mil pc~os. dh·id:t que é wnhc
cida por itatir.ma., cujos serviços de premias e 
omol'tiz<wiio se fc\ll fr.ito com todn a pontu~lid;1rle. 

O govii1·oo brazileiro nflnnl quiz hnitar os 
o11tros ~OV(lrnos, n1ns de muncira rrou'i.u, dignu 
mesnw de cunsm·a, e us~iin é qu~ ulumJouou 
uma cnnsn jusUt diante das \)l'imeit•ns dimcul
daoles; c pnra viver em perfeita lrauquillídado, 
deixn qu,• :ls'rpcl:Jm;~çvcs de seu~ subllhos rlUI'· 
IJH\!11 somuo pl'ofumlo debaixo do pó d.a. sm:re-
tnria. · 

Ju existem rer.laowo~~üe' de :•~·ris !Jllo! f:~llm·e
ra.m, qnu ns ddxar~m em h••ran"a n •cus nd')S, 
os. quue~ nào têm podido <linda IH'I:Jsenlcmcuto 
obter 11 indemmznç:lo ~que tclll dit·cito. 

Algueon Llle inl'ot·mou qoo o Sr. Lntor~e, 
quando foi tJrcstdcnlc d11 rcptlblic<~, comloz,J.; 
da sorte mi;;erl'iuoa de alguns ··eclumanto·~ re>ol· 
veu-~c a lawr a esmola de.~oceorrel -•10:, pag3n(IO 
de su:~ livre Yonlada e de seu bolso nlg-nmns 
indconnizaçõcs. . 

Nf1o deixarei de pedir a ~!ttlnçuo do nobre 
miuisti'O p;u·a cslo qucsl5o. Niio sri $1 o . E~t:.do 
Orient"l tem ou não recursos, o que se1 e ljl\e 
os lcvt~ ~~:•ro p~g~•· ~os. fr:wcer.cs, ing·kzc~ o 
. il:tli~IW$;.o qu9 sei é que é dil't•ito l'llClnmar o 
qUt~ c de. \'ido c tJUe os nossos c.omp:1triotns quo 
solft·omm [lrejuims •ll'"t'm ~cr indmnníz~dos. 

W l:11nent~\'el o e~lndo em que ~e ;~ebnm 
.algulls tldl•~s. em cnlll[llda llenuri~. sofl'reudo, 
·se111twr:1 is~o loour~ssem d:Jdo molivl), 

Si o ltonrnd•1 mini~tt·o cptizer qM inl.et·e~s:,r.
se 11or esta qUil~l~o, como cs11ero <Jih1 se fnte
es8:1râ, ha <lc encontrn•· n:tlcgnç~o tio B~:1z1l "?m 

· Montcddtlo, ou. nn ~u~ ~ccrelarw. :o.qlll, nn·to~ 
rcqu,~rillh~ntus de 36 IJI'a~ikit•o,; néompaolwdos 
do p•,•ç:ls. j nslillcntivas. 11ura a iudcmni~u(~o 
quo merecem. 

São esses hrazileiros os seguinte•: 

!!tauoel Jo~6 de Cnrvnlho, reclama 
Victor Lopes, idem .... , •.. - ... , .. 
Jo:~quitn Anlonio, idem ••....•... 
Justino :M~cbndo, idem ..... . .... . 
losé Machado, idem ............. . 
Josê U.1mos da Silva, idem .•.....• 
Ckmomtino Anl!)nio Santos, idem 
Antonio dos Sl!ntos~ idvm . ....•... 
Constunlino F. RourJgues, idotn •• 
João tle Araujo, idem ........... , 

· Olivcrio José Ortiz1 idoon ..•.... ' . 
- lo~é Mt1ch:~do do Aurou, idem .... . 
Ser~nm .Nutw~, idem ............ . 
Joaqniml!md~s1 ltl~n1. ·.· •·, ...• , -
lnnocenmo da Stlvmr~. tdem .•.•.. 
Cvrino F. de Cat'Vtolho, iilem .. , •. 
l!fnrccllinn YnH·:onccl\o~. ld .. m ... . 

· · Ad5o Jo5é do Cuvnlho, idctn ... , . 
Antonio Mnnocl Cardoso, idem ... . 
Hort~c.io PtllgM, !dom ..•.....•.•.. 
João Francisco Alvc~, .Idem ..... ,~ 

Peso;; 
1.iSO.B!IO 

40. :ilt6 
Ni.'ol100 
62.:1/i:O 
57.~20 
31.69:2 
li7.69~ 
3G.9'20 
60. \l-lO 

H!U20 
l!l!l.lf~{) 

~~~. !MI 
. 28.000 

67.700 
38.:!~0 
&8.f:i00 
~1!..240 
60.670 

23!.8!0 
6\.>\00 
tiü.Mli 

José !11Driano de Souzn, itlem •...•. 
Antonio Bico, idem .............. . 
Belis:Jrio Correia, idem .......... . 
Jo~o B. de Aquino, idem ....... .. 
ManoP.l Pires, idem ....... , .... .. 
Firmino Al'lillvo, idem, .....•.... 
Antonio R. Mendonça, idem., .... · 
Bibinno ~fot1teíro, iuem. _ ........ . 
HenriQue Corrêa, idem ..... , .... . 
João Bay, idem, ......•.• • , .••• ,. 
Antonio' J .. uíz de Souza, idem ..... 
Luiz Shnches, it\em .........•.... 
An\nuio S. -Di os, itlem .... , ..... . 
!llaooul llnrtins da Silva, Í1lem ... ; 
Amonio R. Nunes, idem .. , ..... . 
Fcli5llcrto Nunes, íd()m ......... . 

22.870 
H.\120 
3%.980 
3:1.\120 
':!\L360 
36. ~80 
67.900 
:~6.760 

708.0Ji 
f.i\1.~40 
3~.000 
5U!'!O 
:16.9:10 
':i::t.310 
il.I1~0 
53,4,10 

1'ot~l.... . .. .. . a.tl)3.300 
Nnl•l V. F.x,, Sr. lm~sidenle, CJUe n~o ó ~ó 

i:;tv; :J dil-iolu do Eslnr o Orit·ntnl ~nd~, po1· muito 
mni~. H~ mLtitos llllrtitul~res !\UC tGm rcclu
tu:u;oo~.n ruzt.w, mDs n~io a~ LIUcn·m nvresent~r 
st>m l/118 primeiro Ydalll o IJll'~ snt•cuder:i com 
c:;~:>s, pois tti\o qtterem rec\~m~1· em. vi>o 1wm 
:;:.>8!:1r di1111eiro · rl tú(l com ju~tiJlraçi'ie~, ele., 
i1ern entreg:1r ~eus p:1peit. pat'il ::cr~m arcbivu
dhs na secrelM\a do ~·ov~ruo ~em t't'sultado ;· 
[fes>e ~~~o. [Wefere:to CO/l~crY,1I•OS l'Olll~igo (lll 
n;lo razer u~da. 

lJeSLOjal'ia ouvir ~ palavra do ~:ovt•o·na, mesmo 
p.11'il ~ovcg.1r a ~·sses uo~sDs compatt·iolno, que 
qnerem ~al.o~r o que se pret~nde razer de sua> 
reclanwções • 

Sr. !Jresirlentl!, v:ou conclniJ', m~s :llllos per· 
~·urllut·ci. uo nobre ministrq_ do estt::mg~iro~: .em 
QUP est<~llo so ~ch~ a 'Jlltlolao rel;1!n•n nos l.uuo!L's 
do BJ'at.il com a repnblie~ ,\rgentilla! 

NilO sci sio gnlmwte '!8 tlc Mat·t·n prNcnlle 
cuid~1r de prdorcnd~s do outr-os oss1unptos e 
d~ixu.r t)Ue o qucsltil' de limites, qnt• -:~ muito 
impot·lunle, cuntinúo n. s~r ndimla. 

Lembro il S. Yx. 11uo e111 1~. de Dez~mul'o de 
185i n•\s cell!llfnnw" ~om ~ rrnllhlica Arg,mtinn 
o li'a'tado t.lc Hmilt~~. Et11 t8ii!l o no~,:o diJJio
umtu :;.ó põdc .couscgu~r lrocn de rnlillc;l\':'o pnrn 
o tr~Lt\\lo lluvnt!; nmts 11ad~. E' allll\ l]lt0~lao 
pendente esta inl(lorlunlissims, e IJUJ' ctl.ifl l'('so
hl\'5n ti minhn pnwinci~ ba~lautt• se intere.<s<~, 
como so deve inlet·c~~ar o Bt•:~zit int~iro. 
( AJIO(cldos.) 

Eslinoaron quo u uoim• mi11i~ll·o d~. c~trmt· 
· "oir<•s,lomaudQ em consitlet·açiío o que acnl.to ue 
~xptlr, me Ms.se uma rc.~posta postliva o eon
venienle. 

o SR. P&pt\o Ltlt~ (mi~tistf'O ck l'Stt'an!feil'()&): 
-Com multo pr~r.er, 

o Sn. FsnN.\Npo Osonw :-Ao dcixu•· :1 tri
hunu f~t'o votos \Hl~ll que S. Ex. cxhiha,,n:' atl.a 
po~il,'tio em que est~ collocndo, unw 11dtnml.•lr:1-
rito na al turn do seu tnlen to •.• 
• O Sn, l'll.Dl\0 LUJZ (mini3tro de cslt'rmgciro~): 
-!!luito obrigado. -

O SR • .F.:RN.uroo Ownro:-.... provnndo m~is 
uma vez o ~cu reconhecido pntrtntlslllo. 

Slio o~tag As obllllrvncões que tinhrr de fAl!er. 
O Sn. loAQUtM NAnuco :-llhtito bl'm. 
{O 01;11dcw d compi·iiJWntlldo.) 
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o I!Ja•. Ct:Mta .Azevedo:-Sr. pres"t· 1 tiver occ:tsião, ncho que oindn ha de pronun
dentc, considerações do interesse publico o poli· clar-se, depois de ouvir a V. Et. 
'!Co, m:~ls do que a .saHsf~çã~ de um dcsejo par· . O Sll. CostA AzEV'Bno.-Estou bom certo de que · 
ticU~tr meu,del~J:mmaram ::nnterpllllaçãoque,na S. Ex. depois do que vou expôr á camora e ao 
s~s~!> de .i ~e ~ovembro dG p~ssado anno, ousei paiz, conseguintemonte ba de ruer-me Jusllço. 
di~1g1r a!> dmtmct~ Sr · e:t•ll!mistro de estran· confess~ndo com agrado, por ser cavalheiro, 
g~1ros; mterpellaçao que~ nao .obstante hov;r que mui apreciou entíio esses serviços e o. esse 
SidO posto e1p ordem do dlll de 7 d'!5se ~ez, DolO funécionorjo publico . . . • 
entrou lnfeltzmente em debate, ate o adiamento . · . · · · · 
d:nes~ão extraordinaria a 15, porque em todo. O 811. Fa.L"fCJSCO SoDIIÉ ·:- A Isso agora nada 
esse tempo não hoU\·e numero para fazer•se posso responder. . . 

. casa o nem a ella compareeera .o interpell~do, O 811. CosTA Azsn:oo :- • •• por informações 
const~nd~ das_ netas este facto e sempre por mo· cnrccedoras da necessaria senão indispensavel 
tlvo JUslift~l.O. imparcialidade em ass11mptos tão delic.,dos. · 

Pretendia, :to offerecer essa interpellaçiio, Sr. Uoje, porém, sr; presidente, tomando parte 
presidente, tratar tiio sómente dos assumptos . no debnte que se abriu, não lAvo inteiramente 
oiTereoidos :í illustrada interrerencin do governo meu proposito o !liscutir essa interpellação como 
nos pontos tão claramente determinndos por pretendia entiio; o nem mals- reeordor·me·ei 
ella, e que affectam gr:r':e~ negocios .J1ubl.icos, do Incidente occorri~o no s:~la dos Srs, ministros 
de caracte1· rombem pohhco, como J:l d1sse; e que me·lmpunha.u epoca des,•iar um pouco do 
e parque havia só por esse melo occ.asião de at· assumptQ grave que visára, para deCeniler-me. 
tender !1 instantes e~igencias que me assnl~va~ ~las nem por isso passará n mesma !nterpel!ação 
o esplflto, pelo que 1a oecorrendo na provmcm sem alguma discussão, e qunnto SCJO sumc1ente 
do Amazonas; . para o am que me trouxe a esta tribuna. 

Logo npós, reconheci . que era dever meu ir · Senhores, entrando no assumio, de qua me 
. mais longe,.eneontr:mdo·m·ecom odistlnctoex· .desviaram os apartes de me-u honradG amigo, 

ministro, no debate a Iludido; pois que convinha represcnt.1nte digno · )>I! la Bahia, ex-ministro 
fDZer·lhe pesar :~s suas proposlçi!es, qunndo em do lmperio, eu me rehcito por pOder nss3gurar 

. materia t.'io al~~i~ a .s .. Ex., qual a de demarcar ao nobre Sr .ministro de estrangeiros qu~ niio 
fronteJrt~s, facJil tãra JU•zos contra o modo porque espero de s. ~x. r esposta algumn as considera· 
alguem, runccion t~rio publieo, tido por apto nessa ções IJ.UG ·vou fazer, a antes me agradará o seu 
materla, se haTia eondm:id<t nnquella provincia sUenc1o. Não preciso de \"er S. Ex. no tribuno, 

· dewt~rc:mdo, ou si o quizerem, prep:trando :1 de· paro. que a C.maru conheça dn questliot. nesses 
marcação .das fronteiras do Brnzil com o Perú. pontos mesmo da a Iludida interpcllaçoo\ por-

O sn . FuNclsco Sonml: :-.Si 0 ex· minis. IJ!!anlo, olnd11 ~h ornado pelo dever I! responuel·as 
tro de estrangeiros estivesse presente, daria a nuo po~erla d!zer outrn causo senao . ~ que terá . 
v Ex as c..'l:pliéaçõcs quc deseja. deon\'lr de mrm mosmo,_embora ·em bngungem. 
·' • ' · menos ngrndavel, mas noo me110s eucta •. 
O Sn. Co~·" AzllrEoo:-B en, scpramente, · E, Sr. presidente, para roubnr menor tempo 

havla de rC$!JOnller n S • Ex. liO pé dn.letlra · n cosa e fatigar menos os qu~J me honram, eon~ 
O Sn. FMxmsco Sonni::-0 q.ue qlle~o deixor llnumÍdo em suas endeirn5.1 proponho· me niio 

bem d :tro é quo elle si del:tou de comp:~recer Mr os documentos em que urmo minhu propo· 
nõo rol pnrn esquivnr·sea responder ü lnterpcl· si._ües, corto d~ quo perm\ttini a .camaro que 
lm,:ão de V. Ex. · sejom trnnscr1ptos eonvemenlcm!3nle, pois só 

o sn. cosr.\ An:n:oo: -~bs vejo que v. Ex. nsslm o nssumpto pó do bem ser comprehendido. 
dc~vln·mc da di8cussão . . Ell não dls~e que o Come~rel senhores, lJOI' umn deelor~çio bem 
di8liueto ex-ministro do cslmngciros nüo tinha desagradavel, e á que, ilep.:~ls de tantos Dnno_s, 
oomJ~<•rccido ncstn casa durante aquelles dias de tontos~ trobnlbos o de tantos dosp~zas, nuo 
todos por <'squivnr·so responder· me ; o que temos senno demarcados os n.es~os llrnues com o 

· disse e repito u o l}Uil consta dns nctns:-que Pnroguny e c~m o Estndo_9r1ental do Uruguay. 
s. Ex. não· compareceu todo esse tempo por mo· · Com os dema1s llSlados, nuo eonsegulm~s. oln~a 
tiw justificado esw resultndo, mesmo com. o Perú e Jlo~IVl~, nno 

· . • obsronte o q11e em contrario tem·se d1lo a re· 
. O S!l . Fn.F'iCJsco SoonÉ:-l'llns .eu q•tero tiTnr present11ç1io no.cionnlt · 
Isto bem n llm!lo,porn. que o pubhc~ nao suppo· Com a Dolivin, temos demarcadas as fronteiras 
nha que elle teYe mot1vo pnrn esqutvnr ·se a res- de.M~to Grosso e uma parte dns que tem no 
pondera V. Ex. Amazonas terminada .a roz do rio Beny. . . 

O Sn. Cos-rA Aztvtno:-Desde logo, S•·· pre· E pnl'O: isto, Sr. pre$identa, tnuito sa deve 
sidente, eu tive muito . em ~ira apro\'eilàr·J!le n um distincto funccionnrlo publico, qu~ a 
dessa interpellnção no sentido de trazer o diS· patrili licnbn de perdeL' nas lnhospitns fronteiros 
linclo C.."\: · ID;ni~tro de estrongeiros ll _v.rouun- venezuellon:lS. Senhores,· é con.sternndo quo trn· 
ciar· ~c de modo preciso n meu rospc1to, caso go aqui n rntnl noticio da morto do d1gno Sr. · 
n5ojulgnsso melhor, em am~r :1 justi~,;n, .. conrcs· Jonqu1m Xavier de Qliveirn .Pimentel, quo lo! 2.' 
~nr que menos bem apreciOU os SCI'VIÇOS ql\e commiss:trlo brozilerro n:. demarcação dos liml· 
lescmp~nhci no Am:~zonns, re1otiv~mente à suas tes do Drntil eom n Dolivin, e a quem por essa 

. Crontefrns. · · coni.mlssão qun dcaompenhorn de modo bonroao, 
o Sn : FnAxcrsco · Sonni:::-E ··desde · q uc · elle e por outras idenUcu, beut como pelos serviços 

.. --: ........... · .. ·:..-~-, .~ . .. ............ , -"~--~- - : -.- -..... , ....... -·-····-······ ·-· .. -··· , .. ..... ..... . ......... .. _, ... ... ' -· .. . .. ·. 
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de guerra, como omcial de artilharia, se tornára 
um benemerito da pati'ia. 
·O Sn. Mou.ss bm)nt : -Apoiado : foi um 

digno militar e cidadão. 
o Sn. CosTA Ann:oo :- Infntignvel, sempre 

dedicado no serviço do pai.z,tiio logo se dernm por 
terminados os trabalhos da demarcação dos li. 
mitcs coin n Bolivia, roi mandado para ·as rron· 
te iras que temos pelo lodo de Venezuela, e llit ó. 
mingna de réeursos cahlu para niio mais poaer 
prestar·&& ás exlgenclas do pniz como bavia 
sem]Jre se prestado de modo dislineto e digno de 
se otrerecer por norma; ·. 

Senhoros, relevem essa digresgíio que ll lem- . 
brança de tão dedicado amigo lmpoz·me em 
momentos de entrar no assumpto ao qunl sen 
nome não pôde ser por modo algum indiffe· 
r eu to, · 

Dlzia, Sr. presitlente, que .não temos demarca· 
dos co.mpletamente os limites com a Bolivia e 
com o.. Perú, embora o contrario di~;am-nos QS 
rellltorlos do mlnisterlo de ·eslranlfeiros. 

COm a Bolívia, não por Cal tas da commissio 
que por lá tivemos. 

r.om o Perú, porque o tnudo de i3 de Ou· 
tob.-o de i8fHl qtle podln ser, não fOra bem exe
cutado i· e pe o que tombem· dou causa a um 
convento, desneeessario, o de U do Fevereiro de 
t87l• . . 

O Sa. FnEtTAS CouTINHo dti um aporte. 
O Sn . CosTA AztvEno :-Eu P.rovorei tudo 

quanto avançar. Veremos qne murtos dos honra· 
dos ex·mlnlstros da pasta de estrangeiros, :eor 
euusa · esir •. nbo, andmm mal nl'slás questoes 
que temos do fronteiras e de demarcnção ile lron-
teins. · 

Por muitos nnnos roi moda ouvir-se sobre 
taes quoslõcs o . maior cégo ou um dos mais 
notaveis que, ú força da modo, passou por um 
geogrnpho, um engenhQil'9 de reputação, crea~o 
em pOJJeis antigos e cmp_oelrados, s"m me1'1lo 
nlgum, quando concorrendo porn estnbelea~r de 
maneiro doOnlliva o deslinde de noss11s seculares 
disputas do oxtcn.'!lio terrllorlnl . 

o sn. MAIITl)l FIIANClSOO luNton : -Quem é 
elle! · · 

O Sn. CosTA AzE\'EOQ:-si o nobro deputodo, 
·que me honro com esse aparto, tivesse acom pa
nhado as questões &rllvadna a proposito, não me 
per~untar1a qHtm li elle 1 · 

A Imprensa o disso por ann11s ;o com o meu 
nome e responsnbllidnde, por longo tempo, o 
trouxe sempre em publico; dando islo lugar a 
que, A sombrn do fhemuro1 me viesse ao en· 
contro, em . uma folha diam. da rua dos Ouri· 
ves, quasi exclusivamente entiio, cheia de arU
gos, com o fim, não conseguido, de o.ccullar a 
verdade. · 

A' Naçlo, seguramente, niio ·pertenciD.JD esses 
nrligoa. . o nobre depníndo, pois, si tivesse hdo cssn 
folha,. e n quo lho sob: lu sem pro do frente, sn
bérla o quo pretende. 

O Sn. MAnTm FnANCISc<> JUNlon :-Niio tenho 
ourig·açuo tlO S(•r E;\1\CYCIOPO~ico, 

o Sn. CostA AtEVEoo :-Q nobre dovutado não 
me comprehendeu.~ e, pois, ba .de pcrmlttir-me . 
9~e ~ con.tínuo, sem eilor um nome de quem 
Jll nno vn:e . · · . . 

UM Sn. DEt>IJTAll<i d:i um aparte. . 
O Sn. Cosú AzEVEDo : .,-0 nobre deJ?Utado, 

desde bem verdes ~nnos, c porque é mut joven 
ainda, deve ler acompanhado os negoclos pu· 
blloos, pois que só :~ssim se explic:1 a sua brl· 
Jhanle carreira chegando até aqui : natural era 
conseguintemento meu e~panto vendo·o desco
nhecer qual o geo(lrapho a quc,x1 me referia. 

Mas, s~n~o~s. cumpre qne entre no assum· 
pto c vos roube menos tempo : para isto careço 
que me deixem livre de apartes que me desviem 
do assump&o. · .. 

Sr. presidente, não sou quem primeiro de· 
nuncia o facto de má direcção no de~lindarmos 
as fronleirlls que tem o Imperlo . lá em 1368 
ou iB69; em Sonta Fé de Bogotti, nn sua monu· 
mental obra illcmar;a sobl'e limites, Isto o disse 
o Sr. Quljano Ottero. · ·. · 

Mol snbia, ou podia prever, esse historiador · 
notovel que a sua censura etlova liquem do 
ponto ottlnglvel, quando lambem não deu como 
causa :t exeeulfllo defeituosa dos trnlados, nppro• 
v;Jd:. pelos governos cotnparticipantes, sem me- · 
nor desconfiançn dn irre~ulari6ade com que 
foram nítendldos. · 

E, no entretanto; ha es.lo outra cnusa :t 
notar, que pesa demasiadamente paro a justn 
censuro.-

lsto bel-de 9 próvar á iJ.ltfma evidencia: e 
tanto mols, qunndo levantar-se contestação ás 
provos que tenho de exbibir. · 

Sen.tores, que em geral hn descuido; e sem• . 
pre mais ou monos. houve, · no estudo deste 
assumplo, ó COUSll que não me Imponho demon· 
strar : mas citarei simple~mento como crliica 
desse descuido o que se de11 aiodll ha pouco. 

No Diario 0Jfictct1 de .lO de NoYembro uJlimo 
eu li, o pó de ser lido por quem o deseje, que 
rum expeüido nviso pelo m!nlstcrlo da ugricul· 
tuto, ao Sr. tenente coronel Pimonln Bueno,entüo 
em Moto· Grosso, no sentido de obter ·docttmen· 
tos e realiz·nr informações sobre us ve1·dndei· 
ras fronteiros darLuella provincln, quando jú 
annuneiarn·se dosdu muito o assign11lomenlo das 
linhos dlvisorins dessn mosmn provinciG COiil n 
Bolivin e o l':lraguay. · . . . 

Pois r ito ln<llcarli isto esse de~enldo, n menos 
que pretendo o. governo recons iderar os t1·nta· 
dos existentes cutro o. :Braz i! e nquellos. l'CPU• 
blicos ? · 

E' verd~àa, Sr. presidente, qU:o esse desc.uido, 
ou má direcçiio no deslinde das fro n1cirns, foi 
t>gUi )lerfeitnmenLe discutido pelo Sr. Uodrigo 
Silva. no seu imporlo.ntlssimo discnl'so de 18 do 
AgosLo de tsn, qne o lenho entre estes papeis 
(mostf'tJ!Ido-os). 

Nesso dlscurso1 bem saliento ficou, niio só o 
gunnlo de pl"ejudJCiol nos. foi o ~ralodo de·i3 de 
·Outubro do t85l, como n execução quo ·teye pelo 
rto l :1pllni e pelo riolçti, ahí mesmo em v!rtudo 
de orros dos tlenttlrcadoro$, no :~ccitnrem como 
rio A~porintm rio quo tnl nuo devln ser. 

E, comqnnnto julgasse o. digno J?llUiista ba· 
vermos Cl•tlido do dh•oilo~ que júmurs l'ortugnl 
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cor:,:enlirn em F:lYOr da Hesp.1nha, em reltwiio :i Os malb3rotcadosínt~resses do }'iliÍZ pela oom
inlegrill:,de ile nosso territorio; comqúnnto mi~siio que ~~lhou-~o incumbi•ln por ultimo das 
vi~~c no acc<)tdo j(. reteridv, de H d•! Fevereiro demurcações d:~s frouteir:ts á b:1ndn do Pcrú 
ilc l8H.. :1 lgnmn eou~a de rqrular; S. Ex·. eon- \'fio s1~r JIOstos á evidencia. E pot·que prccisn· 
Yein (\U l ~ f! qUestiio estnvn dScidid~ pdo f liCIO de , mos. d~. tc!'lnÍn3r CO OI O s.ei'VÍÇO ,do. a~s!);naln• 
owrov:t~ao eles~~ dcm~rcnrao havufn. · menlo do tod:t~ ~~ fronteu·ns, prmcipalmrnte n 

Nã.o penso::~ssim; entendo que podemos rccli· (JU6 vai do,Beny ao Jay:n·r,, eu oU>O ofl'erecer 
fic.11' pelo nren{IS os erros d:1 dem:u·cu~·ilo, f:~zcn· ~ugmento a verbn do s 8. do Ol'!i3n1ento em 
do-se melhor tl exccU!f~O do tratado. deó,~tP-.. . . 

Pnr isto sr presidente trnt·trei desta r •t:ti• N:,o Julgo necess ~t l't~ )l ()rn este fi!ll IDM$ dQ 
• ~ . • ' ~ • • ' t que 30:000~ que podram set· npplteados no 
ltc~çao t:,mU"~ · . . . exercici~> qu~ corre, ao fim a que os de~lino ... 

Antea; porL•rn, se.Jn·mc per.tmthdo :tssegur~r F . • · .... _p . · · - d 
:) c:n1wra, ·e. c~pero que ncrL•dJtcm·ml' , que nnn O Sn. 1\.\:'\Gt,c() Soon..,., ()I~ 1sto uno ave 
me leva Mt' ohi o amor pro1wio uH'endido, in- haver rconom1a, 
terc~sc pl'ejndic~do: n5o tle Cfl'tO. 0 Sn. COSU AZBV!lDO:- ... assim .flcnntlo CO· 

Jamais encnro intr.r~se proprio, dionte dll.s nhecido nn~so domiriio territorial ne~ses im· 
es.igenci~s do 1miz (•tjloiu.d.os) .• ,. porwnteg rios Purús, Jnnl!Í, Jutahy'' outros, 

faeto1·es da riqueza des~a 11rovincia, c que, vindo 
O Su. JG.-I.Q1'1ll N.umco:- Todos lhe f~rzem <!Ss~ da úanda ~ustral , di\o agutJs ao nos~o rio· m:tr, 

juslit·n. (.4p Piallos.) pela sua nHwgem direita, c os !J.\laes todos ~iio 
O Sn. Co.<'rA A7.1lYEDO: - ••. e niio ~er:í, por· cor! a dos pd~ divi~oria com a lh'Jlul>lica da 

\unto, ra~ouvel quem me censun' agor:l por Bolivio. · · 
tr::~tar tle que;t~o t~o g-rave, e na qnnl se lile Foi s(, com este iutuilo gue, em t'uU;r tll;l um 
n5o tem JlllUpndo does los. qunndo ~into que debate proprir1. ousei dirigir n · intenmllaç:io 
meu~ contr:•tlictOI'e~ não ach~m-se com ~a% oxi· referida, ~J lJOi'l.lCCa~i~o (\e ll!r no Dinrio OQicilll 
genci:rs :\ .•na pari c, e insistem etn umn c~US<J de 'l de Julho do anno findo o ~eguiute (IB): 
ju!gn!lo, 11cn~;mdo que li cusw de rrpetir-so a • R. lO Pum;s:-0 ,·:~por •Jolio Auguslll' singrou 
meutirt• pnssari1 como verd:1de. as aguas t\o Acr~ nté no Mor\á•Gramle; ~:om• 

E, Sr·; t•res.i!Tcnte, ter~sc·i:t nud~ uma vot nll qnr.nlo o citado vapur tivc~se $in:;t'Mio aR ttgtuls 
itntli'('Usn Yisto•me comlmlendo peln ver(lnde, si do Acr6 nlê 0 }fori~·Grande, tod~,·ia t~ind~ nüo 
n"o fo~se,o n\cu pr:i•posito ~Lnlll'C constnnte d~' chegou ;w lugar por ond~ pn~3a n IlC1ssn linlm 
nhi ll:lll atlcn(ler j~mnis :LOS tcstn~ de ferro, que divi~oriu traçod:J da rvz elo l'iO Dt!llY á~ vertentes 
se olit:'rceem no cnmir.ho que trilho. · · . do l~vnry . • 

A' <-'rit:t dt• anonymo~ . costumo de acudir Hoje, Sr. ·presidente, cresce de interesse n 
ll!'C>;<liroso~ quall(lo rcc<mhec;o que ~)iel'ce 0 questlio pelo rndo de se hnver publicn(lo nlei 
dtrollo de qnere.r infornwr-sc de actos qne se provincial 11 • 41!1 do 6 de Fcverc'iro deste anno 
1nc imputem C>~l1\D. funecion;wio publ\co, e n5o atllori7.ando olu·ir.sc uma estrada do porto de 
!'~lisf<l~ pnixiio dc~ordctuu1n; e c~rlo é que Lalm~a, no Ptlrüs, :1 C(lz do nen~·; 1:' para a rei• 
nunca dt'ixd esq m·cid~s m: gritas franc~s. ~êl'ios, tnra da Qll.l•l l'Onsiallara meios: cstrnd8 que, 
de c~Yalhcíro quo púdc-~e ' medir comntigo. v d · • 

E' jJoi~ por 1sto quo oeixci de ir ~i illlJJrL•ns.1 $cgundo n n1esma lei, tom e iõlmr commum· 
d cação com a llotivia. · . 

comidemr J>lll'te e ,,!gun.~ lll'l l g>ú.~ ptlbllcados Niio ~e conhecendo, como hei de mostrar, a 
no J Ol'JWl. 1/o Comme·rcio do mez proximo lindo(') fronteira UI) Amnz.onM por aquclla faxa, oppor. 
\'isto ael/c~ rlizer-~e guc1 sob mini!~ direcção e lu na. é :.. tli~cussão CJilC levanto, nn csper·:1nça de 
rCs[lons~bilidade, s~ ta uemnrcar mal ;1s linhas 1 d 
fro11 !Gír:1s que temos com 0 Peru, sacrmcando·s~ a ver comiilcr:,cJa pe o govemo : e porquo ilve 
n int .. ~ridudc territorinl do paiz. · ser lleLidn, espero merecer da cnmarn indis.pen• 

l.l' · d ~~n'el bl•ne,·oll'ncia, rtUl' me f:tcililc a tl'ihunn. "a" st na impn't\sa l!mle ispcn'ôllr·me dll (AP<Jiados.) . 
ronsiclerar :r repetiç~o . il.es~11 itn·erdade, pelo São 11onlo!l que me protwnbo dillculir os 
facto tl4J n ll':r7.et' r1 publrco um testo de ferro... ~e~uintes que 11~sso n accentua-r: 

O Sn. ?.t~RTnt FnAYCtsco Jv.-;toH: -Não lWUI'Il L o Que niio se tendo e:trcutndo 0 trat:rdo de 
testa de fel'to, o St·, vou Houholtz li il'müo do 27 de Março tle tt\67 , na parte referente aos 
Sr · Bar~o de Tdfe.. limlles dn provincia do Amnzooas, ur~e que o 

O Sn. Co.s'l'A Aztmloo:- ... emborn seja o sejo, liSSignnlnndo•s!l·nos rios da margem direita 
écho t1e uma :;ritn het·~ldicCI ; si ahi tenho o do gNnde r io, n !in )la fronteira ; pnr~l o que 
direito de n1ío ir, qunnilo o qU:cr:Hn outros, não ê indi!pemavel re{Jtiticoros trab11lhos feitos no 
a querendo cu, ~inda es!te· que, llio :rmittdadas J~vary Jlel:~ commis;:/io mixla quo alli rstoTe em 
"ez:es, se far. (l~s~:~ sorte lmnbrndl!l o me~mo 1.874., que osden{tncio como incfficazes e sem 
direi CO WCJ U{ÍO .('UltC, tendo UOln cndo'ira· no par· elf4~itO ll!é p~!'ll ~ rrontcira (l8fU:!Uil. 
lamllnto, ond~. li Ovo CX[l\icnr-me, ainda levan-. t. o Que, lJOl' ma t\XCC\lçao do tratado de 't3 de 
I ando ,a qucst:to que st.trja pelos testas de fel'l'\\. Outubro do 18111, foi mal asslgn~lada o linho 

Ass1m que, ~cudo ~- aggross5o .l'cferida lo· fronteil·a no nort.e de Tabaling3, no Içú e n!l la· 
mn.nd o·n em ponto de 'Vist~ mais mnplo. ' purú. ll produzindo o convento desnceess~rm do 

1 dó Pcveroiro de lB7~. npprov11do ereettficado 
por :1cto dn 23 de Setembro do mosmo nnno.. . 

3.• Que, fln~lmento, hn ncce$sidade de llqur
da~·mos nosslls q~te~tões . lfmltrophes com os 
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Estados Unido~ (l<! Co!llmbi:t, a com as G11yanas 
Jngleza o francoza. 

tJesle;; pontos co~lt<iru a interpcl\uçiio que 
diri~;i a 4 de Novembro do anno findo, c pms a 
rec~bo como lJase do que 1·ou dizer, assegu
rando que farei por stw breve c o mui e concbo 
possivd, afiUJ de u:io incommodar aos no· 
bres ~!!pu\:ldos ql\e l10nraur·me :1~\cm'endo n 
questno... . 

VAmos Sns. IJlli'UT,IIJOS :-O ouvimQs com 
muito pruzer. 

O Sn. CosTA .\zEVED••: - .•• que, f• \ll'ímcinl 
vista. lllll'Ceer:i de I•:JIOI' [lUI'Liculor. (Na·o a!Joia. 
do$.) 

Enll'o no :~ssumpto. 

LI;";HA DIYlSlJl\IA J>O MAVllfnA AO lAPUZLl. 

N:1~ inll•tt•ogações da pt'ojectada intci·pellação, 
. nesta parte, esl:'• (le11.ao).: 

•l•'routei m boli-t•ia.w. -A <lemarc:1çüo d:~ frou· 
teira da [lroviucia <lo Amozonns Cl)m n BollYin 
llcou tenuiu:•tlt~ pdo mudo IJOI' !!,Ue cx~cuLou-s.~ 
o trnt~do de 27 de 1\larço de ·UI61 ? 

• (11) No C<ISO a}/irnl~lh:o : 
•L• Quul a direcção nimuthal d:1 lin' ·n rtessn 

Iront~:~ir: do Al«deim ao Javary, e qual a. :oua 
extensão gt1ode~icn '? 

• 2 • QLtC coord~nndus a~tronomicn~ fornm 
oceit"~ p~ra e~1da um dos dous pontos e;oç;lremos 
dessa linbn ~ -

• 3. o Em qnc lug-ares corln a m·estM llillth 
os rios Purús, Ju,•u:í e. os dcllJ:•ls qui.! são por 
el\a o.tl·ave~sndQs, ~ nos qu11es lm a~ n:we~a'(àQ 
11 vn por s u!Nenciona da ? · 

• (b) Si niia estq, pmfm, terminada tt demat· 
cC%t.,ão: -

•• 4. • Não convirá o assignal:tmenlo dessa 
fi'Onteirn do modo por que se conclLliu a fixnç5.o 
dn qui} vai de 'l'nbatingn ao Japurá ? 

• li." Parn e~se 3Ssignnlnmento bast••ID o~ Ll'a· 
bnlhos existentes da~ commi~sõc~quc funcciona· 
l'llm cnt virtude dos tmt:•dos de.hmítes do fm· 
perio t~ouns republicus da Bolivin n do p,•rú 1 

• 6." lnlgn-~e ~umciente cs~e ass[gnnlnnwnto 
de fronteiras sümcntc com tmbnlhosde funcdo· 
n{al'ios br:11.ilcil'Os, sem n t~'"lncur"o de fnnceio· 
nario 1•or pnrtc dos boliviauos ? • · 

Sr. presidente, t!Offi~ bbje não ptetondo ouvir 
sobre e~t:1s interrogações o governo. nem õiscn· 
lil·as Jargnmente, por nmor o.o tempo, imponh.o 
m•~ re.~pondt+os alé onllc conl•ier ao ftm prin· 
cipo.\ que mirll agora. 

A\l'ora o qufl pretenao é tr:1zer· o honrodo 
ministro de eslrangeiros n ostud~r o que con· 
vem ti dllmarcnçiio dessa linha fronteira. 

Nin!l'ucm dir:i que, offcrecidas. vomo foram 
essns mterrogações, podcssc queu• ~~~ ouvisse 
por primr.ira ve1., :umdir eon~iderando-ns por 
modo util e set•io. · . . 

Oqu<J me pareceu., •Hlliio, n:1o diJ•ei ag-or~; m~~ 
afigura-se-nu! que ucs,:~ proceder .do ;·Jverno 
lambem H\ q_llí~ il:1r dem,pn~tr~~~~" de qna•tl•l se 
acl!ava o rit~lm<'lo cnlao llllllrslro ~ pnnlo~ 
DSSI!lllptos t]UC C0l'l'•)lll pot' IJ>'S3 [13>'1:0 l[Íle 
ger•u. 

No eolret:llllo (Jil~<lt•:•v~-Jiw mellll)r ontra 
prua.eudn. com a d!!ckit•nJ;flo de <.jUI! h·ín estu
d:u• O 3SSUlU[!~ p;tJ'~ rcJ~[JOUtlei'-UlU, 

O SR. l~J!ANclSco Soonll :- MM o nolm> ex• 
rnin istro deu e~,:a tt!sposta ~ 

O Sa, Cos1.\ AZllVEDo :- Estou. preparado 
para, como lll·! agt•:.fla, :tttcnder a V. Ex. em tudo 
qu~nto exija. 

Na ses5o de !1 t.le Novcmuro, tmhlicado u que 
nella oeeurrcu no JJim•irJ O(icürl de 5 lt1·Se 
(lendo): 

• O Sr. p,·c~id•'llt•' pot·gunln no Sr. 1uini~tro 
lle · •·str~mgdros si •JU<H' \'~~porider ás per· 
g-untlls l'eiW~ pvl•• no!Jre dJ~FUtlldo trelo o 
Amazon~s. visto nãn cousidt•rnl-as como uma 
inlerpelln,:iio. 

• O Sr·. Cu~lCI A.::- ·t·édo: -Vou cnvi:•r ~ me;:a 
a inlerpcllaçüo. 

• O Sr. jlfo,;,,itn d,• Uao·•·o~ ( ministro de es
trangci•·os);..;.. l'udl::, s.-. prc~ill~nte, satisfazer 
immedil•t<tnWIH•· :ws t•tlultl~ pt·inciln~es d:• inwr
Jlellot·ão tlo nobro doputado. Prelil'o, porem. 
deiX3l' :O I'L'>[IO"(il pal'n. OUtl'3 OCCti~ÍÜO, iJOrq llC 
niio quero t:OIIIl<~r IJe m••is Dit minha mentoria 
sobre :•S~UIU\•Io~ :1 wspeitu dos qu~es <levo ser 
mn!lo 11reciso, r•orj,,~nrcnt com us nossos !'el:t· 
ções iuleftwcion:ws. {<lfnl.;.,d,IS.).• 

O Sn. FtuNct~co SoDni>:-Nlio ha nadn de 
rcp~l'O ll<'SS3 l'C<Il<'~lr. 

o Sn. co~'rA AtE\'Ello;-~[~1 con,prebend~u
me V. Ex.:" r/Ut• quíz uolm' foi a fuHn de fran· 
queza dc~ tli~tiHctu e:t·utinis<ro, evitando de
cl<trat· que crn· llla [Jf~ct<o instruír·s'l dú&!<Js 
uswmptu~, que e:u s11:1 memoría não podiam 
estar. 

E lhe nilo llcn\'u ~o.ar a dedat·açiio n qut! alludo, 
desde que, :.tti n11~~as interpellações hn muitn 
cou~a lfi• sciencin mnthcmatica, que não pro· 
Icssa s. H:~;. 

Mu8 entremos n~ quesliio. 
Senhor;:.s, exe•mlnndn·sc o trntudo d!l 27 de 

l'!larço do l~Gi ( 1), nfío ~·J levou a setl tormo .1 
execuçllo. · 

Perfloitnmente, ~l~sigua\ou-sc u fronteirn de 
que sdtata, com a província 1!e M::tto Gros€o; 
esloU di880 seguro, ntcendcndo .:i proflcicncia e 
no zelo da commissiin brazilcirn incumbida 
dessa tnreC:J. Nilo licuu, porém, por clln nssigna.· 
ladn toda o front\!ir~ pelo lado do Amnzonu~, 

Assim não jltlgara, P.Orem, o di~\incto ex·· 
ministro, que veiu logo li tribuna dec:l~ro.r•no~ 
que sumenle por ni~<l se qtwror llnr dsrnn~ini.lo 
etn su11 memoria nüo~ceit.llva o deba·te. Estrn· 
nbei tanta tacilül11de de parte de S. Hx. ao : 
~e julgnr <~~plo para pOI' esse modo iliscuLir 115· 
sumpto 15o gl·o.vc o complicado. 

(<) o Lr;l\lldO tliz :-... • D!lixar<l pm· uoio rio [V~rdc) a~ó 
!1 sml conflw;, n e ia eout () · Gh:JtiO_tC c ~cJo m nlo ~.ost(l o do 
Mamo:·6 ~Ló. o Ü()tli, oudo lltlneltoia uno i\lndolrn. · · 

"'Do.~tu l'io 1nua. ac!lll! t~t!«tdrâ. a Íl'u11tcira. pcu· ~ma-p.ar~l· 
lola, tirttdn ''" su~ margom o•~uerd~ na 1atHudc ~u tOOIJ 
~\é o'>eonl"'' o 1io .!nnrr. 

.. Si o Ju.ft\1'\. Llv~r n• !1\\:l' nasr:cnl(!~ ao nt11•Lo tla•JII O·-~~ 
Unha ~6'!tta .. oe~i.u, !Ctl~u(rá. :1. Crontchn~ d~Mdc .ll mo~mn lnti• 
t"'do, J•OI' uno" roet. a lnue~~r ~. orlgolll t•rintillll1 do &Lo 
Jm•T· • 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 27101/2015 11:43- Página 30 de 50 

72 Sessão em 6 de Julho de 1880. 

faltvndo a parte gue se· estende· da foz do Bcny I rninio tet;ritorial por all.i :- openas se con\"elu 
para oeste até á vcl'Lcntc do Jnvary. . em que a partir do Beny a dlrecçii.o dessa linha 

E' o que se ' 'Crificn do . rel:~lorio de . cslr:~n· era a quo mencion<~va a carta geral, e a cxten·· 
~eiros oft'erceido no parlnmento pelll honrado são della alli ·l.llmbem registrada. · · 
Sr. Darão de Villn Bella ('} em lSí8. A Jl:lrlo . No entrel.rulto, Isto tudo é uma causa sem 
·que falta assiJ,Tnalar, ..Sr. presidente, 6 a ltue .significaç:ío ntil, desde que posso-ae prov<Jr quo 
mais interessa á pro\•iucia que represento. não se conbcce a posl!ião exncta da vertente do 

E, ~em que pos~a saber o porque so uão levou J'avarv, ponto que cotn a foz du Beny. sujeita 
a tl•rmo a execuçã.o do . nlludído tratado nesta essa dirccr.ão ~zi mu!hal. · 
p:ute do fronteira, ·o facto é · que n commis...<io O honrado ministro, Sr. Buorque de ~I:. cedo, 
mixla tlissolvcu·se, declilt'llUdo que n fron · t.:u·-me-ba o Cavo r de, _por qualqnet' slgnal, de· 
te ira do Dcny ao Javary tem um determinndo clarar que não e d~do dete•·minàr-se uma linhn 

. azimlith, da cxt~nsão · lambem determinada, sendo ·só sujeita a. um ponto. · · 
po1' .ella, por meio de ca!culos D que procc· Toda linha, quer pa!'ll dit·ecção, qUe!' 11ara 
dêra. . · extensão necessita de ter conhecidos os pontos 

· Par:~ isto meuci(Jnar-se, a commissão não )lO· · extremos quP a sujcitnm. Nõo me cançarci de 
dia deíx;u· de receber, como coordcrnadas :~stro. isto dernonstr11r. . . 
nonlir:IS dn foz do O~m· C da Yerlcnto do J:lvary, 
tiS que clla fixri r<l aiJi; e n~ QUC li. COmmiss[o 
mixla.de 187~, do nrazil c do Peni, fixou para 
Yertente do lavarv. 

No cutrctanlo,·. Sr, presidente, tudo isto 
nada de ntil fJroduziu porque não foi fi.xada a 
posição dessa vertente. · 

Nao se pensn nssim, 11elo que exp(ie o rclatorio 
ho pouco citado, ó .png, 6. 

Ali i e•lá (lL'?tdo): 
• Ten1to a satisfáção de parlicipur·\los que 

está conC'Iuid:t a dem~rcacuo .dos limites com 
a Boli\·io; fnltando npr.nas que o governo 
dessa republicn npprove u planta geral da fron· 
teira ' c ·se levou tem miii'COS definitivos em 
um dos morro.s cho.mndos •Quatro Irmão&• e 
n'outros pontos de íncil acCC$SO. • · 

nns isto contradiz o que tnmbem ''G~se da 7 .• 
· neta dos conr~rencias da commissão mh:tn . A'· 

pago. 5~ desse relato rio se consigna (lendo): 
• O S1•, Jli11cltit11 di$SO mais, que lhe p<treeia 

neccssnria uma explicação do titulo que tem o 
mappa : :.- é uma carta gernl dos trabnlhos da 
çommissão, porém não de toda a fronteira 
entre a Bolívia e o Brozil, tJOsto que, ainda 
quando augmentvda com os trabnlhos da 1!: . • sec· 
çiio da ·commhsão bra1.ileira, todnvin faltava 
aqrrella parte dn frouteiru comprelum~ida entre 
a bo(~~ do Beny o as cabaceiras <lo Javarv. • 

Estu declarnção terminnnte niio foi contesiada 
. polo commissario doDrazil, ·q11e disse de segui· 

da o que passo a hJr c acha-se no mesmo doeu·· 
· meu lo ( lmdo}: 

• o Sr. Phnentt.>l respondeu que no presente 
carta g~ral est uva jó consign:~do o a:;iJnutlt 
ver·daclt•il·o e il oxteus5o dare ela que do. Deuy 
vai no J(•vary, de que teve conhecimento a 
commis~ão tnixl:~ . pela acla d~ iu:\Uguracão do 
marco do Eenv. • · · · · · · 

. Folgo, Sr. prcsid•mte, de ostar f~llnndo ligora . 
nn pl'oscnç~ e O\tvindo-mo o honrfldo Sr. mi·· 
nistro da ngricullura; lli'Oiisstona! ·· lli,;tincto 
(apoiados) 11Ue póde pois julgal' da ·r<Jziio do que 
exponho. 

Do ~jUe está dito vê~se t>crteitamentc que nio 
fieou nssignalada a linha divisaria do. Deny no 
J'nvnry, de modo n saiJcr·so nló onde temos do· 

O Sn. FnEt·us CoUTtNuo : - Se estivesse pre· 
sente o Sr. Visconde . de Prudos, podel'in Dlloiar 
a V. Ex. : elle é astrono11w. · 

o Sn. CosTA Azf:\'EDO : - ncalmcate o illus· 
Irado Sr. Viscomle lJOdin com scienc.ia apolnr-me · 

· no que estou· dizeudo c vou dizer ; mas pelas 
infor.nações que S. Ex~ deu á commissiio do 
orçamento em favor do observatorill astrono· 
mico, vou dc~conllondo de tiio digno mathcma-
tico. (Rilo.) .. 

Mas, Sr. pt·ésidontc, .como bem 80b..: o hou· 
rndo Sr. ministro 1b :~:;ricultur:•, e tanto quanto 
o que mais o saiba.... · 

O Sa. DuAnQUB DE. ~[AcEt>o (ministl·o d r1 CI!Jl'i· 
cultUI'a):- Não apoiado. 

. Vozes:-Apoiado. 
O Sa. CosTA AzEYEM:~ ..••• 11 direC!iãO 0.7. i· 

muthal dn fronteira e a extensão da linha, que 
vai dn foz do Beny á vertente doJavuy, dcpen· 
dem irremissivclmcnte do conhecimento do.s re· 
!adies. das coordeondas astronomicas desses c~
trémos . 
· Variando a posição de um dellcs, eonscrvada a 
do outro, a linha se alter11 no nzilnuth, si o pon· . 
to movei não seguir a mesma tlirecção, muann· 
do·se porém emiio a extensão ; mas si o ponto, 
movei não segue n direcçiio azimuthnl primitiva, 
cntilo dlera·so 4 diret,ção, podendo u extensão 
variar ou niio . 

O Sn. FllLrcto oos · SANl'OS :- E' t>rüciso iJUC 
todo o mundo ·entendn estas cois<1s. 

O Sn. YBtLo B ALVI!.I ::...O orador · vni CS· 
plicando tudo perfeit(llnente l.Jcm. (.<lpoiad•1s). 

(Ha muitos outro1 apartes.) 
· O Sn. CosTA AUVEDO :-Pois .Lem ; isto qner . 
dizor que sómente no caso de se havot· t>or bem 
conhecidns ns-posições astl'onomicas, da fóx do 
BeU)' e da vertente do lnvary, é IJUe o azi~m!h 
!l n extensão :~ceila na carta geral da conurussuo 
mixta do ·Drazil e Bolivio., pua n fl'Onteir~ allu· 
di da, podiam facilitar o assi~nalilmcnto !lo nosso 
dominio territorial nesses t iOS, que são atr:wcs· 
sados pela mesma fronteira. 

Sá vimos, que, n foi do Beny está conhccidn 
·pelas coorden<~das nstronomiclls:-n5o podemos 
ter duvidas a NSpcito, e ou confio muito nos 
trabalhos olli executados om 1878. p:lra contes·· 
tur e~ta nsseveruçlio. 
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O mesmo n5o J!O~so dizer quanto á vcril-nle 
du J:~vnry, c aut~s devu de~d•l jti dei'IH~t· qu•~ 
niio n co11heeeu• .. s, qur! nlli não foi 11 •·umm;s;i10 
que eu• Hli& .uevia lú ir e conside•·ou tol·a 
liXado. 

l't·ovai·O·ltei com documento ofiir.i~l; interna·· 
donal, que passem descul'udo nu secrcwr·ía de 
estran:.teiros. . 

A' rwg. tBB do reiJiorio de c~trangeii'os 
de lBnl, acltam·.se as linlws que se seguem 
(tr!t!do): . 

• Termo de assentamento do m~1·co · de!lnitivo 
11n marg1•m dil·dLn r!~ vert~nt~ { 1) do rio J:ov,.ry. 
1illlil<l.entl·e a republico do Pet·ú e n imperio dn 
Dra1.il, c o pou:o mais C1mtral do dito rio.-atli 
onde J'oi pus~ivoll a oomn1i~s:•o mixtn cllegar
d•·rois de inntJditos 'sforço~,-J,Or <IU:IIt!O os 
oo~wculos eram t;,es qu•• n:'lo permitlinw sul..rir 
alem, (•) e tuJtne~mo tempo dl·monstravntn qu~ 
~!:! hada unin~ido :i~ mas na~cenles, t'••m di!T<i· 
rença de al,qmtUIS mitlws,-qua cot'npltlamos !lln 
oito pouco ma i~ ou mnos. • . · 

Sr. presidunt~, cst:~s linhns qne venho de ler, 
diio 11 11111i~ ll~i~te ··ôvia d ll zelo do< que dt!veodo 
ir ti vertente rio t•io Javury, quizeram attcuuat' u 
grnnde full:r de li1 não cl!eg,11'em convencionando 
uma vertente, toda hYilOLhelica, que os tr~tadc•s 
de ~3 de outubro (!e 1851 e :li de 1\lar~o de' 
:1.867, exigrm conlLeccr-se exnclnmen te. 

ConfroutêO\·~tJ l'Ssús lir1has com ~sque for:~m 
l:mçoda~ no texto ~o relatul'io, em lJUC e~tiio, 
~ss~gunmdo haver-se collocado n.:~ vertento 
principal do J~v~ry o m~rco divisorio, c c.b~go.
remos :i de1·ep ii.o a muis decisil'a. 

Â pog. u; cstâ (leudo): 
• Cabe-me agora Qarlicipar· vos que essa com· 

missDo complet11u os seus trnbnlbos, collocamlo 
na I'Uferida nascente do rio Javary, ·(~)o mnr~o 
respectívv, c rleix~ntlo assim concluicln n de mar· 
co~iio dos limiles aj ust;ulos no ll'alado de l81H ... • 

E, no entremnto, ~cnhorcs, pre~iso é· que se 
o dig<r dnqnl oo paiz; -isto que se cvid••ncía 
facifmente ir mnis I!!VC allcnçiio de qualrJuer es· 
pil•ito intdligente, Juereceu não ecnsurn, mas 
p~lnnns de.louvor! . 

Eil·as, trn1rlas da pnrlc do rclntol'lo de ~e
guldn ti essn que h a pouco li (leu do) : · 

• Silo dignos de lvuVOI' oz(')o c a intelligencin 
manire~t~Hlns pelo connniss~rio brazildro Sl'. 
Dal'~io d(} TeiTé. • · 

Senhore~. isto que vos venho d~ pôr no f:~cto, 
con~litue fado crimiMso, querde quem deu 
cnusn, quel' dos quo não o de~c11bl'irnm em tempo 
de prcvcnil' •'S em~itus malêllcns que no~ lt!r.,riu\1, 

1'cmpo c dinhc,iros deSJlendido$ inutilm'lnte, 
dcix;n1do rOIUtJiiendas :rs que~tües d:~ fronteírit 
que •J Am~l.tll : as tem com a B<divin, JlOl' nqllelle 
Indo, 18(\S S~OI,IS rruetos da commi~são clogi:uln! .. 

Isto ~e nlio commenttJ, n:Jnu·SI' simplesmente. 
Nl!~lcs termos, se Jlergunt~~se ~gorn no nobre 

miui:;trode cstJ•angeiro~; os la donmrcntlo o (Jonlo 

(1) Yct'lnntn tlo rio oom m::._rgc-m di1·eitn! 
(t.) Lo~v _<J tiQ. ia alêut; a!lluào eli~a1·n i\. V01'11}11ll'. 

(~) ))lz O •!JrliiOI[l~h. 

'l'on1o llt, - lll. 

au~trul d:• t'ronll· ir:~ pd1.1 l~do un Peru, poderia. 
rl•wr-se nue >hn? 
lmJJMsiv~J:- e m:lis. i~ lo provn-~e l'elo que 

:~~.Iludida c• •IIHni~~[•n di>~e etn uma JJurtc de sua 
ulLtnltl adn. r;uo p~~'o Ln!HbeiH u ler. . 
-A' JWg. 1811, do relatorio d~ l875, est{t 

(ll'tido): . 
. • Cumprin.rlo no lar quo t:io depressa como se· 
JUID ronstrulllos o~ pl~no~-lnlinlbo que será 
cxr;eulauo no porto de Tub3lingn, seguntlo ore· 
sullnd • upl'e>enta>~o pelas ditas CAI'IIi~, os S1·s. 
cr•mmis~:•rios-dl·lertniuamm a verdadeira nas
cer •. te do rio Jat'III'Y-em um~ dist:Jucia r1ue será 
:1 dtnda anteriol'lnentl! (uito milhas) m:ris ao 
sudc•e~le do lug:rr em que ~e co I locou o n.nrco; 
-purqu:r u to tlc outro modo miu se püde r.:sol· 
·ver· esta que~t~o-os wnhecimcnlos e n· expe
ricncin que ad<!Ltirirom sobre este rio-será n 
norrna p11(:1 qu.•la decidam com jus1i1·n .• 

A h l Nlio ó o rlireito, dinnte do facto mntcrinl, 
do lug~r em que cstú n na~ceute ou ve1·tente do 
Jtwnry, que devia regulai' a norma dos commis· 
sarios de limites, no decidirem onde a vcrdn· 
d~ira lwsição dessn vertente; -lugar amtr~l dn 
linha irnilropho entre os respectivos poizes. 

A quc,;tiio, scuh11res, devia ~er resolvida pola 
cxpcrienci:~ que ~dquiriram, e cOm justiça L ... 
XulH:·a se nlt-:mçorá mell.:!or cleseJ•ever. n des· 
bmgndri conductu desses eommi"~arios em _nrna 
quc~tlio Uio grave, do CJUCl repetindo essas imhas. 
que dictnram e subscreveram. · 

O Sn ~[ELt.o E l\L v m :-Apoiado, siio rerda • 
deiros .~harlatães. 

O Sn. Cos·tA AZEVEDO:- Estli fúrn de contes• 
taç~o. Sr. presidente, que não foi fixada em 187 4. 
a vertente do JHVlli'Y, cn1born o contrario hon
'l'essc dito ao paiz, o rclntoi'io de estrangeiros 
~ta6. · · 

Sf10 os commissarios de limites para nlli en
vi:ldos com est•! provosito que o declarnmm:
c dtldat·,.rnm-no com o~sos linhas iâ lidos. Pois 
lJcm: sem se conhecei' ll. posição asti'Onomica 
dessa Ycrtente, não li d~cl.o tl'tlÇnl' a fronteira do 
Beny pma orste, o qne urge fnzer-sc. 

Urge·so proticar essa dourm·c3çtio, por que nfío 
tlcntnos nnisc~1· a estabelecer povoações em 
L1·rritorio bulivi(lno, nPsses rios todos que, como 
dis8c j:i, sfiO o~ fact.ores da riqueza do Amazona~, 
e 1nni11 m:lis !JUtlnlo parn nlll se dirigem desde 
annos os cmigt·ontes de outros lugnres, em con· 
tiuuas lévns. 

A lei do rJnO j:í fallei, mandnndo abrir nma 
ostrnd~ do J'io Purtis 110 D,:ny, J>l"OV11 n impor• 
t:mcia de$$\J l'io. D:í·l~·hei li trnnscl'ipç~o. 

E' cstn n lei : 
• LP.l N. -'1,~9 DE IJ DE FEYEnmno DE !880. 

Aut~1·iza n p1·esider1lc da prov.:ucia ll despender 
(lté tr qumr!iu dr' \!5:000~ pal'a ca;plonr~· a abcr· 
tm·u. de 11111a rser,rdll do pot·to drr La~1·ea, no rio 
Pw•ú.~ 1111 Bell!l· 11a Bulida. 
lo~é Clal'indo de Qunirox, tenenle·coronel de 

Estarlo 1\luiol' d~ nrttlllnrla, Jlr~>idente e com. 
mundunto das arwas da proriuci.:l do Amat.o· 
nus, etc. 

·l~:t~.o st1 bcr n totlos os seu~ habitantes !JUC a 
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Se~st!o em fi de Julho de 1880. ·. 

assem.blé<J lcgislnlirn provin,.iaJ decretou c cu 
· ~ancCJonoi a rtsolução seguinte: 

Art. I. • O governo da provincin fica nutorí· 
zado a df!spender -~fé a lltt~ntia ele ltã:OOOt:5QOO, 
par11 explornr a abcrtur3. de uma estrada. tio 
.POrto de Labrea. no rio Purús, a foz dn rio Beny, 
1nandandn, p11r~ ÍS$0, fazer urua. picada de modo 
qtte poss:~m nelln p~s~11r homens montados e 
tJ animnes corr: car,:ras, · 
. § i . • Feitos n picadas e est.udo~ de exploraçfio, 
conhecida o piJssibilíd~de de \lma· commnnica. 
çilo franr.a, e cnle.ul:•das ·as despez tl8 pnra os 
trab<~lhos da estr:u.l~, a a~sembléa legisl:tliva 
provincial, sob pro,Posla do governo, nutorizani 
os fundo, neccssaraos. 

§ i .• &te serviço poderá ser Ceilo por admi · 
nistração c fiscalls:u;ão do governo, ou por con· 
trato eom algum particular. 

Art .. t. • O gr.ven la da J»'OVitlc"ia det·crá elllffi· 
der·&e préviamr·nte, e &eln percla de tempo, com· o 
fJOtel'no central á 1'~8peito do· sri'V 'f,o, vi$to comn 
a ntrada vai abrir c.m~ma."icapào terrestre com 
paiz estrar1._qciro, Pf.dhid{J em roso fiCCe$&1 rio, o 
~l'tt C01Wfilimento, e lambem a11xilio, por affectar 
lllll!t'CISC !Jtrai. 
A~t. 3~· Revogam~se ns dis(Josi~ões em con· 

trnr1o. • .·· . · 
Apreeiondo as vantagens dessa lei a Ra{orma 

Liberal d~ Manáos escreveu um nrtigo·yue tam· 
bem fare1 transcrever por 'fUe hem denuncia 
que, a estrodn o.Hudida póde ir ã,.te.rrltorio dn 

·Hobvf:l. 
Eis o que disse: 

· Estrad1t do Pttr?·,g · an . D(11!J; 

• Embora o autor do projc_clo, que hoje é lei, 
nssentm~se a sun utilitlndc exetusi\'3memot n:1 
:~Iimenlação pnblirn, l! nossn opinião que muitns 

· outros vnntogl\ns pc·d~•·á u·nzer 3 reali;aáio tle 
uma esll"tul·r !!1111'~ O$ doHs paizr.~ limilrr.p/Ú$. 

• Com eiTeito, o lmmcri•o v alie do Amazonns, 
que é um cmporio de occullas a·iquezns n~tu· 
raes, e a? mc!;mo tempo _um v_a~to cumpo paro 
as conqmst~s dos lndustms, ~o ospern por uma 
populaçio IBbOJ•iosu e lJoln realização tlc estrad~s, 
que ligul'm com cllc os diffcrcntes paizes com 
que confino, c fncilice a permuto dos respccth·os 
productos, e~pecialmente <mtre 11 Bolivin e nus, 
pnrn do,.~nvolvcr om mais l~rg:1 escnln o nosso 
commerc10 e (JI'os)•ernr em todO$ os ramos ile 
industria . . 

• Sabc·sc que os trnli~lhos da <•slr:tdlt do ·ferro 
do :Mnd,•ira, n .dcst•~ito nos ingente~ esforços de 
seus cmpresnnos e·1lo ~ovorno brnzilelro, dc]Jois 
de ter cousnmido Jrl':tn!lt•s somnws, el\lfio p:trll• 
li ~~dos por 1mus:.s qúc n~o JlOdeJ·um ~cr remo· 

· Y 1da~, sendo n principal,,_.. f,.bre~ dt'l llli1o t·llr:tc· 
teJ' que ditirr.::tm nn desl'idu ott va~ante do rio · 
os O(lCJ'n~itts, lfl.IIISi todo~ curopl!us, rornnndo 
impo~~iv 1•l :1 conlintJa<:üo de~!'~ impnJ•tnntc vi11 
de:commuuicaç(•o,. quo tanto íntercssn nos d <lUS 
p:uze~ ; · . 

. • Trntnn!lo d.estc ass,nmpto em outro c~criJliO 
.. dJ~som~õ , c hoJe rep~lllnos, .r1uo :t queshio do 

cluua u uma dns ma.1s grave~ nos lruh:.lhos -do~ki 
ordem ; e desde que a uo~ p•·ovincia. não~[Jode 
fornecot• braço~ pnrn _:~ sun execução, nem, o~ 

dons ~ovea'llos ·interessados c a cmprcza as· 
Sl'l'1tana intro<lucçào de opt>rarios 3Sintacos e nfri· 
c;; no.>, ~ómentu pnra este fam, pois são os unicos · 
ljUe SUjiJIOI'L;Hl}. O DOSSt) elilll8 CIJUatOI'iUl, I) já 
deram di;so e da sua· aptidão soll~jas 11ruvas na 
execnç:lo ·d~s obr:•s d:J gii{:Jnlesca e.•tr;tda do . 
l'acillco, uãu temos _ espermu·a dP. Yer tão cedo 
realizada a estr:t~:l do .M:•deir:i. 

• Nestm~ circumst:mcins, poi~, julg:tmos 3cer· · 
t:~da 11 lei, · r e.-Jpâ tudu.s as <li~posipõe& dQ di1·eilo 
llllcnurciouul, ~ ~alvo os ;• bu~os que so po~$am . . 
dor nn cxccuç~o da mo!ma, o que ·üJ.o ~ de es
perar do executor que ora se acha <i tcsta da 
ndmiliÍ$Il'<lçuo da t>rovincia, re~tando 11ccres· 
centar aqui que qunndo mesmo ~e leve a etrcito 
a estr:~da do Mnd!lira nnuca scr:"t de mais a do 
rio Purús, que, como aquellc rio, encetTa em 
!CU seio immensos thcsouros. • 

Sr. pt·csidente, do que 11c:t exposto, creio, 
ninguem duvidnrú . que preci~amcs assiguolar 
11 fr•mtcirn nes~es rios tantos vez e~ j~ de~ignados 
pelos seus nomes; e qne para este scrvir.o 6 
mister dc~pender dinlierro. . . · . • 

O Sn. FEuC..o oos su,,os:- E escolher bom 
commissarlo demnrcador. · 

O Sn . CosTA AzEVEoo:-Sem duYida nlgnmn, 
e guc ler(,_ por começar onde se· diz t~r aca· 
bado o trabalho d11 demnrc:trão da fronteira 
peru~na. · 

hto li, deve-se prlncipinr por estabelecer qual 
11 PQsiç5o_du ycrtente do Jovaf)', que não sabemos 
onde lll'la, e su~s coordenadas astronomicas .• 
· Lnstimo, Sr. presidl'nlo, CJUO depois do des· · 

petulermos tanto tempo e l~nto dinhch·o, te
nh~mos de requerer . m:~is dinheiro c tcm11o pnl'a · 
e~se mslg-nalamento da coordcnatllls, indispen
sbvei~ :i solu~~o do problema que destljo rc· 
solrido. . . 

Nunca 1ei'Cmós de outro . morlo <lcmnrca!la a 
fronteira sul d~ provin~.:ia do Amnzon~s . · 

LI/iHA l·'RONTEtn& DE T.\DATING& '.\0 &PA:PORIS, 

. · Vicinda no Javary, como dcmorist.rCli, Sr. prc· 
sidcnte, o. fr·ontcim unslJ'ttl do Brv<:il com o 
P~t·ü, 110r se não ter t'l'conhecido a vertente do 
Jnv:try, e adoptado·se um~ hypothetica, n prazer 
c phanlasin dos commissario~, os Srs. BI:H:k e 
B.1riio de Tcffll , não menos vicmdn tambem está 
n !!'ontelro que de Tllbotingu segue para o norte 
em ll i I'CCI)iiO a fóz do Apaporis. 

Si!gundo o nl't. i . o do tri!lado de lt:l de ou. 
tubro dtl t8õ1, esro fronteiro deve ser em uma 
linha t'ecta ; c portanto os marcos que asslf.(na• 
lem a mesma fronteira devem achar-se, de 'l'n· 
hatinga à margem dir·eit~ do Japut·a, em- urn 
mr:smo·a?.imulh ver.lm1eim. 

Os t r:1liulhm; f'lllC fiz por ~~nellns porol!'ens, 
c !J'!Ihllihos Jmcicntcs c consc•e·nciosos, ·dcrom 
J1"1'n v:~loJ• us~e nzlmuth o nnguio de JO• 20' 
ao•· NB-so. . 

Re<:ellido esse a7.imulh como rundnmcnlal, a 
COill!nis~iio dt'lllOrt:oilnra de :18itl estobeh~<~eu; 
for:. dellc, o~ 11\·s m11rco~ qttc plant<JU corno in· 
dicadnrcs dn fronteira I ... 
· Dtl;; ·coordP.na<lns que dera ·a esses·. murcos, e: 
est:1o nC! rclo!orio de cstran~eiros; Yerifirom ·so 
os segtuntcs resultados : · · 
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I incendiado ~ lut~ c~vil !mbra as p~ovinci~ do 
uor!e, em . cuJo seiO JUstos ·tei·menlas de rt•ncçio 

I li: bav!am atirado financeiros concussiooarios, não 
~ · V~•·tlla p<>r sua meilcul~;~sa política ioternMional 

I. .Õ em.a~·olum~~ o~ 1.elos e as desconOnnças . das re· 
111 publlcos ..-iT.mllils. · · 

I. ~ . • O Rio da Prata, neste momento, inquire do 
~ que le~n em 11,1•ra o governo do Br3zil com as 

I :;!. e!oluçues cqutvocos ita esquadra nacional, que 
· 8 nao logro appreheuder o alcance de instantes c 

~. '[ I· ~ rcsei·vadas iostt·uc~ões. 
- •Não contente com excitar n curiosidade sem· 
~.: : J t>re hdo~1m ddoBpat·~i1do que e~ tli. no poder, delu 
. . . os erc • os o rar.t em grave gucstão de liml· 

-1 I I ---~ tes, Ç portanto de. n:~cionalid~de, tluetuarem ·á 
s::; I êS<Q ç . ~ ~erctl Jas delmlesl CUJ:I soluç:~o impediu. 

~. !! ~ ~gg; . 1 ~ ;: • •Revela;~e o nrLtsla no produclo do g~nio. Mos-

1 l 
1 >.~ ~ i tra-~e . ma fé ou n mesquinher. de visl<ls · nu li· 

~ ~;= ii=~ :: 1 .il ,.. pntriOtlcas· do governo no ultimo conselbo ·do 
õ4 ~ Instituto polytechnico. · 

I 11 ~ o;ll ~ ~ ~ ~·i . ~ ~ - cNr~ ·ill,prensa., Sllbre a demat'CU!UO dos limitta do 
·-~ ~= e~::: - .g ·! ~· ~ Bra.;•! COIII a ·n·pu6tica. do Pen4;leviutrrlhse lurqa 

- <:>- <=> ~ po!emrca, e1n qur de miL ladtJ {oi dcclai·ado lia. ; I :it= I ~ ~ ~. 1$•1 a· :; ve•·-$e IOC-'ttpl, t ··~Jtl~fl das tiUpiíeS com preju.izo da 
·I!; outra, to que e 1na·rs aemloaquella o .Brazil. 

+ I ~ Q c;:=; o I c • A. P'-'J imte at'ffUmentapiu .fú id4 a prn711>sito · 
Wl ·~ -~ I e,"! ~ ;; ~ ? ~esse lli.tCl'es.san te U8SUtnpea, ·t1JI. que (•8tá de ruvoua .. 
g 1 =- ... , .w-.... ~ .. j · :Í > ~ o .d~ absDrpjilo de t~•·•·ítorio, aba.lrmdo todos os es-
g ~ti . g; 0 

Q pu·ltos, .tem duvrda dl!~rtar1a m 11m· .9011erno 
De 

1 1 
h d prol~n e mor~lí~ado, sin,"tro o de(eti&Qr da. hrmru · 

. . s es nngu os que ven o e accentuar, cvi· . . Mcw1urc, 0 mgu~l1t•antt.wel deujo cb: conaciencio$o 
dente se torna q\le nenhum dos tres marcos eBclarectme11eo. 
plantados . está na fronteira. . . . . . ·O gllbinete. 7 de Março, porém, prefere a du
. Fro~eeilu de I :;á: - Aqui, . por virt!lde do Ytda;.ma~tem·se no vazio monll de sua anomala 
desvio dos marcos desse nzimuth. fundamental espertenc•a. . · 
da fronteira, fomos forçados ao conYenio de H ·F~zendo ~~~ti'' que da soltcçà~desse problema 
de Fevereiro dot87~, quo assignah outra menos· podrf1C1 SUI',q1r tltl~ con{licto diplomatico if11pl"'l· 
]loliciavel e convcil.iente, coi1lral'ia ci dv trataclo der!tetnenle obsta a ·q11e r1 i11stituro potytt•éllnico ~~ 
de 23 de 011t11bro de ·18:>!. · · . . p•·oll.unt•e .toiJ1•e a le,t;itimidadt dafi'OIIteira. uUi. 
· Isto

1
.SI'. presidente, den.unciei em tempo; e· mamcntc tt·ap;dCJ. · 

se t~t·w cv!t~da o erro, ~e por ventura o C3[Jricho : •E, uo cottei<Jnto, não vê q•ie com esse impru· 
o a Cl'I!Ueit·a n:'to domina~~em o consÜILor enli\o · ~ente ~pruced~mento vai. co_nvcncet• do que uma 
clo.s ministros nestes a~sU.I!IJ.IlOS, de que et•:t eHe mva~llO posstvel de dtre1tos, crend3 11el~ boa 

· · es~r:mbo, á de~J)I·ito dos foros de c.•mpelente. l'é, truns:orm:l·SC por motivos inconfcsSllveis em 
Não me resignei ao silencio, vcndo·llle des- vergouliosaexpolillçiio, n:io reeeiandO dn reper- · 

nttcn~ido. cus~o d~sugradavel na morcha sultsequoote dos 
.Da imprens~, t•ecorri no Instituto Polyteebnico, negoclos com as r~pul.dic~5 liiuitl'ophes. 

pnr11 deJOunstrar o erro em que in a tlcmarcaçio •AVUI18tn as :~ecusru;Des de cnlelllos lnlcrcssci· 
dessu ft'OoiPÍt':J, ros,e o governo, com osorriso do deslolrezo, ntir:l· · 

~la~ f51'3do men o instituto m'lo se .IJIIi.Z pi'O• lhes as 110.\nVI'as do poelll-ll0/1 mggiona1·e da 
11UIL~,a• · ; e, ~egur~mente, porque n razão eon· loro. 
lr:Jri:t\':1 o lrabnlho lcrado a cabo, e aceito pelos •Qualquer pnrtlcular dcrl'nto mr.hlnri~ sem 
governos interessados. · netos multo divl.'r5:mwntc . 

.Nlio disse isto o demarcDdoJ· infeliz. non1 ainda • A ·rronteira tletnurcada Nnsogrtl o eslaiJelc· 
Jllllo seu te~ta de Cerro de dias proximo~. cido no !ralado de i8ili 1 · 

No ontrelllnlo, como sempre. ne~tn questão, ·O que n raziio polltlca, Inspirando-se nos in· 
mois niss~;~ and:ira arredio da ~urtludi!: c n pro· tercsses ntot·acs . d~ Br:tzil, olfen~idos .sempro 
prin R-'lu,.,.•t, de ;!!J dt! D~zembt·o de tti7~. o. con· em sua nm~·namnuola!lc pl'lo~ vi~tnhos acansu· 
testa .. nus termns expressos de um nrligo dl' lhav:1, esui uot·onst·iencia. doquellt•s que J~;obcm 
fuudo quo.•, dal'el :i trrinscripç~o. grljJhando 11 uim ser o. gabinetu 7 de M:tt•ço o llcl depositario 

. p~rle a qtlc alludo.. . . .. · dos bdt•~ naciort:te~ . 

Ei:>. 0 artigo a que me referi: 

lii~NS INs.\NA. 

•Mnis o mnis convonce o gn!Jinotc 7 de Mnrç.o 
de suu desastrosa tuissão. · 

•Si no iul(lrior, PQr ,sua duplicidade, n5o obstou 
C}llll :t 11ropnc;auda jf'sulticu ~aeudlsse o· t'<lcho 

·M:t~ d••.vc o instituto polytec.hnicó t>m.mud<lccr 
no dPbaW prt>~!:otto·~c 11as nuwo:jo8 do· gaJ,iocte~ 
. •lntt•rpomlo sua outorid~dc! IODg'e duttrovocar 
desagrHll:ovcis auWI'!!Cttcins, Íumbrari:• :•penas n 
\1111 governo desmoralisud(!, o~ deveres osquc~ · 
t:idos. • · 

· Conta~ta .ai)).da, o que se di.~ de haver o in.stl
lU\O !~J pl'onunciMlo em !aror. dos trabnlhos do .. 
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Sr; Bl1riio· de Tcfl'ó, :1 :~cta desse "i11slitnto que 
passo a ler {lt'ildo ;) 

· • :lnBLituto Pol)•tecbnlco Dt•azl· 
lelro.-No d ia ii do corr~nle buuve sessão 

. . desta !'OCit'd3de SC1COtilica . . . · 
A's 7 horns da notte, )li'CSent .. s o~ St•;., Drs. 

Paul~ Freit~s, Moraes llcgo, llnmos de Queiroz, 
Nas<·entes Pinto, · Gr<1ça Da$los , So11res dt:" 
Andréa, Augusto do OlirP.ira, Mctlo Souza, 
Araujo e'Silva, J . M. da Silvo, Barúo de Teffé, 
:1..• tenente C. de Canath,1, e Conde tle Rozwa- . 
dow~kr; o Sr. Dr·. Paula Freitos, L• secretario, 
1w form:~ dcs estatutos, assume a presidencia c 
;~bre n sessiío. · .. . . ·· . · 

Lid:1 a acla da sess5o anterior, é approvadn 
com a seguinte emenda do Sr. Coude de UoziVa· 
dowki ; •onde l~·sc-aprc~entou. t'1ni.'Hdtl.i a cada 
um dos artigos-lcia·se-aprcscntou um projeclo 
substuliro.• · · 

O Sr . L • tenente Cnt'\'alho agradece no ins
tituto têl ·o aceito seu membro l'orrespondAnte 
e o Sr. pr(:sidente relribllc·llle cs~a cortezia . 

. O expediente constou: . 
De offertt1 de um relato rio da estr:ula de ferro 

de Cllntog~llo }teto Sr. O r . Gt·aça Bastos. t.Im 
numero do jornol A Iclêa .• -Estos on·ortns süo 
recebidas com ngrndo. · 

Um officio da C8mara munici!XII de libel'llh:~, 
,pedindo uma collecçào da revista do instituto 
ppra a bibliotbcca publica, que a mcsmn camora · 
pretende fundar nnquella cídade.-A\lendida. 

Apresent:Jçlio do proposta pnra admissão de 
socios.-A' commi.\!siio rPspectiva; . · . 
. · VC?ta~ão dos : pareceres do commissão de 
ndmtssao de soctos, os qunes sendo unnnime· 
mente approvndos, silo. aceitos socios conespon· 
dentes o:; Srs. engenheiros Manoel Darnt:~ Goes, 
Fraoc.is.co Vnn·Erven, João Pedro de Aquino, e 
Erneslo Augusto 1\tavi~oier . · 

Leitura do requerimento do Sr. capituo de 
mar e ·guerra Costa Azevedo, e de um memoran· · 
dutn .remeltendo no instituto eschu·ecimenros 

. sobre a <tnestão de limite~ com o Perú, o ·que 
licn ·pnrn ser discutido· conjunt11mente com o 
requerlm ento do Sr. na ri\ o de TefTé .· 
· Pas~:tndo·se it ordrm·do dia, os. SJ·s. Dr. Au-

. gu~lo de Oliveit·a e Bl1rõo de 1'dft' cedcrn n pri · 
mazio que tmh••m, parti ~er discutido o pnrc~er 
da ~c~~no d•• esiJ'I1das de fer·rn, l'el:tlivu :i <:on. 
sultn do Dt·. J\:·mns d~ Queiroz, s1.bre o ptó· 
fe.renda de t1' 1l~'ll ÕI1S J.wlu 8<11.•Uc:.b y C pdo nw Verde .. p,,,,ll Nll 0 1~CU,$/10 o lfloi'I"('CI', o 
IJr·. 1\nm• s d~ Quo·in -z, (h • (.>1 . i~ ·1ie t•I!I 'Mh!t't' r :i 
r.+ nutd~ ~ o l i j~ t ... l : ~:n; !Jin qtt(• ... c h OU Vt' l"i• ~''l!J (' lJ 
de •IUI'> li'·" ·~u 11 ' 1J"111•: '••.ueull"u1ll'''''' ill•lilulu 
a. se1·c1 it l.11d·· ,., '' ' · IJ Lil ' ~ ~ j 111 ::·:. r.r•ela i'I 'ÍIII•'1I':J 
VeZ t!O Ull ; :~o st o 1 11 j ·l o · 1:·• · l' h o iu de Ílll• ·f;CS>C . :1 
P.r~~1H>ri• l :1do · llo· lil'"'.il. l't•z IJniH tiNullnod:o t•X(III · 
SI~" !HI ~(lbl'l! 1).< tholl,, jol' Cojo CIU~ o: CIIIIC: lllil jll'<lillolll 
u ~eu~. cuileg:;s •Jtto•, I< U·lll•lt• '1'1' jul~,::11l:1 1.1• t·n· 
sctl'ncu• n ~1w <" ·• 11>tJ, •llll•I"1U •ru•• l'!'':l ,entt•l!ç:• 
fosse cl~ rv e scv•·•·n, •·utnu S ll\!111 so,~· c•s rouclu~roes 
d:JS sci.f\ucia~ IJO-ittv~~. 

Tru\'O•$~ eut~u u d!·lmlc. em quo tonwm p·:1t·tn 
OS Sr~. l>rs. :\ll!JII >IO do l:lh\'\'ira, llllZ\\'todt•Wski, 
Mor:tcs 'Rego, tir:•ça Ba~l ~ . · .lll ·h·•~a, 1':1uh• 
~rei•IIS, Sil\'11 e lloums d-e Qu.·ir<•t, qUt!"f:1,WIÍtlo· 
noras consldcn~\ks ~obre o t•sSlliUJ>to, condttiú 

d!zendo. Q\te louvnv~·só na oviniâo do instituto. 
81 este_JIII"n~~e rti.IC·o ~eu pru.iccto não · mct·ecin 
nlt•·Ill~UO, desde tHJUolla hot•:t uiio mnis dava um · 
pt1S>O em t'n\'.or (lc Sclllellwnte que~t~o. . . . 
. ltbs, ~i no · r ou t•·~ I' i o, fosso clle j ui gado pc·ere

nvcl_. ~egundo o {Jac·c.ccr da ~ecç:iu, então redo· 
br·ar1:1 de esforços, m•o pua pleitm1r um~ ctmsa · 
mos v~ru reinwndicat· u soberania da sciencin 
que ?ll pretendi~ c:~ tear. 

9 :?r. DI'. Mora os Rego, querendo evitar 
nw~ . 111t~rpret:•ç<1es . . 110 parecer dn commissão 
e a ~Ol:ISU_? do tnstctuto, pede o l!neemtmeoto · 
da .d•scussuo e mnndn ti mesa a seguinte indi-
C:IÇ110:. · 

• O" Instituto Polytechnico Dra1ileiro, satisreilo 
com o pan:ccr tl<~ se$sâo do o~lradns de fera•v 
P!·crt•J·c o trar.ado SIIJIItca/l.y ao l!·arado RiÓ 
J'crde. • 

l'osta c.m discuss:-10 " indica~rio do St', Dr. M~
r~es Re;:-o, tomnm de no\'O 11 palavrn os Srs." 
Dr;:. Angu~lo de Oliveira, lllurnc~ llego, Graçn 
Dasto~, 8. 4e And!'~t• , Silva, R;uuos de Queiroz 
e Pa1;11a Frmt;1s, os qut!es cncurando os ptul·,·ctos 
del!:1t!iO do ·ponto de v•~ta comruereial, po itiro, 
eeonomiro c esll·atcgico, elueidiíu a. qnl.!st:io de 
prefercncin, pondo termo ao debale :1 appro\'ação 
do parecPr, com n ind icaciio du Sr. Dr, !lloraes . 
Rego, acaudC? a~sim pr·efe•ido o trar.ado Sapuc.afi!J . 
ao t;·otxtdo Rw·· Verde. . . · 

O Sr. t>~c~ltlentc lê o seguinte ,;equerimento 
do Sr. CD.)Jilao de mar e guerra Costa Azevedo: 

• Inter~sse de ord~m puulica mais do . que o 
meu pnt·uculaJ'. nutonza·me a vir perante tão 
illustradn associação solicitar seu p:1recer sobro 
o. as,;umpto (le que trata este mwaora·ndu111. 

• Sel'a mais um serviço (]tis muilu~ que ji1 
.tem p1·estado ao J)Uiz, e com o qunl .far·me·lia 
valioso fuvo•·, des~mboraç11ndó nma questão que 
vaipr<•crastin:~d:t o que affttcto-me de perto. 

•. A' disi•Osi9f10 do insliluto estão lodos os 
dncum~nLns, pnpels e notas que poss11o, p~rti· 
eul:mneute, .eoteodentes á ques\ilo de no&sos 
limites com . 11 republica do Perú : acho·otc 
l~r11hem :i ~un di~IJOsiçiio . • · 

Finda n lciturn, c este e o r('qnerimeilto do 
·Sr. U:1roo de Tt·fTó postv em di,cuss:1o . . 

Obteüdo 11 pa1:t\"l'a o St·. Buriiu (h.! 1'elfé (a1. · 
· con~id1' 1'hÇÕO;s ~obre o ~ssumpto, b~.>m como os 
llJ·~.I.>r:; . . ::i. de Amlré111 A1'aujo c ::lil\'a e Augu~to 
d•· Ulrverra. · 

O St·. Jll1~sirlentc . der1ois dt~ dnr circumst:m
,.,:ulus 1 'X t•lica (,'Õ• ·~ ,. (II'OVRI'. d1' a•·••úr;lo eum os 
cst.;1 1 lll• ·~ .n iurpu~sil!ilillad• · du insliLulo llltdr·r dnr 
p:.r1•t · c•:~1•llrc' ~·:•• · a\11ri.o,e n o rruerend~tdt~ixar 
ill t 1o·:csu~ 11s llltiJ~ >ci, utluc11s o!P dousc:1V11Jiwit·os. 
t ll~l. ;u,·lc l~ c ·•uo o~ Srs. •·nl)ilnu de nwa· c g·uee·ra 
·co,•w ,\z•·\'(·tlo l ' lWJ'"' ' ti•· Tl'll~·. o,.lnou qu-o o 
in~l ·lutu, n :dmt~ls~i hiiida le 11., jttlj!"ttl', ndo f'e· 
drt.,~r,· c,t, , ·dn·J•Itl, "IJ1>r.wt !lid.rd"" Cl/:8 tl ·, .. s cnVCI· 
I . im.< •. c" ,,o 'J!ÚZ ·'·'f:"' (u.:; 1' •·Xi•o.<i!:cio cie scr1s 
I n./J lho.< e ''~ I.IJI ·, ·NP/11'1. •• ao i11sf.ilut:o. · 

IJe(•1•is li~$L~s Juni jn•iiciu>'l1l' [J:• I:1vrn~ rio Sr. 
)m·~i tl•:n I c, u Sr. l.lr. l.olllingo~ •I•· A11111jo Silva 

· llt:l!lll:1 1i 111<' ~:• a s~gniut" imlicn\·til•, u~signndn 
1•1•r qn~tro 11\t!ntbf·us , e r)ll o c IIIJJII vv:.!la ~0111 
ud>:~le: · 

··· • Q. iir.<t,lnto, rt'W'1fhr•t:ertdo a iltC"1lt!CIIiellciU de 
.'J!IIII'.I t~d' : cl~ciscio .~ (•IJrc ct •JIIt'StliV de tilllites ·diJ 
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Brazil com o Porú, resQ!ve não dM pttl'l'ár uloum 
a. tn.! re.vpeito. 7mrem 1], clr!rrl IJUf' o!wú·ti com pt"aZcl" 
a c:cpusipio dvs. iJl11stntdos c·,ut,.'ndorea, w'rca1tdo 
par1 isso IJ dia ~\1 do correltle. •-A.ra~<jo Silva. 
.,.... Auyu~to d~ Olivcim.- (;r(lfli.Bastus .-S. dr! 
Audrêa. · 

O Sr. Dr. A11gusto de Oliveira lê grande pat·le 
de seu trah~lho sobre preferenda de hitolas nos 
ea~inlws de ferl'o, seudo ouvido eom aUenc5o 
e m teres5e. 

O :s~. presidente, marc~ndo o din 29 do cor· 
rente p:ora a se~siio cour:mlida nos Srs; Bariío de 
Tem~ e capil:io de mar c guc1-ra Cosln Az~vedo, 
~a~o qtteiram {aza a ~XP'•lit!AiO de sctts !ntb '~',os 
scie~ti{icas. leva.nta a sess1io eis tO lwra~ da uoite. 

Desteilnp,,rtanle docum:ento lJ(!tn se vê, Sr. 
presidente. que, · 

t.• pro1mrei o in~titnto p~ru jUI!!'nt· n quPstão 
que venlihiJ•o na impt•es~a por muito t~mJIO, no 
int!lress'~ pubU••o, relatl\'::Hnent\1 :l. ntú. direcç:•o 
dos tr:>b:~lb"s da demarcaç~o da fromeira do 
Amnzonns com o Peru; · 

~-· dcse.iando esse julg~mento, :m:icipei o 
instituto com os meios do m~lhor avnlinr da 
mesma q•le•lâo o!Torecendo-lbe Ulllll!emorial em 
que a d1scu lo ; • 

3 .• não <JUiz o i nslitu lo j ui J;rar do pleito, sem 
que, conlm isso se hou~·e~se pronunciado o Sr. 
llarão de TeiTé. 

0. Sn, ~[AllTl~l F 1\A:'iClsco FILHO : - 0 que pro· 
. VU ISSO 't . . 

O Sn. ~lEtto AtVtM :-:- Niío snbe? . . 
O Sn. r.o~TA Azxn:oo:- Pt•ova simplesmente 

que é faho o ossevera~ào que tem-se feito I!SJla
lb:•r dll !JU9 o inslltUIO julgOU ll qUe$l:"io Olll ra• 
vor do St·. Tclfé, qnnndo o accuso de havo1· mal 
SI) d!lsobrigado da tnre r a que o levou no AUla. 
ZOU3S. 

O Sn. MAuTm Fu.\NCtsco FttHo:-E o Sr. Barão 
do 'reifé nii.o lhe póde ru~!lolldet' por si, 11orq\1e 
y, Ex.. rech•m~ da tribuna contra isso, por 
suppor neto de indiseiplino militar. 

O Sn. CnSTA AzEV&oo:-0 que lema disciplina 
tnilitnr com isto 1 

O Sa. MAnTtlt FnMicrsco Frr.no:-Niio hn meio 
de di~cutil' cúm V. Ex. ; resp"nde um indivi· 
dno lltesttt d~ f,·ri·o; res(Jond~ um co•ttontlot· ~ 
olfensa li dbcipliua militut·. Como IJOis rcs· 
poud••r? 

O l\u. CMTA Aun:oo:-N~o tem razão; n~or;1 
eslou 11 t· l·~ponder n·• 1e~ta de i'l'rt'"; nn i.lllllrPn~;; 
o 11ão Uz cu: u o l':il"l'i . '"I LI'• r··~l•ondu em :~ll<!U· 
Cito IH! inl!Jl"C~~e tm!Jiic••, d~~mao:11 l'tiiLdu o:< pill· 

tO/'t'S. 

'====~~======== 
O .Sn. :osTA AzEvEno:- Riu. me do que diz· 

mtJ ; nfio rcspond~J'ei ao nobt·e depu~ado P••r 
S. P<~ulo, por•Jue o julgo, ao presente, J'óra da 
ordem • 

Sr. presidente, t~gorll vou com calma ao nobru 
dct>ut~do por S. Paulo:-dir-lhtJ·hei que, o quB 
ll11via dito 11ntcs d~ssa temJ>estnde d~ spHrles, 
prova que faltaram a ~erd;;de esso;; teslu~ de 
ferro, ou n~o, que nr• impreos11. disset·am que o 
instiluto se. p•·onunciára contra o I}Ue susleo• 
tavo, e su.stettto :~inda hoje, relativamente ao 
desastre que Uveram os trabalhos do Sr. Barão 
de Temi. 

(H a vmrios apartes.) 
o ·sn. M<~.nrm l~nANctsco FtLHO ;-Niio posso 

cslat• _ ap~ixonado porque não sou parte na 
questao. 

OSn.. Cos-rA AZRVEDo:.....;.Prova mais e,.:se doeu· 
tnc:nto: 

3.• Que, por virtude de dclibcraeão do insli· 
luto é que houve a conferoncin de ~9 de De· 
zembro de 18 \o, onde ncbei-mecom o :;r. Barão 
de 't'eiTI!, em pleito Ct·nnco. Quem sal!lu de cabeça 
erguida 'f 

o sn. lllELLO AL Vl:M: - Embora sem julga· 
mento. 

O Sn. CosTA AzEn:oo:- Dil·o•hão essas ecn
l«mas de cavalheiros que alli 80 oehnvmu na.~ses 
awlauso~ que dispensaram• me quando terminei 
o meq. discurso :-as expressões d6 alfuc_lo que 
recebi ao me~mo tempo de membros lln!Jor
tantes do instituto, como sej:~m os Srs. Mello 
Barreto, Paula Freitas, ArouJo Silva, etc. 

Do primeiro ouvi até muts ou menos as se
guintes palavras: • Vlni da Gavea, ·dizendo a 
meu sog-ro (o Sr. Abacté) que o io. vêr derrotado; 
volto p:mr 11IDrmar·lhe o contrario. • 

(fla um aparte.) · 
Sr. presidente, não fico. ahi D. facil prova de 

quem sohiu de· cabeça erguida llepois dn con· 
rereneia. O Apwtol~, de t.• de Janeiro se· 
guinle, Ires dl~s depois; publlwva o arligo. 
que passo a ler, e attri[luido á p~nna do 
111ustrudo conselheiro Sr. lgnacio ila .Cnnhn 
Galv~o (leltdo) : · . 

• ~Hslituto polyttc(mico .-Teve lug_ar R i9 ~o 
proxnno Unuo mcz a sessão extraordinarla seh· 
d:t,da peln Sr .. .Ba•·5o de Te!fé, parn defender 
u' ~~~u~ tr:obnlilos nu d..:Uwl'cnção de limite~ cu ti\ 
o Peni, ncrenwnle censurndo~ ua imp•·~nsn pelo 
o\·cumm·ss:•rio seu :•tttuccssot·. o :St·. copltfiode 
111111' e guerra José da Custn At.evcllo, o qual, a 
co:1v te liu in3LiLuk, st: uchav:1 pt·csnntc p~ra 
~USIOlllll' O deiJaLO. . 

O Sn .. ~b11'rW l~u,u•,:uG·I Fu.•uf:-~1:1> hilo 
IJOd~ Ch!llllõll'. t••~\tl ((,l l'.·t'l'O 11 UH! liOIIIClll ltio. 
dbtínclo ··omo V. Ex. 

• Nunt,·•·o~o t• luziuo uudilorio cnr.hi~ o graudl! 
•:il:iu 1l:• r,·,mte do edilkio \In cseol11 Polytechnica. 
~lapp;1~. o~t emlidu~ ~ubre duu~ grall\les pedrus, 
~·• 3~lw.vnm expnsllls reproso•ntnudo I• territorio 
ut'CHpllllo r•el~ linha da l'rontcirn, com os dados 
a~trunomicus. 

O 81\. Cu~T.\ >\7.t\"ll:oo:-Cnmo on?l}nem éeHe 
}JOi~<1 Ntio o coulw,u <! tn11itu lllcliiJ~ o llDÍZ cn· 
nhccc·o. · 

O ~n. ~t\n~t!l !i'lt~Nr.rsr.n FILIIO:- li'.' o irmfio 
(lo St•. llon·ii., tle 'l'c11ó. li rwbt'o llO!llll:ido uiio 
t•~·,dc insuhur. ni1ti in~ul\''· 

(O St•, pro.~itlm!•.' l'c•dtWHI m·dc•nl.) 

• Lilla ;o acHI tln s6,:slio untet·ed.mte, o St. Cosla 
ÃZI.~I'tJdO [,VliiJ(Oif. tllllá IJ'I''SttiO dt• Ol'<len~ llJlrC~en• 
ta1Úlo 11m rriJIII'f'illlc•ll, !kJ qual pedia q•u~ o·msti· 
t . to rr con,mlc1 a~.•e <t d,,u,.co·Jt.J!ào que .I ,mür«J na 
se$sdQalltcrivr de não !•miUirjuizo sobre a IJI!CStào, 
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e de Jll'l'mittir llJU!nas qun oa tontendores a ea:puzes
sem IJtwante o mesuw i11st i tato. 

·O presidente decluruu que subnH~tteria op
piJrtuanmente á consideração .do milústt·a; mas 
que naqnell~ ocea~iiio uiio; nãu só por ser 3 
ses,;iio extr~ordinnriu con''"~3rla (WI~I fim deter· 
minndo, como porqne, ainda rne>mo que o 
in~tiluto viesse a tvconsider·ar a deliber~c~o 
tomada, a exposição qU••. i:~ ter lu:rt~r, l<1nge de 
prejudica~·, er~ nrecssaria p3t'a fot·ntn~f•odo juizo 
que no requerimento ~e [Jed!a. . 

•Dada a p~•l:.wra ao Sr. Barão de Tefl'é.di~eorreu 
este· com summa ctnre1.a e melhodo durante 
2 1!2 horas, d•·monstr3nilo a exactidào de seus 
caleulos e P<'l'í'eiçiio dos lraba!hos. e os erros do 
1;eu anteeessor. 

·A impressão cnu~ada no auditoria pela ludda 
expolli!;ãll c Jll~la ~onYit·çflo ~]ue tran~luti;1 1le 
suas r.at.rgonc:t~ a;se•-rões, foi a do ma i~ complt'tO 
trimnpl1o, considerando todos completamente 
cslll~<gudo o ~eu t~dvcr·sario. 

1 O absoluto silmcin que este tna-ntinha durante 
a.s ,qrovcs cen.~ura8 rJI.(e l11e (!rom fettas corro· 
~oram esta imprrss(iQ, 

• Terminando o 5~u d'scurso o Sr. Barão de 
Teffé, e sendo n horn já adi~nt.oda, o 11residente 
consultou ao Sr. Costa Azevedo si queria [allur 
mquelln .hora. · 

< Ded~randoque sim, foi-lhe dada a palaHII. 
t Pass~ndo da posição da rêo a dP. accu~adur; 

o Sl'. Costa Azevedo conseguiu cwtar durnnte 
urna b'orn a olten~ão de nm auditorio prevenido 
e cansndo. Nào menos fluente Dlllll men1•S con
victo de que Sl~u arlvers;~rj_o, /i.li stiCCillt't1111mtc 
tks(azer!do a impl't~ssão JH'oduzida, o qual não 
imitando seu nobre e:telllplo, intrrrotupia-o 3 
cada passo c tno$t."av<~a m~ior impaciel!Cia ao 
1'ece/le•· os duros _qo!pes que lhe ('/'atn !uuçrrdos. 

• Qu~ndo !Prminou o sru discurso, o estado de · 
completa .pe11J/·xidade reln:ll'a no animo do.~ ou· 
vintes, lnanire~tanl1o·~c nlgumas opiuiões a 
fa-vor de um e outrlls a favor· do outro. 

·• E' de Jmti~a dizn quo, depois da ;•m•imo· 
uioM di~~·u~siio ha~·ida na impr,~ú~~. o~ dous 
contendores port~~ram·se romo cavalheiros, tru· 
ta11do·se ·com ~utumo respeito. • · 

A esto Bl•ter·.ia('fio toda r-ortPZ, e muilo protet~· 
toro llo Sr. bniio de TeiJé, te$pOildcrn este no 
lomal doCommercia de H.J deJnneiro, a1•erbnndo 
tle lnoompl'Umle o ~ulor pa1·a juhwr do pleito: 
conseguintemenle desrohrirn nelle bpini~o con· 
traria aos proclam~dos trinmphos seui. 

N.lo será mais umn pro\':t, Sr. presidenJc, de 
que a rafiio anda (•ommigo? · 

. Outra, porri1l , ~CIIIIOI'C~, Cll •ns po;:so on\~ree('f' 
que de tod·• a~>ol,erhn (}Unlllas d1•l e llO~~n ·nind;\ 
d~r, t' é a propri~ •·onl1s.~:1o do nwu cont.Pndor, 
de que cs tnd;~tlho~· du /'t',ntt•it·tl rlo Ira ~·~tâ11 et·
t·adrJS, á CUl]l~ nl\o sua, tuas dtJ seu eX·\'Ollego O 
Sr. Bluck. 
Vej~mos. 
Pulilic~ do na imprcus~ o I'E.lsumo dn confetPll· 

cio., alludidu. 11~1 [Hirte que nw tot!.ou, I'E'.Slllllo 
foi lo (Jelo !11lleciJo Sr. UI'. Olin~ira l•iu1c11 tc-1, 
que couhcci3 da quc~Uio, por li:l\'er toUHHJ(I a~~ 
muitos desse; tmllulhos quando Jl~rtcuccra à 
commissâo ant~rior :\ rJN !lirigira o Sr. ·Bt~.ruo 

de Tefl'ê, e ondo ach~·se tal confiss5o, ·11ão foi 
ella impugnada, nesse 3t·ti;;o de 10 de Janeil'o. 

(T1•ocam· u · apa1·tes; ). 
l'llas, Sr. pi'Csidcnte, uverdade he essa~ No 

urligo alludido lliz'se: 
1 As )ir.(ormas de 5 e 6 do corrente cousa g·1·am 

nove ou dez columnns á puhli~·aç:io do que di>se 
o Sr. José da t:o~\o Azevedo e·n abono dos seus 
t•xceile"te.1 e rxuclissimo8 lrab~lh~ s, dunmle os 
~ele anuos em que nã11 pôde em:etu1n· a de· 
m:u·c:~ção dos limites entre o Imperio e a re-
_publicu úo l'erú. · · 

• Sem pret~nder enyoJvcr-me em questões -
com S. s. :•cho coulludo do meu .dever avil'af 
:1 memoria de· sell tacllygraplto, pois vejo pdos 
h1es dou~ longos nrtig<~s que muita cousn im
porl~nle d•·ÍX··« dt! vil· ti impl'ellsa, e sen:ro, que 
cada um;t d~s pessoa~ que esliv~ram pt•esentes, 
recorde si o Sr. Azevedo disse on não o so
guiule: 

• n). Que é engeítado neEtn terrn que t!'rn·lhe 
si do ma LI ro st~1 . 

.' b) Q!le é engeitado porque neste paiz é um 
cnme uuo 5er conserrador. 

• ~)Que nunca subiu as esr(ldas dos ministros. 
• ~n Que niio serve ao governo mas sim ilo 

povo. 
.• e) Que nuncn solicitou titulas, por isSI) ntío 

os teve. . 
•• l) Que nutwa ubte\'e recompensa dos Sf!US 

seJTi~·os. 

' fJ) Que nlli, naqueUe mesmo recinto do ins· 
titmo susten tár~ t•or l'inco anMs umu lula 
sdenlilltla formidave! corn o notavel aslronomo 
Sr. E. Liuis e 1·onl o nf•o m~nos illu~tre enge· 
nneiro Dr. Eduat·do de 1\Ioraes. n res1•eiLo da 
verll,.deit·~ long:ilude do Cnslello, de cuja l11ta 
saldra ltit;mJJiwnte, viceorioso J • ..• 

SI'. prasidentc, o 3rtigo por longo, !lfiO me 
pe1·mitte rcsumil·o e ussim o deixo até nhi tllls 
uot<~S do que tl•~se n:1 confcrcudn e 11~0 con~ta 
do rc~umu alludido : -mo~ niio hn nell!! umu. 
sti pul~1vra conlestilndo a· veriladu do que so 
rontom. nesse J•esLuuo. Ndlc só h o 'Vet·uade : 
ral-o·bei !IP!Jeuso no meu di~cur~o, pontue t\ssim 
provo a llw~e que ~nunciei,-isUl é ; - · que a 
fronteira dcmat•cnda no lçn é um prodticto de 
Cl"l·os, n5o rc~pdtou o trlltodo de :íl3 de Outu~ 
bro de i8ü:l, deixundo iauJbem de achar-se no 
azimuth rundamental .to• ~o· 30" so da fat dll 
ApaJ!oris. 
N~o kio e~~e resumo pat•n niio f(ltig-ar os no· 

I•I'P.~ dut•UlõHlo~ c porqil\' :1 huL'<~ lo·~Lti lflUito 
:1db1Hailu ; - ruas f~l'l'i a lt•itut"o1 do trecho em 
tJue u ~r .. Burãu de 'fctlil con{e~~a es~es l.!tTos :1 
t)Ue tdludo. 

(V•rdo) .... • Dt! ffi(IJS o triumphCJ CJblido o 
conllrru:t. O illnstre cotllJ!II'ad~• Sr. llar·~o d,• Tell\l 
j;~ r·ouflJ~snu, dil, qw· p·•l' t•t'tYis do {lOhl'e Sr. 
!Jim:k, niio l'oi (> warco da m:•rgcw dil't•it:t do 
l~.a eulloC;tdo uo lu.tm' exact" (c con~r~uinte· 
rneule o tl:l nw1·gcm e~fjlll'l'tl:l) e que o~ dudos 
do relntorio do estmngeiro~ soLre llS Jlosi~õcs · 
cstào o.llí1 mns uilo deviam ~lllllslnl' t. .. • . 
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·. Senhores, (, pois evidente )JQr está conll$siío 
que Oz arruncar d.o meu coulrmlictor, que e!le 
dPU a prova de nunha lh~sc rererida:-n fron· 
teil'll . {ltllo ls:i est:í deslocada . Neste,; termos, 
porque :t rwo faremos co1l•J<:ar de\'idamente'i' 
Front~ircc do Jap1u·á:-Nolnpllrá ho tnmbem 

desost•·e, e na 1uuior parte é dclle culpad!l o 
governo; Denuncid rm tempo' cssl! d. sastre 
(gl!t nunca deixarei de de)llorar) para que se o 
evlla~se. 

A '~.amara isto perceberá l}ltando ler n trans· 
SC~IJJÇilo de um artigo que o rc~ (Jeilo publhJuei, 
detx:mdo de o expor, em resumo mesmo, IJOr 
não desejar Mignr demasiad:uuente os que me 
ouvem .com l<~nta bonda•Jc. (Não opoiodo$.) · 

Já ~liiO bnstova-nos, senhores, O. dCSO~tre qUe 
tivemos. pelo trn lado de i3 d~ Outub•·o de 1851, 
f:izendo como que desistencia desde lo"O de 
umn fronteira acima do Apaporls, quando tr.i· 

. tas~emos de firmar os limites com os JNadós 
Unutos de Colnmllia: vein-nos m<lis o que se 
deriva de concnl~rmos ~o Peru ati'OVI:'!$~ar a 
mat·gem direita do lapllrá vara ter pllsse de 
agu3s dt>~~e riu par·~ cima d:t Jiuba liZimulh<~l de 
i O<> ~o' 30" .NE SO de T:lbltinga ao Ap:• poris. 

· E c_edcmos isto em 1873, quandu . em 1866 
o governo do Lím:l recouhecera que nf10 tinha 
direi h> a isto. ·. . · 

. Daquello .desaslro · e~l ·deixo a. outros ~ vro· · 
· fll~wr: ,proll•~ou-o devtdamtlnt•! o illu~trado se· 
· nador o ;::.r. Cundldo _Mendes de-Almeida, nn sua 
geogrllllhi_a ou. atl;rs geo~rapltko do Drnzil; e, 
conto catea, o ducu1·so do·sr. 1\odrigo Silva,. d1l 
!8 de A!:!O$tO de f874 . Do outt·o eu me ubslenllo 
de mais do t!,U~ v.nl no artigo referido <tne·escrcvi 
:1 20 de A!Jt·tl do'tmno :uucrior. · 

E' í'~tE< o nrtigo: 

1.1:\IITf:S· 1:00\1. O PF.Rt'l 

xr 
SUM~Bmo: ·um Qutro lidadol' - _Nosso silencio 

c :t contiuiwç:'o d1~~les :uligos - S:io.tlu inle· 
res~e político- Adj ud ieu~õ1•S de i I hns o ag-uas 
do Jupul':i - Oll'cn$ll diroc111 do lrntndos e di· 
reilos 4o Dl'lldl . . · · . 

• Ave, hydrogratJbo iutclllg~nte, explol'lldor 
intt·epido,· c nuucu ' 'isto, IJUC do norltuc olle· 
rece, ~em rebuço, ti ndmirnçào publica l · 

• Que o titulo amiJidonnllo niio se domot•e no 
bymno sonoro, de louvor, immenso e uuico, 
j~ aperct•bido de todos os :~ngulos de&te muo-
l'icn o o impcrio. · 
· • Desperto-~e todiante o homem no grandioso 
pN!es\1'1 quo. n si f1ro11rio levmllou, o sej:1 bem 
vis!a n coro:~ lilnlanjue {!ID brcve,hn ·de deva r· se· 
d'cn t1·e t:11 11~s qne .ju temo~ . . . · 

• A v e fut um ba t·~o ( •) pelas m:~gc~tadcs si· 
leu ciosas do Amn7..-•tUIS l . . · . . . 

• Ave. iud;I .Uiua wz m~is I 
c Nnd~ impol'la :is nu:mls ~aud:a\·õc~ o modo 

)lOr que .1ws 1h· i xo~t e~ :I!IÍI!Uili1do com o vos~o 
nrligo dn _liefonlllt de hontcm l · · 

(1) -Corrc ícue a"oJ go•~rtto che, ou n prelollç,i o dl nm IJ~-
ron~lo rnrn o J;r , H.oo11h~ lt z. · . 

.• Cedo de m:~is, ainda, h atestes palmas a um · 
numplto CJUe n;io podt!is alcant;nr I Parai U:m 
tOueo, e ouvirei~ n I'DZiio a Cu~tir·VOS a n vos 
.eixnr em d.oces illu,uos de um pas~'ado qus 
de!Jalde atm:;arr.;is da coo~·ciencin publica , 

" Por Dcos,· s1m, quo crueremos lambem dor 
·conh•s a essa opini<io que fingis respeitar, e qu!l 
temo~ d:•do provas de saber considaral·n .. O pniz 
nos julgHr:i .e a ju~tiçc. bn de-ser complel4. 

• V:tmos u luta! . 
• 'l'eul!»~ ag_ora com q'ttem modir-nos: nno esta· 

tnns u1a1s so na arena a que nos chamou 11 
Nuçcio e donde no~ nbandou som c~valluiirismo, 
apcz~r da aggressfro em tom official, o ·por isto 
mais doloro~amente sentida. 

• Vamos, vamos IÍ luta, no terreno dGs intc
rcs•es poltticos, dos iutere,ses da scienela -: 

c Que u~ vro!Jrias c indivíduues vantagens pas· 
sem fJ.WISt sem r~paro. · 

• Enlremo~ pois M questlío. · 
• A Cesur o que é de Cesar! Confessemos, sem 

vexame, com prvzer, que desBe artigo do Sr. 
von Haonhollz, a que :tlludimo~, clal'ameutc.sf! 
deduz que uma ·unic•l, dns muil4s e gravos 
:t•:CUS3ÇÕ~s que I h e pesam como comwi~sat·io ·de 
limites, por clfclto ·dos arti~os de um .cclebre 
t~scriptoq1 ivilegiado,-a de 11nvet· fdto alljudi· 
cn~i.io ao J>crú ~c trvuteil'a que n5o lhe cabe '-
não 6 ft~lta qtle lhe pertença. ' 
. • O i !I ustrc commlssnrio rol n utomalo,cumpria 
ot·dens etljo alcance não pódt~ avaliar culiio. 

• Jõ:lle o :~ssevera e se defende do · !!eguintc 
modo; . · · 

• O nrt •. H das nossns instruc~ues diz nssim: 
-• Se:rundo o incluso pl~uo hfdrogl':lphico do 
• Jap11rn, levantado pela comnussão brnzileir11 
• em t81.i8, exi~tem, entre a utargem direita 
« de~te rioe:l"ll01~1 do ApaJJ..-.ris, ilhas que devem 
• ~er adjudicadas nn forma do eo•tume.•- · 

• A d,•(esn pelo f~cto imputado é-lhe com
plcln : dahi o rle~cmlwraço da seguinte phrnse 
IIUC \IC SCjtllÍdH lnncn ; · 
- • E agora, illustre Sr. los~ . da Cosln, que 
I'CSjXmd~ V. S. 3 ÍSIO.T • - · · 

• E' o nssumpto •leste urligo res1Jondcr;como 
deve ~61' o·res(JOsla dt.J. urna inll:lrpdloçiio tiio 
impnrt:1nle,que: a!Tectnú integridade do tenllorio 
do Bruil. · 

• 1!:, !JOttanto, corre-nos o devct• de·solieitar ns 
vist11s do ~overno para estas linhas, d L·Ver que 
se e~triba no direito que nos cabe em uma dis· 
cuss~:o pm·~ n qnnl cst.~mos preparados, e com 
a 11nal dllfendcmos ti uma ·os interesses palrlos 
e ·os nossos. 

• Stn·ii assim (l:tdu pnlrn provn de não nos co· 
niJMet· o Sr. Hoonholtz, acreditando em ser 
p:-owrLiul nns~a pt•ttdencia pat·a com todo 
~qudie t! UO nos 11Órle uiHIOHlr.:i ordom. 

•As adJwli!·ncõe~ :n1toriz:Hlas se~undó nqoNio · 
3rt. tI das 111 slt· ucçiit.lS lflle t•ecchêru, siio con· 
_lrarin.~ no tr:11:•t1o quu t••mos com o P~1·ú, uos 
cu)~~os direito< recconhecirlos pela 'epnhlicn. 

• l'arn ·, vrovnr. opporemos li Oflinifio uctual 
do nMso Forei!ln O.Jice :1 rJue vigor<lU ale a~orn, 
n opi11Hio do gr•Yer·no l im~nho em d• • sv:~tllli!.Nffi 
P!'oru·iu, Antes, por1·im, truti~crevamos o 11ue 
rllsscmo~ sobre o ossumpto e1n o Re(onna de L • 
de Fevereiro; · I . :-• O lrntn_do de-li:! de Outubro de l&'H, r.ntt·o . 
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o Dr3zil. ,, o Perú, acnbn de ser ollerndo, com 
ommsa de llh"eilos do imperio reconhecido~ 
de~ds muito. 

• Este importanle facto vimos d~ sabur qruui 
officialmente. ·- · 
· •A Narão de ~5 do mez proximo fio do diz ·nos 
que os tr·nbalhos executndos ora no Japurâ, 
modillcando nquelles feitos nlli em 1!168, avita· 
t·am ser :~djudic:Hln ao Peru iJ ilha !lo Vendo, HO 
mesmo J:,pnril, vi~to como j:.i JJilo seria pequena 
conca~são dn I'Ppublicn rccunrutu o tnt~io do •·io 
a sun divisorin, que in a pMsar peh1 J>nxiubn, 
cort.lndo até uma por~l•o da margem e~ncnla 
desse rio. 

•No entretmlo pelo art. 7 .• tbqnelle tratn1lo 
o Per·ú :tc:tb• sua fronteira corunPseo, iJ margl•m 
direita do Jatmrâ,nf•o tendo uada n:1s a gnus desse 
rio que banham essa m~rgt)m defronte do Apo· 
poris. 

• Diz este art. 7. o 

- • E d'ahi pnrn o norte em linha rectn n 
encontrar· o rio Jnpul'à defroJtt~ da foz do Ap::t· 
pOl'iS. • . . 

1 Assim pois : di! que adjudicação ralln n 
Nartio repelmdo o imp•msndo (')juizo do Sr. 
Hoonholtz expresso no seu olllcia do ~ de Se· 
tembro ôe H\71 't · 

•Qualquar qne l'osse a directriz da fronteira 
de TulJatínj.'ll jlara o norte, cl1:1termi1inrin sem
pre, parn o Peru, ti margem direito~ do rio, 
nilo 6 pudi'Ddo lllrt.YesMr, sem nenhum .dh·~.ilo 
a q unl<l uer illr:1 ou parte de iliM que I h e fi quo 
no occidcnte. 
· • E nem porque pass~ llllnha cruc ac:~b~m de 

adoptar \e que no~ parece errnd:~} cnmo a 
azimu1hu dos pontos exlrcuüJs dt• t'ronteirn, 
pelo meirt d:~ lnl illm do VC'ado (:~lagada e de 
menos de 3~0 !Jraças sobre 30 u .'rO), tem o 
Pe1·ú direito â (!:lrte da mesma ilha. 

•Ahi fica à N11çàocn111po (•nra discutir • ..... 
•Isto que então di!~emo~,nào mereceu resposta 

algttmn !!! ... 
• A defe~n qufl surge dnqnrlle que dl!ixon· nos 

prejud!ent• Ynlc ••lgumA COll~n 'f. 
1 O que dt•Vin.nos dizer, é que n~o _jul:.rnmns 

bem o tjue,;l.iio, c IJUe" adjutlicu~iio nu J:•purà 
rMS('/ila no ll'.tl!3do : pr•ot·a•· ~stas n~ser~üm;. 

• PtovPil\os nós, pn1·u quo o pni~ nos julgue, 
que tal neto n5o tem por si o~ ll'tll:uios t•utirka· 
dos e propo~tos, nem ainda o proccdítnento (W· 
terior· ~o govornn inl[Jerinl e o do governo dn 
repubhoa peruuna. 

• Nossa" preton\~Õe~ pelo lodo dos Est~dos
Unidos de Columbia, a$ Jlretençües tl •·sles estudo~ 
eom o Peru, oppõem-sc ao nwsnw ur.to. 

• J:í nllrjuallo artig-o dissemos b~slnn te pnr~ 
convencei' rta raziio tle nosso n·pr.ro :tlli fl)ito; 
iremos ndiunlc nind:t! 
· • Antes, ll"rem, completemos ·a ll'nnsct·Jpção 

desse n1·Ugo: . 
- ... • Cumpro· nos deolarnr do avant•o: !111() 

a idén de potlcl' o Pr.ni l'n~er alr:tVc~;,r sua 
fronteirn d:t ma•·gcm din~ila . elo .IOJ?Ul':i, c ir 
ter posses n~s nguns dr.slc r10, rm (':tlurost~· 

. mente suslentadn em confcrcnci:~s que liV1~mos 

com o Sr. I). Fr:úil'iseo f.:wr:ísM. commíss3río 
da n·publka, nos :1tlllOS fie 18611 ~~ 181ili. ·ro.l 
ern.o inte1·cs,;c que li!;m·a a e>•a l'rnnl.!lÍnt, a 
-es~a Jiuha. que dteg·ou ''di ter '{fi.ciltlme,,te que, 
mesmo (leia fot·•;(t, ••ollocariu o marco lintilrot>hú 
á margetn eSI)tUJ•·da. d·o Jopurú e nu dil'cita do 
Apuporl~. 

•U que por est~ tempo contmrinndo essa idéa 
c PfOIIOSÍlo, fez o commis~urío urttzileit·a, dn 
mixta contmb~ito, sAnE~l n secretaria de estro.n· 
geiros e :1 UIIS,.lt legnr:•o c•m J,im:• .• 

•P•·ott•stnudo cuntrn o proceder de nosso eolle· 
ga, t:lo t~Jl'~n~ivo dos dil·ctlo~ dtt.BI·ot.il c do di· 
gnidadc do gove1·no, rccorrêmos pnru o~ goblnc· 
les de nmbos os pnizes. · 

·Em Non·ntbro do ;11mo de i8fl6 o ::mhincle 
Jimenf]l) drci,liu u ljucst:io no ~entido de no~so 
!)l'tJ1Cs!o. cmllnii'Íilml•> o :\cll rcpr~ent;lUle. 

• Est:1 deei·ão foi communi1~:•da n ~o dt1s~e mez 
no governo imperial e ti commis.~a, tnixltl, ·. 

• As~im, porlanl•>, é licito, telllos o direi\>) de 
intcrpellnr 11 Nacâo :-Tint111 o nos-o eX•I:ollcga 
Sr. l::Fr:isco, coullllis;:irio peruvno, razUo elll 
quet·er pr .. l•!ll:<~t· n ft·ontcir~' de seu p:~tz :tmi· 
ves~ando oJapurá ? · 

•U ~o1·crno íiii(Jel'inlrwote~tnnao contra isto, e 
~ avi~o no~;o, e o ![llbin.:le limt•nllo acc·ric11do its 
razões ljlh! CX(Jllr.euws, anda1·am des:•vi~<.tdos 't 

• EstJcramos a N11din ne>te 1l•snmpto. 
•.M11s desde jli perrhitW•Sil· nos lcmbr·ar·lhe que 

contamo~ outer ~uns rdéas iam .em :icerca dos li· 
mite; qo.e a novo fm•e d:t froutoi1-a (H!t'uau~ fara 
olli~l·~cormos ú Nuva Gr~n:1da, n:lu ~e de~lcm· 
brando àn tlpiniiio v:,Ho~:t do S1'. senador M•m· 
tles de Altuoida (atlas do imp. art. limites 
png. 9 coJ. ~.•), critk:tndo o prujecto de tr'<~lado 
de 25 de Jun\1u delSõ:J, com.o qual • r.eil<'?li'!S a 
litdtn ilnpO!'l!lllte do .fnptti'IÍ ACIMA do A /!(IPOI'i$, 
A_llAiSDO:"AiSDO !tlll immeltSO fCI'I'Ítvl'iO (l que NUISCA 
Por\Uf.!nl se [Jfe~lOll. • 

• A Nacà•1 n~o ''ein ti discnssãô; ro:::istremos o 
fat~lo, quê c! por dem~is itaport;~nte. : 

• E, llomo n olla vir, ~i o ll>Ct'illlor linha em 
nwntc o tu!. ;1rt. U du~ instruc~·õcs do St'. 
Hooulwllz ? · 

• !\:10 OIJst:HIIO, úlllllplC·IIlO l>l'f fr:mco D(~~la. 
(jUestiio. A cc~siio Hlllnrhmln ngora o· mui~ es· 
tr:•nlw, muilo tmtis r•n•jurlivinl do que ~qnelln 
ciw<da pelo illnstl':t!IO st•n:tdor I 

• Por ülla dtnnos :w Perú nquas tlo ·Japnr:í 
llbaixotlo Apnpor1s, qutt11do nem seqnel' tem di· 
reito _no domiuio das sup.wiores, c sumentü o 
lintw 11lfll'rJirt <I cli,"l•ita do m~rco atê onde come~3 
stw dil'i.<:i com tc Nov;~ Gr~n~tl:t, qne lhe con· 
le:; In li h\ C~$11 IWS~O ! 

• Si n J'ronh'lm elo !'(!rtt rrcrriJa no mnrco 
no!'Lo, ci 1JW.I'!íaw dr r•dta do Japw·d, como ~XIllic3 
a ldm do ll'at:tdo, port(Uf! caiJere.m·lhe Ilha~ e 
pnrlc de illtn~ no JltJ'Ul'ri. ~ 

• i'.' fio ~cria preciw pussnr o marco, ntravc;~~r 
o rio r .. 

• As toog nr:ljudic~ÇÜ•J~. ]lOis, rci'<' Ol n intogri· 
dnde do IL•rrilol'io d•J Bl't•zil : n~o podem sub· 
sistir, sfto Ulll t•rinn•. 

• V:io dnt· dislo provn>, outnos, o f!OVOrno 
imped:ll, o ~·"vcl'no ch1 rrpnhti~n twnuJ.na. 

• QmttHIU ~U>kiii:ÍnlO~ c;;l<ts. idea~,l'lll upJIOSi· 
~ffo :is QUll sno ilflOJ'a \'Í).:CillO~, dirigiiiiOS ·o 
~egtlinle olllc.io, r1tte n Nllfcio nos ~cus arligos, 
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em os quaes ate tmb\icou confidenciaes, deixou 
de notar, faltando li chronologia · dos extraetog 
da nossa correspandencia com o Forei.'JII O;[içe. 
Ris um d3 seus troxos.: 

- c Devo noticiai' qlte hoj~ (23 de ~ro.rço de 
i8ô6) t~vc h1gar uma autra cont'~rencia com o 
Sr.- commi~sal'io de limites dn l'crú: e, não sen
U.l provuvel poller·sc apromptnr a rcs(mctiva 
acta nnlcs da .partida do pnquctc, convem que a 
V, Ex. ex ponha já o que se passou. 

•Logo que abrilno; a se~são o Sr. Cárrasco .to
mou a palavra e expoz, segundo sea me, do 'ile 
ptmsar, as· causas da interrnpção das conferen· 
eias pl'l!liminares, em vh·tnde da derogação das 
iustruc~ões de 2i de Agosto lS62, lastimando 
tal succe~so . 

• IJepoi~, mostrando o quanto convem-nos 
pm·tír sem dut'idas ticet·o:~ do modo de proce
der-se ú tlemarcação das fronteiras, fe~:-me 
dt1~s perguntas : 

• J .~ Si acho boas (l ~em reparo as suas novas 
instrucções, uma cópia !las quaes dera·lliC antes 
1mra conhecimento meu ; 

• ~.·Si oJ'ulgo com a precisa credencial, e em 
estaJo de· esempcnlun· a commissão que nos 
esL:i conHada. 

• Tomando de segnit;l~ a palavra. por hav-er 
S. Ex. se illlpostu sileudo, l.lisse-lhe : 

• Que. sua 2.• perg·untn est:\ re.soldtla : o seu 
caracter, quando document•Js ollicines que po~
suilnos não o rleclan•s~e, goranlill a sua posi~:io, 
pois que Jlii.O s1• pre~t:ü·ia ú conft·rcncta si se 
JUlgasse sem poderes precisos llllra odesempc· 
nho daquelfa commi~siio, c nem eu a a(!CÍI(•Vn : 
assim fulguva de o reconhecer comttlutamntll, 
habilitado parn isso. . . 

Qurmlo a primcit':l pergunta, seguindo o pro. 
.gramma d•1 ser leal e franco, tinha de loruar-me 
mais prolixo ao responder-lhe-di~·lhe:llia que, 
om gl!ral, ndtava bons as inslrucções u perstslia 
neste juizo, mesmo porque dali as sonbe que ·a 
rcdncção foi r~1ita de nccordo com a lcgo~·ão do 
Impcrio em Lima. Mas S. Ex., nrwsar, me 
concederia (jUC lho llzesse urna só porguntn ; 
é elln: 

•-0 art. 9." dessn~ inslrucçií•Js est:i lle nccordo 
~om ·o trnt:1d0. de ·1!3 de OntulH'n do -18i.il, que 
~ervi u tle ba~e ás dilns in>' trucçues '? 

.o trnL~do diz tcrminnnhJtnt>nte CJUC n fronteira 
de TalwLinga prira o norte acctlm a marg·mtl do 
Japtu•a defronte dn l'l)z do Apaporis (mnrg. 
tlit•.); 

•Aquellc artir;o diz que acaba esta ft•onteira 
nn foz do Apnporis á margem direita do nwsmo 
rio (e~q. do hpur:i); _ . 

. •lsto e : ncsto cn~o ac<1ha olln sua ex.ten~ao tl 
margem E5QU~IID.\ do rio Jnpttr<i, c untJllCl!e·;i 
m:n·gcm DllttltT.A. .· 

· <1-l a pt~is de~ ttccord o. Esto dc"n ccordo u1io 
·podia rlci xnr do m;J illlfJÚr o dever de reGia mar 
·~l10 nllençào :tlim de s~r CJ;I'Cifl.trdtr o ll'ntndo. 

•Tomou n pni;Jvrn o St·, Ca1•r:'t:<CO para dccla
nr·me (]Ue nfu1 1/ie C!thia. o direito llt~ llnnlysm· 
l'<SI! dcsncconJo o t•lrriltil' iuizo ticOI 'Cll do pro· 
~:.edcr do sen g~l'el·no :- ~ue cllt~ {'tlrir~ finem· 
o nwrco onde maud:un RS tn~truc~uc~, .dt.~8e po·r· 
ott!le 1/essc I . . . · · · · · 

Tomo lll.-11. 

•Vim de novo :i quostuo, tr~nquillnmcnte, por 
que dcst'~ r te me opporia melhot' a eàta ex3cer· 
l•nção de meu collcga: tl·ncci num pnrrel ns duns 
hypothcses figurnd:•s o fiz-lho ver : 

- • Que~ rronteirn do BrnzH com t~ Nova-Gra· · 
nndn pe~~ria do ponto em que dcixnssemos no 
Apapm·ia 3 fronteira do Peru, CliSO (I sm roz (in~ 
t,a~se·SP.O marcocomo determinam suas instruc• 
cões : mris que, nno obstimte em 1853 havemios 
o1Te1·ecida áquella republica a linb do Apapo
ris {') jJara começo dn divisaria, nem por 1sso 
deixamos de ter direito per{<'ita de levar pelo 
JapUI':Í acima o nosso limite (com toda a facha 
de suus aguns); qner si attcnda nos trDtndos de 
1750 e li77, ~cgundo a interpretação dos com
missarios [!Ortnguezes, <JU:e outorga ao Bt·azil o 
mesmo \erritorio que jã lhe cancedcrn uma vez, 
mais de 11m commi~sario bcspanhol, quer ao 
l(ti 110ssidl'iis: 

- • Que, mesmo, os limites nesta parte entn 
o Pcn\ c Navn G1'nnt1dn sendo, s~gundo o ~o:eo
gr3pho p~ruano o Dr. Paz Soldan, o curso do 
rio J:•purti gwwdo o Bl'u:il não tenltrr. mais este 
rio, denota que o marco em qucsliío ufio pódc 
SCL' fincado t\ foz do Apnpol'is, nem :i margem 
esquerda do Japurá, como manda o L;.~ I art. 9. o 
de 8nas in~trucçues. . 

· •Res1Júndeu-me que consultnria o seu governo 
a rcspeito:·-:-1[111·JIÜO tinl&ll1'1pamdo1IO rlcsncco!·dQ 
q11e lwtel.-m<~~ t)UC, cnso l~mliuass.,mos os lra, 
bulbos anlrs de receber r~sposta. cll~ lli11:C:\nTA o 
tltai'Ca a foz do Apnporis :-d!S[I()·O tel''lllinaut~
?tiC!Ifc, e que se relirurin inconlint~nle, 

-Fit·lhe ver que cu proteslnrn con1ra tal 
procedimento; que feria o u·ututlo c os inte· 
resscs das dou~ p:tizes. · 

•Disse·lhe mais, I)UC, a snccl"der Lnl cousn, 
eu FJNCAntA a tiUJI'Cn onde mnnda o II·atndo, i8/o 
ri, n~ hnha de l'abatingn ao ApopoJ·is, mns a 
mnrgPm !lh•eila do Ja!Jur:i, devendo os governos 
decidir a quesliio, visto divergirmos nús os com-
missario~. • . ...,.. · 

·Nestas r.ircumst<:mcius, cumtlrc 1er )lL'csente, 
som prr1a do tompu, nos dirigimos li lcgdçuo 
do ltn!Wl'io crn Utu:~, suliciltindo >tw inlcrn·n
~:io no ~ra1·c ossumpto. 

•O governo o me.~mo fez o di~lo deu·nos 3 
saber vor seu dt~~pal'lw de 14 de M3i@ (2

) n. 6 
-• Ont•EN'.\"'00 Á LEGAÇÃO QUE Sll. El'ÕTi;:I'IJF;SSE l~l• 
ME!Il .. \TAMI':l"'l'P. CO)r O GOYEn:-10 .IJA R.EPUilLICA, 
,l,l'm DE RECOM:.IENDAll, ~:LLE, AO SEII CO)IMJSSAR.I() 
QUE ~:\U Sll HASTE tn EST!Plfi.AÇÃO DO l\EFELHDO 
'r11A T ADO DE 2:! DE OIJTUIJliO li E -!Rii1 . • 

• Isto quer dizer elll tem10s cl~ro~:-n~o púde 
lwve1· o qun ndjadicnr no J,1plll'<i n~ linhn de 
nnssn ftonlcira com o Pol'ú, porque n tratndo 
n:io o permilt~ c n govemo impc1·inl. o· o dn 
n·rmblicn jâ .isto reconhccermn explicitn ufrnn
cnmenlc . 

• No cntrct~nlCI, roi o nctual con•missal'io de 
limiil's :ttlloriwdo pora ndj udicn\·Üe>, po1· a \li 
lllCSIIIO I .. 

(1) Ycj a•.s.o a o(linl~o t(L) S t·~ ~Ion,ll"':'o do AlmQiMa. 
~''I .\ X crr~tQ II~IJ i l'!1l0t\ do.~ lo' d t;::õJ1~1 rlH> C] ll UtlllO (lU.ldieou 

tl'ltn~";ut.unt'ut •, u ecrln. ~ ~ruo\~:to ü:t eorJc~tmn'l.4.ln~q, q~u' 
lhonn~~; (', t.onnl ur.n, td olle -~ eot•tr~• .:l!llaQ:\ a11j11dlr:lÇi.~{'s 
n~ot·a t:L•llt:uclillil~ ·•1 t. ·· · · 
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• O r1ue di!'.\õ'emos pois no at·ti~:> do. L• do ft!\"o}
rciro .; de todo o ruudomctilo; h~m por si o 
nosso ·din•ilo. . . 

. • O p•·ivile:Jia~lo escriptor d;l Ncrrào, St·. conse-
lheiro Du:•rle dn Ponte 1\ib t~ it·o, que tanto 
:•ggr·cdiu-no~, deve ag·orn reconhecer -~tuc tcr11os 
moU\'O~ pa~ supp"r om rtlltas,-c.crtos consul
tores do l'or·ci!lu O {/ice. 

•Em conclnslio; 
·O modo peló qual c~tú esniJllo o traindo de 

i~l, n:i ·1mrto attinént.e no lls,\:llmpto.; · · 
. •A interpl'elncão unic..'l liU•~ tem, r••c.onhechla 
IJCiu~ govllrnos intere~dos, 1101' documento;; de 
múr Yulor internaci~ul!l ·: · · .. 

. E. finalmente· a~ con.-euinnci~s clest:a inlet·, 
fll"('(:l~flO de fren I c das (JllC:<tõ;es IJ!IC letnOS -~ 
1P.m o l'cní com-os Es13dos-Unidos d:t Colttm· 
bin, sobrt! fi'0:1tcirns commun,:,- inolii:nm que 
o nrt. li õns i nstrurcli,~~ do 8r. tlol)nholtr., niio 
tem fOI'\'n 1mra susi,:nl:n·-~e ~em ''lollmcin, e 
on·.~n>a dn illll~~ridade lle llll$!'0 tcrritorio, 
sem :. I.'Xisteuci:l do' n m cri me. 

.,\gm·:•, andv• .c fogo,:o ::it'. C<!lll!lli ~snrio ue 
lilllit••~. von Hoonbolr~, r•cnu ilti 'lllll tr:mscre· 
Vn !llOS \\Rl:l lll111l~C tl l) \'OS>'O ~rllgO_. tão \lclit::uiO 
e jndicio~o : . 

• -Quo t'cspouderá V_- Ex . a· ;~·,., ? , . · 
• Por hoje nndn muis. -Jose ela C os ti! k:evt•do. 

·-Calt~ tc 11. :1, 20 dü .\.bl'ild:J i$7:3. • · 
Sr·. prcsidenlti. nímia lt·nlaudo da fi'Llllhlil'n do uorte de Tnbalingn, cnhc nlglllll:J con>'idara

çl\o n pn1·tc ti uc passo a let' da ilili't'pellnçlio do 
4 de :\ovemiJl'o ultimo (IB11do}: 

1-'rr.ntei rt' · Pcr·•taua.. -~~ · A th•m:•rca•·:lo da 
f1-ontoit-:t " '' rio l{',;í não tere · iulpll;.!IHt•·:'to du 
governo dos F.slndos-Uni,los·tl:l Cnltl!ll!Jia 't 

~(c) Si teve imt>ugnaç5o: . 
• 1. • Em que lermos fui.offl•l"•~ci!l:~, c !JUC rc· 

sposta recebeu do governo imperinl ~ • 
Con\o vit1 se, Sr. Jll't,,:idcnLt!. o ·. ~·ovl·t·no 

imperi;ll tlen pos· liL·m:u•c:nln u rront.,ira pu· 
t·u~rw do T~balir.~;·o ao Jntlllni: c lacto ~·-•m· 
summ::1lo. 

At1tcs, ·c llU~ntlo ''I''' nas lratav:tluns tlc éslut1nr 
cssu Jt'Oilleit'l\ nu lç:i, 11 . :.'n\"•'1'1111 1!0~ Est:ulc•s 
Unidos da Colnwlli:1 l'l'oteslott •·nalra i ~su ; n~u 
O ICl'lÍ l'eiiO 110\"lllllettlc tll•p~ti> 11:1 tiOill:U'l':H;iio 
de~~., l'ronlclr:•! . . 

Nndn si~ t.lis.•e :~inth o o 11 ~ i1.. 
Oo pr·irnciro tli'Oicsto feiw em l!itiS soub•)·O 

em illíO pdo !IUC c~là nu n·l::lorio ,\c ·eslr~n-
goln>s de~s~ nnno. . 

No ~ntt'elbPlO, é !:em po~~iYCI . r:1znon~l 
liH\~1110. ·quo l'll•\'0 jli'Olc>IO t:•ltl::l ,:itlo l'cl'CUILll• 
dcpui.; ~l;rrpwllo . dt·lllaro·w;:i•' Clll -!Si(!,, 
· O que sei ti CJ ue em 2!1 ele Alll'i'l de UlliB, :~r. hei 

pm• :til i o:o-•: t·celuJu jmisllit'~iio .liH'a) e ti•• l'"iwi(l, 
nm n::•·nt!: pT:lll~dino, ~ e~tt ~mh·n!lo es~1 ju ri~llic
çflo ~·m tcrritoriu 1111~~o. l' !1.-.<tle muito~ :tnnns. 
. O t i_I 'Olt:~ tn q li!' ('ill~n li;: i1_1ti •r:nndt~ es:<C II fjl'll~c 

O l 't'lir:I I'·~IJ 11\! 110:'~0 (l'!'l'l lUI'IU1 81 ll td!e· lltiO 
I(IIÍ ~.O~~I'. \'i\'Cl' H!lll 1' 111'J;ll till Sl'll 1;0\'lll' lll', Ü••U 
ln.~·:u· a ~]1\llo guv:'-I'IW ela C"lombin ,J,.INmi, 
n::~~o · O al'l't~·.n eUII\1' 1110 tl~ ,I.Jil-:it•~l[ll C I' ll1111'\'0~-'llll~ 
por css~s p:~r;•~ t'ns l'os.<olll en•· .. nt. r;ult•~. i11di· 
!':imlo ·assignnlamt'nto 1lc !'roult.•it'ns . 

Es~odetc>rm in.wiio ·cxpc!li•la· t:'m . reservo ~ó 
foi s:•billa do eu.t:io nn~so 1i1inislro plctlÍJloltm
dnrio lllll s~nlt~l:'ü lltJ lbgot:i, IIU:l!lll!l <l(lj)(ll'ecer:l 
em o S(!IJ.'Uin lt~ oil11 o :i obra do Sr. Quij ano 
OUet·n, jii \101' mim t';~fc~ida. · 

A f)Uestilu pc.t• SL~I'ia lllereccu &l!r trazit1u no 
relaturi11 tiiJ eslt'an:,:eiros de 11:170. 

~Ius, (101' .is~o numno, c lJOrquo itn!la it)d ica 
hnvcr a Colnmlli:a nwlhor colllprcltcndldo nosso~ 
dird!o~, p•idtJ lwm :•conlcccl' '-!t~e se tcnli:1 o sctl 
governo_ tlil'i ·: h!o M do ll razi rclt•tiv:uncu!e ·:.'1 
dcma1·caç;';o tlJ fronleil'il !lu l~ft em !87~ . 
· O honrmlo min istrn potlo•J'il, si · qttir."l', diZl'l'· 
no~ o ·qne h~ :• re~poito. 

Si n~o hOlt\' t: no\·o . prole.< lo, de 1w ri c do go
Yel·no coltunl)i:mn. t!CI'CilhiS Cl'el' que :•lit\111 
lhe culúr:t . no .~nimo m: impu ~~n:u:õt~s de suns 
cxigmu~ia~ tiO I'I'Olltl'il'~~. feilus llelo illu~tr·ul1o 
::)t•. COll~ elht•JI'(I · JUOi\ililll lliU!'lil NaSCl\lllCS litl 
Az~mbnjn, quu11tlo n nllc ;,credi l:u.l<i •~m mis$;10 
t~Sll~~ci;tL · 

A e;se l'Oil~cl hni:-o. conl1cceilor 11 .fnndv •l•' 
nossas qnéstik.< in lct·iwciun:•t·~. ptdll . ttuc ~n> 
tcu l•m n·~~"n · mi:;sfio, qt1nnlo r1 os •li •·eilos fJlle 
temo$ n fron tl'it~:s I li .ti>< <1 ilat.:1das pot' :11li, do: 
que a . .: j:í oiTL·I·cc idn~. •levt,!HO:> o~ import:•ntes 
docrunenlu~ ~lll" e •liiu :t::ucxos· :m re l :~>:•rio de 
c;;lrnng•·iros de i8 :u, c que siio pndrnu .de sua 
nlta. inlclli:::cuci:t L1 fu•Hlnllll'lllos dos direitos !JIIe 
temos a es~as frontcir\1~. 

Sr. pt·e~idente,- •l:u1udles docLllncntos bem ~e 
VUI'iliCil llll"llll) t..IOV~IU <.l•liOS (JI'CV• •Ill r j)Ol'll 1'1!• 

~olver 11s noss:·~ quest\ic$ limit t·ophes pelo 
lado de Nova Grnumln. · 

tr., encontram-se nlgnn~, que f••zcn1-mc ler 
pouca fc tlc re,;nltadns ~nti:; ractol'io! tio outt·a · 
tenbtivn 1lc .iilll:l wl uoiío nes.-:c into ri.'Sse, n niio 
st•r vor :trhitr:. ~;Jill t.l,• t...•rr.~itxUnlt to mn i.• ttn:tnto, 
O llt:~SQ [l i'Ot:Cd iiiiCIIIO, cedi'!tdo j:i U fi n h :11'10 nlto 
Jn:•ur:i, 1l:i . mcnr.; m~1·;~ens 'clt• t•once~~Ô~'~ t•or 
11:•rtt: d tl Coltl:uhin nll p:•rle ma!s llo no!'!e. 

'l.'e:·mirt~'ri:t :HJUi o qnt' tinhn :1 oxpôr, lcntlo a 
noln iliiC dh•i:.;i tu• n::ento gr:l•t:~dino, o Sr. :S:ml:t 
Grnr., p~ra •Jlll! r-·S~óls~·.: Ht:: <lUlv:·idade 110 nosso 
t•·rrítOI'io, ~ • ni\tl \'is~o tH!hi.I :Hia t\ bom, c cnu
l,'t~'los fJU:tuto.-: 1110 OU\'L'tll (miu_ OJI •illdu~). !li:IS 
dai-u·hci :.- trnu.-:cror··•·" JIOl'tJ IIC :1 li na oln·n do 
Sr Qnijnllil Oll••l'll. j:í cit , Lla, .:t \'HB'. :itU. I! por·· 
q 1tc me J•111'('CC eunr••nicut:.: ess:1 publicn~:fio. 

Eis n 1~ ota, rct r:•Llur.iila·: 
• l\. 41ill .- t:t: ll illl i!l<fu• dt:mnt·t~ndorn dll li

mite-s do B•·:•%il C<~lll o PcnL H in Ir~ . 2 tlo Mnio 
•1•· 18ü8. -Tcndu vin tl~ :1 csto rio atl111 de \'c r·i-
1k:w a~é ontlu ~e es ~ tntrl•) o t!o u1i11 io I. ~J' t'itori:ll 
,J, llrnil. :\ll.t~IHlont.lu f•L' l!'n lado do lim ik• do 
l.llllHl de ltliit \'i:.;cn \t! t'Utrll O lllliii'I' ÍO ll I'O jlll· 
hlll':t tlo P erú, par;1 nwis t<11·do ti•.! nt'l'ílrtlu com 
a !'tlntllliS$iill (11 ' 1'11 ~:1:1 IJtll', enm t•sta, IÜI't113 11 
mi'\t:t, de tj\HI l'lllla a t:""'"ençiitl de . U~ii!l, -cnll·o 
os· iucsmo~ .. l~~ la!ltts, liucar os m~rcos llh·iso
rfo~, rccon lll'c i •tnc n l'ron lelra \' il i muitn :il:.ima 
cln ponto ontlll n ~~-. \l. Hy(Jilolito Motl l?~to dl\ 
S:tn la C t' lt l lwhi~;' c I!X\!l'CC j n l'i~dic~-\O por 
varhJ •lo ~uv,•t•nu :.rr:~nadin o, j :i pollci:uHIO essa 
pal'lc t\o rio, já colmlHdo itup t!~los tia t.:xtracção 
tlt!S g-Lmcros tJUO desr!cm J!:l l':l o Bt' 11~11. 

O ).\OVt'l'l\fl dtl JUÔ\t piliz fol~~ r ti q llC CS! 1'111\• 
g,'iro~ la _IJOI'Í0.,\1 ~ IHtl1ilt'lll o lt~rl'ittJI'IO d()VoltHo 
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tlo intJJI't'iu c llws fnrú LJ\Jus ~~~ ]JQ~:;r.s Citl\i\'nda;; 
em qualqun· lt•ai!JO. . .· . 

O St·. U.' llypiJOiiLo, JH •is, ~i se conservar oudc 
ktn nqut ,·cu ~staLt'iet·imouto, pos~uiri• o · Ll:rri
lorio currcspou !lea l e;_ tim~ uiío JIÓIIC e nem tlevc 
COlllilltÜif n CXH~Ilr j lll'istl iC <;UO . 11:1 f~ x:t do )~.it 
dc:;do a conll ttcneia, lltl ,\IJlnzonos, :, t~ ontlu liz 
lirtcm•o si ;pwl da exlensii,, fl tiV i;il lleslo rio, tJUO 
pertuttce 1111 Drnil. 

Como ctw:e ()(!~ta t·ommis.'!lio. lc1tllo o dcl'cr 
de cliri)!ir no St•, D. Hyppoliln l'tlorh,;to llc &In ta 
Cn1:r. I!SI:.t uutn, J)lll':i rJU<: saih;l i:I' IIIO p;~utar ~cu 
Ulterior pn:Cctlillh!IIIU. Ao gOVI~fllO do IUCU .!>llÍ7. 
dou parte llo tf trc ;tc:>l;n llc cxt>út·-lhe, :1!1m tle 
crue lhlll<: n·o fuclo de~t~ occurrcnci;t; · 

Qut'ir:~ o Sr. IJ. Hn•r•nlito illm(,st:J. i!c S~nto 
Cruz m:eii:H' lJS ~ntimert!os do rue:J. · :lfH','ÇO. 
Josd da Co.d<l Jl zet·eri•J. ~Ao :Sr. D. Hy(lllolilo . 
!\Iou ~slo de Snnt~ Cr·uz . 

l.l:'W,\ I)!; l'ntll;,·~:IU.\S I.IT it:!Oo.\:5' , 

St· ; pi'Csid~ntc, ucsl'tl t:mt~:; \·cr.cs ref<:ri(hl 
Íl\lci'Jielluç:io cstà" os linha~ t(Uu p:l>so :1 h}r ; 
n:di;.dd•·~ no pruposiio llc tlioculir com !;!l·g-:i'-'7.a 
:ts qncstiks •l.llC olh.•rcc,:tll; u IJllO n:"to pos~o 
ugur:1 :1llendot' ·llOl' vurios molavo~. utu do~ 
CJUllos a fui tu •\•; _ tempo. 

Temos nindu n lercciru discn:,~ào t!cst:! or~-n· 
mcnto mu tlch3te ... ... 

O Sn. FI!Al\"GI~c;(i Sooru; ; · -,-E nesl11 :ti n<ln 
V. Ex. (lodo lul' a pulavt•n .. · · 

0 ·.sn, Cll~T A ,\ r.llYt>tJ :.i ; - 'N:ío S(\Í : n po l'll ne 
111mbem conta \'a hoje I~H:n· no tlcb"!·,,·cncermdo 
tio ot·ç;rmcnlel do ímper io, c n~o f;! \lei, lendo, 
npcz:•r de do<•nt•·, por í,;.<o, ·vindo ;", ca1uur·a. 

~la8, di;'.i~. ~u 1n o:! '' tcrct·irn · rlist~ ussiiu 1: uclln 
é (>fOV11\'Cl' ~li O Jlt>Sl'o:l tou:;id l.' l'al' C~~;1~ (Jlll'SIÔt::S, 
c do mõdv u ml'lhut' c\fJUI' u que pon~o sol.Jn~ 
ellns. 

Nu alllluid:t iitLtú·vcilnç~u ~s tava (iwdo): 
• J.'nmtdtas li'i•;irJ$<1.s:_; ,\imla ~~o t~on~i tlé· 

rndos inop(lOrtttnos novos l'~f~li'(OS \l~ll't1 que ~c 
lixem· ns rronlôi 1':11~ tlolm pcl'iu com ll$ li n v~lll H.1~ 
c ~om ~ N;:vn Gl11rHIIIII I • 

• ((! I Niio St~n<to vppol'lnno (l i'Oil\OV•·r mlnç:to 
de 3S8UIU1JIO l110 tldu:;,t\o: 

• !J. u QtlO meios Jli'L'IUllllC·~C CIII(HOgnr, .c 
IJUacs os cmprc~ndos p~r:t evitar fJltu t·s>:ls zorws 
do <lommi11s, IJllO ~~rctnos pcrtcnCL'l' :to Im pt:t·io. 
~r.ja tn on:upad"s pelo~ <JllO uns roni O;.i l~m · u lli 
rcltu :is mc.•m:rs zon:•s tcn·itoriat'$ ?• 
. Frout,.i••:r fJI'(t-llc!rUiiCI.- De[lliÍS d:~ disClJ~ · 

-~uo !Jrillwtltt~• "ettl(l HHé ll l;nl :t d •·c~pt~itt' .d11 
frunh~irn n <!11.1'! ICill OS .l!it·ci tn Ctllll tl l'l'[•lllrlicu 
d•~ Novn-Granoda, .pnt·m•o-mo fJllr. rec uat• da 
Jli'O [l"~~·, pulo lt'~tl;Hiu •lt: :;:õ •lc J'J, tll to de HiG:I, 
é COIII'.'l C) li C nfoo ~l.l tolcruria n uu~:a . · 

o tt'<' tlulo tlu -::1 tle Outultro dtl IH:il. ~em 
thn: i<la. al:;nn~:1 •>bri:,tuu ú ccrla l':'rk tlu~ c~,n · 
t'•'ssi.c~ do dt \ l l:lila ref•·ri"tln. · · 

/•'i'(lll(o•i l 'rl $ (; :11/1111/lt' ~r/S :-~;1 ' , (!I' L'~hkllt< ', J.l t ; l~ 
ltHI<I . 1l11 llll!'ll! llÍIIcla l<.'lil' l~ i i ll1 t~ l'i~:l~ li~ IIUS>:m• 

· fr"llh·lr·r•H ·,.11111 a Gur:dlll <t l't'tHil'eZU, e com ll· 
(;ll)':tllt lll iu;.:-kr.:• . · · 

l'ol11tiu Y••tlllll illt:l••:f.;l,a i 11 \' 11:'1111 t!ut lli>,i•'IHII'ÍO 
lllcllll.kl j, J:, \ ' >lll•l, 11:1 (l:l l'h' III'ÍI•nl:t l ~~il fn•.ll ~t:i r;l , 

tlt:u lugar :~'rednmntõas nns~l.l5 , e ddt;~~, 1\lll 
rn: •~ urch rh' n :·lttl;alitladc em umn zona, ctHrc n~ 
rios Tacutú c lle1•umury, nuncu ·dnntc.; n uús 
conlcl:'t atJ~ pela llollantl<~ , antiga possuitlora 
1less:r Gll V:•DIJ,1, · ·• 
. -0 ay [,;{, ck ~ d11 Setembro do 18i2 CSjll.:ci~•l · 

IIH•nto · tccommcndott uo prcsithmte do i'urá . 
mr•nl'' f c~~a nentr~JidCJtlc. · 

lles:c ~~s~nmpto !ralam os relntot•ios de ~s-. 
ll'nngt'iros do 18~-1 n 18i5, pu t·cccnt\tHrJe crne, 
du onti\o em dinnto nos CS!Jucccmo~ . \lelle. 
Truu~crcvcr. · i Jl ll publicar este ulscurs<J, o IJU() 
~c contém no r cl31or·io llc :!.8'1:3. 

Diz n reblot·io rof,lt'hlo : 
• l~'-nHl lisnngri ro annunciar--vos que a 

quc.-tfiu ~c limites que se h11\·ia ~uscilatlo, ela 
Gnyan:~ iu).!'lczn com o Impnrio, tomem ·ulli -. : 
m:unente um · :md:.menlo regttl~t r. O dcsl<i.:n
uwnlc de fort:ns br'i'11nnk<t5, <1uc havi:1 occu tmdo 
o terrc11o contcslaÜ•J · no lug-n r dcnomina!lo
l'ct·:ít-a- áquem u:~ serra Pac:mrimn, foi mau· · 
lhdo l't!titnr , conconl:mdo os dous g,wornos 
cru qttc ,_, uwsmo t~:rrcno seja consid>)l'lltltJ 
IICUll'u, alu I]U0 1 t!l·pnis tbs DCt'O.,Sn l'lll.l ClX[JIO• 
rm;õcs c cxttmes, ~i ~jn;te iknnitivamcn\c, pcl:1s 
vi11s tlíplomntir:a.:, o verdadcir:> limite : u os 
11111rens levantaclo$, sem audiuncin do govcruo 
i rn pcrial, pelv co1nm issio . c:qtlvrado)!' bril:ru • 
nico Mt·. ::icbombourg, fo_l'llm nwudmlos ~l'
l':I IIC3 r pelo go,·et·no tle Sun Mns-c.stndc _lll'ninlla, 
~cgundo in fm' JIIJ)ll1 Ir~ poucv, o ministro d~ 
Br:izil em Londres. .• · 

• (I gt~\'CI'IIO Ílli[Jel'ial CXjJCdiu 11S IICt'CSSoUias 
ot·tlNts ae~ Jlfc~ i <lcnlc da Jl rovinda elo P:•ni, . 
pnrn· que r;u;n ol<s~f\'~ 1' r~:ligiQ~IllllClllC O ~CCOfdll 
referido . tn~ntl~ndo són1cn1e p!'Oscgnit' rros tt·n· 
llalhos ··Je oxp!nt'n('lin e ex:uuc do tnrcno j JCI3 
conrmissüo de ·engrmhciros quo .l>lll'a isso l1:rV'i:t 
o CTO\"et•uo nomeudo. • · 
Po~terlormente, S1·. • pt·csitltmlc•, aununcicu u . 

govet·no que os trabalhos do uma commi~srb 
que hnvia ido · ~o lug:~r nottlr:•lisaclo d~tvnm 
pro·~·:1s •I•~ que a jnsliçn. da rau~a ·r.o> JK!rtencit~ : 
No cntrel.,nto n~dn i<to tJrod uziu , tudo . su 
ach~ num pê do indill'llrclwa. prejudici~l. ll~ndu 
lugar a c~so omigrúÇt11l dl~ OtiSSOS mais. !ali~• · 
l'io~us indio~ , l(llU pelo ullo t•io .Bt·nncu >t-•gucm 
\1111'11 a Guytll\ll io~ioza, n tle cp~o f:il lei ~'ltti uo 
;111110 proximo lindo, qu:<n!\o · (JL'tli tneio~ (IUJ'a 
nlrrir-scmn:rcslr(llla mnrgiu:~l quo ~ulv!l :tJl~rtc 
~nc~•·hoeimdo dl•sso rio, e c.ujo rrojecto e lei 
oiT~rooido n<l\'\e inl.c r·c~so n:io ~ohiu ninda tl:t 
pastn dc~sa t:ommi~:<no :1 •tuo foi sujr~ilo . 

Pedirei ao gove1·no !lllll IC\'c ~nas v istas :1 
~sles ns~um~lo~; qne ·h~ tll morect·m ~oh1çiTo : 11 
comecemo' jó, 1101' em1 ohm propo~tu, flliC f:t t'li 
diri:::ir pnrn nlli [l OIHtlnçlio c hn do d~r de~en· · 
votvimcnto tle rl ttlleta ÜrjtlCIIns (lnt•ngcm . 

l'eltlllttr:t nn l'r:mccz;•, ;~ lgurnn l'Ol\~:1 se fez de 
m:tis. nhi ÍSlH :-•I:~hi Jlf! f diante Y<•in _lambém 
a in<Íilfun •nt·a. E~~· . l•r•·Sitlcntc ccrn\n L'>l ll in· 
diiTI!rença I> ':" I<:$ lU m serias inlot·csSI!s nncionnc~. 

l'or•1110 nl:,ntd-·n Msle ~iltmcio h11V irln, tlcpoi~. 
tlnqu~llo nuno, 'luando no rultttoriu cnt:io ofi'o-
1\T·illu nu p;~rl~menlo h'ctli·~O palavras, llllll 
d:1,.,.i :\ Ll'il l\~~rip~ão, •Jttc :11\tvril :,vum " IJllC· 
bml -o ~ · · · · 

Eis ess ;•~ ' Jlll i ;• VÍ'a~, tln . Ti,L . - 011rs~io p·1ulcu:" 
t'll/ 1 Ç f! lJI'd ::il O aliO_!Illli<t (l'il llCl'Z II· (pa!;:<. 3\l L' ~ (:; : 

:. · 
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Ê~tando tenninndos os tra!J~lho~ dP, e~plo·· • E' si nossos advcr~urios. uiío consentem 
ração tio territo••io r1ue iuteressa aos limites ~o em um no\·o lt'nl~do, formul:Jdo claramente e 
Imperio com•• a Guyana frnnceza. den o f(Ovet·uo tGnrlo ll:ts~s de conce.•~ões equitati\•as e r~ci
imp~t·i~l por extinctu a commi~~iio que puru bso pt·ocas, JWrece che:.:ado o momt•ntu em que, 
fur;~ r:.rend;t. se record~ndo emlhn do seus direito::, ha lauto 

• Segundo Yos foi communic,1do nos rel~tot·ios tempo n~gligenciados. n l~ranç~ dcnn\ intilllar 
nntcriores, desde 1868. a refe1·itla comrnis•5o. o Ht•adl par:1 avacrLal' a m~tl'ffGin esqUI!f'(la da do 
que se org:tnisúra e.m attençfio nos desejos ma· Br·a~tco r. do rio Nc!Ji'r> e pum isso púr m~diJas 
nife~tudo~ )leio go\rerno de Sua ~lagestade o em execu~no, tão eficazes que cheguemos ú 
Imperador dos franc~zes, de se proecder, em occupa~üo tet•riLul'ínl. • 
commum, JJOr commis~al'ios de um c outro pniz, Sr. presidente, é realmente ndmirnvcl o des· 
a ext~mes parcio~s em IJarte do mcnciona•lo ter· embaraço da oslenm..-ão de t~uta r orça u de 
riLorío, não pôde desempenhar precisamente os tnntn;; assevernrões inexaclns. Podia dar 'este· 
fins que se tinba em vista , por não se havet· mnnho, si is~o fo~sc necessario, de tJUe invers~
Cilmeguido a juncç5o tle~~es commis~arios. jmc11te ·do que diz o Sr. S.1int Q11uintin, é n 

• Com tudo, os serviçus que, em o!.J~ervancia França qnc1u, de~de log-o des~e coll\·enio de f.i de 
das ordens tlcste ministet·io, executou o cnmmi~· J'ulho de i8'1.l, tem inohserY~do a neutr·nJidade do 
sario hrnzilciro o Sr. cnpiUio·tllncnle José da tenitori,H.Io Oynpock nn Ar:1gu:•rr, OlllroAtnap:.i. 
Ço,;ta Azevedo, sem a n,;sistcnci:1 U'J commissa· Alli de 18i'iS n ~860, Li\·~ occnsião do ver 
rio fr.~ncez, t~m de prestut·-v:llio~o auxilio- qtutnlo sE> tlescura de no~~os intct·esses pelo 
qu:mdo houver de re:1lar-se as ncgor.iaçü1's con· i ~b:mdono em que ddxamns ir n autoridade da 
liadas om i8.)tl o i856 110 Sr. Viswnde de I Guy::m:t fr·ancez~, radi~ndo-sc nesse t~nilorio 
Uruguay. . · ex temo e rico. 

• 110r snn parte estarú tambem o g·overno O Sn. l~nANCJsco Soonb::_;?.lns o adiamento· não 
frnncaz col~!cado c,m ippal posil;~o. por ter no prejudica, porquoconthluamo~com o dirciloom 
~nno de 18o' cnvuulo :.quel,as pnrngens dous nossa posse. · 
cxplo~nd,)res, os_ Srs. Carpentter e Peyr?n, como o Sa. CosTA Az!l\"EDo:..,..Possc do dit•eito, qu.an
vos !01 COl~ruun1ca~? no ulltmo rr;lalono, , do a fi'rança estil com o direito da po>se. E Coi 
. • Cump1e, lod~' t:l,. recon~ec~t t]ttc me_ll~?1 por i~to que live de ra~er,em l8:iS, um protesto 

fura. que o C0111~n1ss~rw ilrn~il~tr? se hou>es._e dirigido ao governadot· do [lresidio de S.George, 
enc?ntrailo cot.l.o l)r .. C~rpcntJel' como. esta\ a pu1· h:~ ver preseuciado for·ç~s militares, em scr
nj_u~tado~ e que Jllll~~~ tll· es~~.m pr?ccdtdo ?os vi~o no tcrritorio da margel!l d1rcit~ do ~yapoek. 
exames u e~tu~os QU!! aqu~lle ~~~.e <111c c~!l~_tam A r~~llOsta, qutl consegut, apenas fot de que 
-de seus extensqs e nunucmsos relQlouo~.- esse pr·otcsto seria presente ao governo fr,mcez . . 

• Os dndos colhidos dos exames e ~sludos 
pru~icudos pelo conunissario br:nilciro, o SI'. 
Costa Azcrc!lo, diio luz snmcicnle 11nra que 
llTIO l'et•eicmos- quoe5tJUCf fU.llH'O.S tliSCUS~Õe~ 

·nesta parte. • . . 
E~sc silcucio li t:mto mais para notar, uepois 

d~.: sobidu, como creio que ~e deve ~al.ter, o que 
á cerca desta CJuesiUO limilrophc disse o Sr. 
Snint Quainlln, em um imporlantissinto relato· 
rio, l•scriplo em Cny•HHl:l, por ordem expres~a 
do governo frUIICflZ, 

AlH o uota\'el escriptor. offici:~.l engenheiro, 
nol~tndo que um dos títulos de g·lorl:l da l~rnnç11. 
de enlão poderia pruvir de se Jes·~mbnraçar 
des~us questuus Yel!ias da :•rena diplomntico, 
que encommodam·n'n sem vanttlgcm, remat~ 
suus considcr~çües tom a~ soguinl~s palavras, 
para as qnues ou~o pedir a al!ençuo dclid~ do 
governo. . · 

• A nllilnde do !l'OYerno bt•azileiro nas dis· 
cussões que ullimanwnte lii'CJ':un lu:;~r :icerca 
do tcrritol'io do Anwp~; . ·. 

' Seus t•sforço:: por concentrar n~s l't·ontoi•·u~ 
popultrr~1o stl:' ;. 

• A L ... n!ieueia con~tnnh) de excrr:er ~ob,•· 
i·ilnin CHl tcrrilorio ronlcslndo, nj1eznt· das esli· 
pulaçiics que lh'o prohibr·m: 

• Essa ~divitbdu qnu imprimo :\ coluni~ 
11·uc·creou, ~ontnt~·iameü\u t1 no~~o~ direitos 1111 
m:~rg1'lll osqlWI'tiH do rio Ara;::unry: . 

" ls!IJ tudo indica n ur~c1wia de nenbar 
de vez com (1Ste deiJate, e no momento em tlue 
nn~~ 110~ rc,.l .. l'ót•n du dirdlo, llll ]>[llatll.::r da 

. jUSti\'11. 

Nenhum rclalorio da repnt'lição de l'slrlln· 
geiros trntou deste inddenle. 

No entretanto, a verdndc nhianda denuncian
do ~ p~•iltlio do St·. Saint Quaintin, quando nos 
attril.nte o que seu governo pr:lli~u co.;trn o 
nccurdo de r; <lo lulb.o de 18111, e :ltll'a nconse· 
llwl' arrebatar-se-nos tod3 :1 zona em que estão 
as com:~rca~ de Macapa, Gurllpú, ~lonte·Aiegre, 
Obidos, ltaconthirá c ~bnt\os, :•o uorte da mar· 
gem esquerda do Amazonns e ao oriente do rio 
Negro c rio Dr~nco I 

Senhores, devo te•·minnr. Pmvei de um modo 
des;tlinlwdo tnl\'ez, m~~ fundado; 

l. • Que prc~;hnmos o~~i:.rntllt•r nos rim~ nave· 
ga1·eis da mnrgcm direita do Solimõ1·s, onde 
chl'ga, a nossa rt·onteira, com a Republit::J holi
vinn~; e que p:trrt isto urgi:~ conliecer-se a po· 
siç5o dn ~·crtcnlc do Jnvur~·, por su••s cxuctns 
coordenadns ~~tronomicns. · · 

2." Que o ~~sí~nal~m~nto da fronteira ao norte 
da Tab:lling-n, no Içá e J:~put·:í, u~o foi, por f ai· 
tns da courmissfio mixla de Hl7~, f't•ilo como se 
pnt1eri11 ftíZer scgnnt1o o traindo de :!:l dt~ untu· 
trro d,• l8iil, d:rnrln lu~111' :u• :wcôrdo de H rio 
F\;1·•·•·ciro dt·~se t•nno de l8i·L · 

3. 0 Qnr, 11 !Joa J!Oliticn 11l'OitSI'Ihn Cllidal'nlO> 
dü J!ÕI' h•l'llWS :b !jU•!SIÜcs Jimilt·uphll~. 

Senhorn~, (:U q uitcrn lJO.Icr t'rJIIelil' ngnra 
es~as l~t·Uh:1ntcs paiUVI'usco•n lJUeo Sr. Rndl'it::o 
e Silvo, U<!Ui, cut se~~ã•ttlc 18de .\gosto de H!H, 
mllstrotl qu:llltn de inconvenil'ncit<~ ~~mos prati· 
c.udo nas qm•slõ~s de uos~ns fl'IJU~eirt•s; eom i8tO;. 
llDrdm, t,,marla mttito tempo; mns com elle direi: 

• Em ~onc:ht~ão, Sr. pr~~idente, peço ao hon· 
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rado ministro de ·estrangeiros qu., não ~~ .~lemormtdlltn 
UBSCUirle U!'. nctiyar O termo de lOUIIS estas ~ 1 0' · -
.questões pendente:; sobre limi t~s ; E~lnU n"rto . '> 1 .

0
- ISCrlllÇliO da [J'Onteirll aO norte de 

y "" • 'l'aba!ín~ra 
convencidu de que ; <~Oil >e:;nindo-sc c~e rcsúl- · "' 
tado,cessnrão ns principoes cnu~a~ de desconOan· . o ·tralado de lU d<l .OUlUbro·de 181$1 , entre o 
ças mutuns de meios de rompimentos nas rela· Buzil t! o Perú, no seu art. 7. •, dit: 
ções .que mantemos com 0 5· riussos vizinhol . < Parn prçv~oir dnYidas o . l~speito da fron· 
Vol ~ L' 1 - d · - .. · lPira·ulludida n:~s eslitonluções da presen.te cun-
me~Í~~~:~;~~~~~~:~ yro umao Jamms extra- ven~:flo concordam :1s ~hus uart,·s contr:ttoniP.~em 

E, senh•Jrcs, dirig-iU:do este appello 110 I!'OVCr· qn1.1 O> limites d1J ImtJeriti do Brozil com rt Re
no, cu n10 de~vaueço vendo co 1110 lllinistrn dto publica. dCI !.>crú sl'jamrP.gU I:Idos .em.conrormf· 
pasta de e.•l.-nngeiros 0 nosso distíncto cofle.,.a, da!le do principio do uti possidetis :~por con>e· 
~··· c.ouselhciro _P11dro Luiz. cuja~ taleot~s" 6 ~uint~reconhecem como·rronteira a IJOI'Oatliio·do 
tnlellJgcncla, e amd;~ ra.ros rlotes do patriotl>mo Tabatinga; c da.l!ipa,·a o 11or1e. em U11lra. rectrt am· 
diio rc<~lce ~o g?l>inete de 28 d" M:tr\'O, que est~ contraJ' o ri•J Japurad~{I'Oirl o da {ôz do Apapo1 i s. , 
camara ''lJO Ul smccn1menh:. (.-!poindo,~ .) . · . 1'al é a fronteira rtuc dc,•emos !'espcil<•r . 

. A' S. Ex. aglon~de de~nmtonra<;nr 0 paiz ria;; § 2. "-~lotlo pelo q.uaf deve ser realizada a 
d1fficultlades de seus negocios de fronleirn~. Tal . dcmarcnç:io 

· ~ o mc.u 3rdcnte desejo, 1><1ro ~uja re:•lit.açiiu As instt·ncçües da · commissãl) mixtu deter· 
laço md votos. miuavam IJllC nns lll~l'!(ens do rlo l~·j. c· á mar· 

Peço tle~culpa por har er. abusnd•l tlio longa· gcm clirdta do rio Jupttr:í ~e lovaulassllm 
mente ~lo tempo da · c:•mar~ c d t•sta trihun~. rn~rcns, nus pontos dns. ntPsmas m~q;,•ns por 
(jlf,cito bt'l"; muito bem. O. omdor ó {cli~itado onde c<>rrP~so essa lü,lla 1'1'Cttt. que te1·ra por 
pela8 dtptltadus pt•esetrlcr e pelo Sr. ·111inistra de signoes dírcclrizcs o firuws ...:. u. \'ertente do 
estmn_qeiros. ) · l>rnra(lé S.1nto Antonio, em 'l':~batinga, c n fóz· do 

DOCiiMEN'TO DIRIGIDO AO I~SrJTUTO !'Otl'fECRNICO, 
E lMrJ\ESSO NO. •JOONAL D11 COliMEIICIO• 

Limites co1n o J>erü · · 
XXXII 

SummnriG.-1ulgamenlo do liti~io pelo instituto 
polytechnico.-Exposi\.'50 pre~isa da questiio 
O tempo avançn .o n quesl:io que temo~ d~hn

tido ·pela im(lrensn, snbre 3 dernar<mriio tl<1 friJn· 
tei r:t not:to de l'obn tingn, não camirthn DO lermo 
porqu(J C I' i lu ·se :1 precisa solu~ão, com· subtt!r · 
(Ugios lmproprhis. · · · . · 
. No etitretanto, urge que. se saiba de que J~rlo 

. aml:la verdude ; - ucha-se noss.'l r~t.ão do·lla 
. arreditt q.unndo nS$C;.:-uram.os que _os Ires pontos· 

quo JWeclsam C$~11 frou t<·tt·n no rto l•;ti e no rio 
JapMI'<Í·, tac~ como descreve-os ·o rél:•lot·io do 
mlnistcrio de cstmngeiros i.le$le anno; não esllio 
na pusiciio devida 'i . 

As providenci~s Qll<l so tomam par<~ fortiRc.•r 
a nossa !lO$se nté e~scs ponlvs, r~velndas em 
documentos offici:~es na improns;i, justillco-nos 

. 11rovocar de modo decisivo e~s~ ~oluç;io . E' pre· 
ciso que nlio . se levnulem n>~ I fá c no Ju1•uru 
as fortilicuçi'i<Js projectttdas, fó1·a do .nosso lcgitiuw 
dominio territorial. Os interesses patrios isto 
exigem. 

E, portanto, !'~corremos 11 com[Jjltentos autori· 
dades, ~os memb1'08 do .instituto polytechnko, 
na e~(Jcrança lle tomnrcm em consid~1·ação tlc· 
gocio de liio nlta monta (lllra os int~rosscs do 
pniz. · 

E' n ultima insl~ncia em que enlt·n o li· 
· . ti:rio . · 

· O julgamento, quo h:~ de ser pa utado l'cio 
mais puro e' )Ji rito dil l ~aldade c com a sciCIICia 
-COt'lnl·o ·hn de vez. 
Hepro~luz imo,; n•ltti como .artigo, a cxj)osiÇf•o 

ql1.E\ tlll'lli'C<.:t•mo~ ao itt~lituto polytcchuicu, nlim 
de ~ermos julgados tamiJem. 

E' mni~ ttm:l ret~lit·~o e mui snccin t.1 do quo 
t•~.mos. dito nos :trltg-os que lll'l'Cedcm, c \l!!srte o X.'\. . . ... 

rio Allt~poris no.lapurá. . . 
Foi !~to ohjccto da ilCln de :!8 de Julho de !866, 

lransoripla no relalfJrio do ministt•rio !lc esl ran-
gcit·os do ~eguinlo anno, ó pag •. lO!. . -

§ 3.0 - Trab~lilo [lralico de assignalat· a 
·fro11le ira. 

Dos estudos feitos atues de haver fnn r.eionado · 
i cominissfio mlx.ta, qno veio de dctnan:ar a 
rronlcir:~ :~lluditla, verifica-se que .o nzimntll. 
dt<ssa Un11a r·ect«, cnrro MS to• 20' ~O" NE-SO. 
T:1l o ;tzituuth consign:•do uo rl)(ntnrio ·com q ue 
em· 186:! pa~snmos :1 chelln. da eommis$àO. · 

.Nito é ago.ra ohjcelo de ~xame ~!Sie rolor, por· 
qunnlo foi nl~cilo como ~xaetn pela mesma· com· 
mi~sào ; o quo consta o.le documentos oiDciocs c 
iuh~,·nacionacs : · · 

«) Do oficio de 3 de Set~nibro de l87i , da 
cómmiss:ll'io br~:tilci ro, e impresso no n. r:lo 
Nrr~tio de ~5 llc Jan.eir·o tio nnuo (lruximo findo. 

b) D:1 mt~moria do commis~Hrio peruano, de 
ta de 01-zembm do 18i:l, ·e lambem im!Jrc:;sn 
n~s~~ folha, 110 ·seu n utno:ro do dia ~ntm·iur. 

c) Do rclat•J J'io dn tuinh:tel'io de e~tJ·nn:;-eiro~ 
deste anno, png. 33!, cópi:• da ucl.a. do ~sscnt.'l~ 
mento do um dos mnrcos tl:1 fronletra. 

N~l~tes tel·:uos. e ~orJitl !J é e~sc. a;ilmttfl. de· 
pendomle dn posiç:io 1·elaliva dos seus (Jontos ex· 
tremas-não póuem e~tcs ter outra di iTeren~n 
de mcridinnos e Eltllro~ lntltlutes ; jslo é, hàu de 
eonsúvat· ns coor·dcnadas que deram aquclle. 
resnltudo. 

Siio ~llus . . e como con~la t:•miJI'!m de doeu· 
inen tos olllt:.ines, ns srguln tos: 

. . ··Lat. Sul. L.OGw. 
V..rtt•Htc .ro iga1·:1pu · 
· Sanlo Antonio... .~·12'!ill"\ ·Gll"Wi':?IJ."9 
.1'\iz do rio Atla(IO I'i ~. 1.2:! .:10 ,~ 6:! .~3.;!11,~ . 

t-1'= :uo.~9. :! ••=o,:;oJ>Ii•5 
A linha tht\momctrit:a ~ntre !k'lc,; ponlos de 

tm·minon ut:1 rlili'~ J·e nça de llltlriclhnos . · 
i\~'"ilo,pois,. uq uciiiJ :J1.imutll , c eonsL'.gllilll~

tll(•nlo os valores dtostn~ coor den~das, :~t:om· 
mi >s[l.o mi:Xl~ lliase em . duc~nnento in.\urnaclo·. 
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na I('), r1ue ns mai•gem do I•;á e direitn do Jat1tmi 
por onde p:18;.n o me.mw azimul11 linh:Hn o~ S<l · 
guintcs coordenadas geogt•ophic:~s : 

Lat. Sul. 
Rio lçcl mm•g. di t'. l• 

L.OGro 

marco ........... . 
Rio I~·á mar;;-. esq. 2• 

marco ..... · ..... . V"G!Ui· 0!).39.10,8 
Hio .Jaj!Ur:i marg. 

dir. 3• m~rco.... l.3l.29,t> 6\l.21J,.iia,ü 
Tacs são os pontos da fronteira nvqu,.ll:~s 

margens : uellcs se lcYnutarlio os mareos . defi.· 
uitwos, qile iudir1uem ~ dh·i~oria dos dit·eiLos 
territoriaes do Bt·azil e do JJerú por aquellas 
b~ndas. 
§ 4."• Estes pon los estf1o n:t • linha n~{~ta •. da 

rronleit·a :~cceita? 
Eis aqui a questão. 
Neg:~mo;; que cstej:nn 11assa. liub~; c pelo 

plano do Içú :mn~xo ~o rdatorío de estmngeiros 
~este ~nno., n~rilicn-se fjue 11 rrotllcil·n ll!ll' -1llí, 
~ mutto d1lfPrente da dem.Jrc:HI~. em \'ista uo 
desvio daquolles pontos (l da n~turcza uo curso 
desse rio. · 

O quadro que. d~ s~guida, o!fet·ccem~s, indicn 
O desvio ilnguJ,,r dessrs pontos COll~itlet3cltJS 
lroio na fronteira. 

~ !:~~~~~ 
"' -· g .. E~ g 
e ~~ . -· ~ 

' (\1 ..... ~ 

!::· 6. 
i ~: ... 
~ ~: 
!f .=: 
(il ã: 
:::> •• 

~ :r·i r: .,~.~. 
I ~ . I : : 
I : 

I 
I 
l 
I 
I 
j 
I 
I 
I 

+l~:;\~c; OI 

~-1 ~==I~~=- .. ~ ,;::.: I ~c:.:> I OQ =! - Q..... ;;-

' ·-----
P}' 1\ctuJJ tla· eouun•sstio~ Vl~le rc\atorio du c31.t-•H•~~·ln~.ot 

. ·diJ:;lc anuo.lJUi'• ~ao a U38, ~ ollldo dLi.l.dO dl,) -c~Jt~uui:~-~;~ric 
· · br~zll cb·Q.. . 

~ 5." Pont o~ 3Dfcs indicado~. 

Dos cstnclos do l8ti8, ex.poslos no relalot·io 
com rtuo em Jt.mho de~~~ ~nno pn~sonms a 
chena lia cuuHnio>ilu lJn,zildl'o, vli·Ml que, 
ent~o, clm'amos liMa os m;it·cos referidos as IJO· 
si•·ôes do quadro c1ue se"ue por onde S(J evi· 
dcnci~ qu•J c~t~:·i~m ~!li proxim:ane.ntc na frnn
tl•ir~, nc~~a linha de lO• ~o· :JO"; posiçiics.· 
tletluzhlos dos pl:iuos dos rios I~a c Ja[JUI'Ú 11 no 
1!:1\'Í~mos confeccion:~do. 

Eis o q twdro : 

P. S. - A puiJiictlfÍÍu nuteciprrdn deste me· 
tliOI'atulum, <lm·nl'ligu, l()m um fim preciso : -
ha!Jilitnr nos>os ~onsodos a fCl'marem suas idc~s 
(IIIICS da SCSS(iO em !Jtl(l rur UfU'OSClliUdO, 

Ainda mt1is : 

Dar ~a no~so iJlusll'~!do cuntcudor, o Si'. Darão 
uo 'l't·llli. o lilJ~Itw tlo slta !ICClNJçüo, ,-i~lo que, 
cotno :l,mg-ut·a-nus hoje ]Jv!o Jor·u,ll, yai defen· · 
dut··~e no instituto pulytedmico. . , 

Não su olvi•lc de o 1\!1' pl'··sento. g tnmbem o~ 
no~Sol:l nrtigos imleriort·s, pl'lt• tliL'nus do XX por 
dinnle. · 

Aind.1 : ~O rd,.tot•iu de Junho de !Sü8, cutn 
que ]wssuuw~ a cheli:1 Llti cummtssflo, lJUc Llc'fl! 
s.cr [JI'I!St..mLe tt11~ jl\iW~- . 

JuSIÍ. DA COSTA AZllSEDD. 
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11 
· EXTl\ACTO I>A <:OiWEnENC!A 1>0 sn. COSTA AZEVEDO, 

EM SESSÃO DO INSTITtTO .J•OLY'I'I'.I:IÍNICO, NA 
NOITE DE :19 DE UEt.t>!.lBI\0 DR i87~, NA PARTE 

Só lhe é dado,e 11 eot•rer do ponsamento,trotar · 
da tlte86 qne se veríUca do.mt!17Wnm.dum antes 
upresenlado. 

- A (I'Oflteim . nor te de · Tabatinga 11ào . está 
dema,.cüdlt .como i11tpi:H! o t1·atatl!:1 . ât~ Outubro 

ESl'ECIM, DOS LllillTKS. . 

Que&tão de limites con~ o P~l;tl. 
de t851. · 

§ 
Aq uolle memol'andnm, di;tl'iyuido impresso, 

pui1Hc:ado · no Jomal dt.• Cmmnercio, de . tantos 
di:ts idos, e !1~ rolha poliltc:a de 'um dos partidos 
do paiz, servirá 11e bn!IC ao ·dobnio. . 

E', diz, a pt•ova dn lealdade t:om que se apro
·sontá ~nle o ndversario, que sempt•e envolto em . 

• 0 CAPITÃO 'DI:: l!An E GUEl\RA COo'rA AZ:EY~:DO, 
tomando o (mlnv•·n e d~pois · de ~grndece~ aos 
membros do instituto o ~·crificio de o ouv•.rem 
dâ gr:•ç:t~ ao indulto,qilr. lhe concedern,do novo 
recebendo-o uo :.:remi o de tão importante asso• 
cinçfio,n(>úZ umn deserção de nove onnosldurante 
os quat:~ fet sempre votos pela prospurtdade de 

· seus Lraballtos; · 
• Disse rJUC senUa extremo pezar, quando 

ns•im immir~stava·se rendido :i lienevolencia do 
in~tituto, ter tle exr1ur umu queiXJ, pela resolu
çiio tomada nu anterior_ scs:<uo, rccu:;:!ndo·~o 
eonsmuir como tribun:•l JUigntl_or elo pi~•Lo tll1() 
teu• o SI'. ba•·üo de Tetfé, com,•go, pletto nltas 
digno de su\laUençiio.Qualquer qne fos>e a sen· 
tença, nunca set•ho, no seu uwd~ lle pens~~ P 
·encnrar o a~~umpto, souão vunt.:tJ!>Sll ao pa~, 
IJOrquanto lhe convem s.·~ct' st l! dctn:~rcaç:'o 
tb· t rontdra norte de Tnl:mtmga esla on n:to reat.'l 

sombras tem pelejado. · 
Estâ em cno sustcntilndo nquella these? 
Convnru;nm·n'll, qtte conre;saró o . triumpho 

· seu .• pot·qnc folia cllrn a mente om Deus e ll 
mf:o 11:1 con~iencià ; niio está eindo de odio, 

segundo o tratatlo 4c Outubro. d, ~ 1~:>1. . . 
Si roi demttrcatla liam, li cara o ~~~ tz trDnqmllo 

~aiJendo ·que cxcculull·So um do setts pactos, 
honestnmeulo. . . . 

Si não o·foi, BXigirà quo o Sl'.ja, porque o pmz 
uão quer nqulllo t)ne n<it> l11o )Jertence, e nem 

. <JUil~ !JUC o qu1.1 lhe pe•·tettça os~eja e1n outro 
. dOiniDIO. . . 

A ruolucdo do institu\o, tiOis, lhe h~. de ser 
:.ffiicliva; 'tanto mais l)Orquo li!! certo ~~dit~, 
peh1 m1meira por •I ue J';li proposta, que a razao 
cslâ do Indo oppo~to · lltJUello~ IJUO ~u,;tsntam 
nqueiiD demnrra~.:'1U, Si. u~Livossc d~ uu~ro lnllo, 
nonlwm.1 iuci>nvenlenrla acharin o 1n~ututo em. 
t•ronuucinr· ~e . 

Nc•t:1 situn ~~üo, pois, uio vendo . mais juizçs,. 
sen:io cm·ioso~. t•el'de o doltaltl toda llii(JOrtan~:•~· 
e e~tevc . r)uasr 11 não tuma~ pnrtaJ; tanto 111111! 
(!UO dL•solc sni.JIJndo ~ua po~1çao , tr~lando dellc 
se torna mui o~qtll!!'da. ~"'!"'• ·JJO:em, na l~ln: 
i:omo ~t1ldmlo obedtonte u VL>'- do. conunRndo, e 
ointlo porque pt·eciu d11t' orrhas do nchar·sc 
nrtejlOndido tio crime indull31io. 

Nenltum outro motivo o f~z firme no proposito 
qun toma. . . 
.. Mns não pód.e· n~sla 3essiío tratar ~~os ta·~
balhos 11 rtnc aaso,cJou·se, ..fe•~os ~~· :los hen~· 
meritos cumpnnltetros,que JU n.to CXI~Llmt e .que 
t·egumm co11n o proprio $õ1Ugue t~rrns tnhospllas, 

. por ~mo1· da P~ .tri~, pelo seJ·viço dclla. 
Os serviç,,s, pois, . ~1uc ~o Amnzo~ns e .'}o 

. Parti n~.e'·nm os St'S, S:mt•cs Ptuto e P,crt!!r:t _Da.IS 
hiío ele set' referiol•1s no instituto, st o msl.tluto 
lhe der OlliJOrttLnitlad~ d{ lhes l>~g~r tt·•buto 
morectdo •lo lnnlm dt!dlcar;ao 11or c les. 

~~~·~m doas ·dignos membros do instítulo po· 
lytcdlllic.o I · · . . 

Não lt!m temr10, c l}em Pfl llet•ta ~m. ~n l o.e: 
cnsi5o falia r desses ~erv•ços, porgnr., dtz , :1 no!t~ 
nlio é de nle1.•1'ias, s.'lo horns de tlet<gos\os e I}UtÇ<I 
do arrependimentos sürios. 

o nem nbril:':a· p~ixão inconfcsSDvcl . · 
O in~tituto vni V!\f desdobr~da " verdade in

tell·a, pnr:1 incll1or Nconheecr ntiÍ onde :tmla 
arredio tla ra~[IO e~l:le · nuversal'io. l'ede vcnia 
paro guiat' no .centro da nr<Jvu os membros do 
instituto, e os f)llCl o ouvem tnmhem, apewr ale 
lfUO cslá ecrlo de ser a. cuclwntc de! onvinl~s 
motivuda pelos nnnunc10s predizendo os Lr. · 
um,,hos do ~r. D:trilo de 'feiTa. . 

Nàll :~~rudCC~!, pol$, css:1 eur.henlo, porque nu r a 
.encontrai-o como victimn r ••• c eomu viclimn 
cllllir aos pes do algoz •. •• 

§ 
· Entra na questão deixando n defesa de seus 
·trabalhos . p~ra n imprensn, · que é uma sala 
in~ior e mais concorrida ·C port}Ue deve atacar 
primeiro. . 

Expondo o ·nrt. 7. o <lo tratnoio d•~ 2:! alo Ott· 
tubro de l!lül, diz que esse trnta.do manda : 

1.• Se•· a frontell·n norlc do Tub~tinga em uma 
liulm 1·ecta : · · 

:t.• Set• cia~a ;.,;clCI tlcpendcntc de dous pontos, 
um nlli, l~ o outro :i r•~~ d() rio A(lDpr.l'i\ . . 

Nota que o ~cc<i~u .dtl :!8 de J~llw de· l8t!G, · 
IJllC le-se nn rcl11tonn de c~trnngctros du Ulli7, 
pag. ltl~, lb:•Jll o ontt·o poulo 11~ vcrlente du 
lg-nrnpú S:1nto Antonio . · . . · . , 

AS>ÍIII que , dir;, ~ dit'<'C~iio d~ rronlclrll SCI"<I o 
tiZiUIUlh tlCSlll vcrienle :iquelltl fuz. 

Este ~zimullt, ac~,ilo pcl:a~ drmar·ca~*·'· e !fUI!, 
como prov:tt•:i, I IH) pertence sei, IÍ de 10" :to :10'' 
NE-SO. sc~undu 1~-so nrt )IJg . :Jai do ra!alol'io 
do estrangeiros dcst.o a uno. 

§ 
:'\cstos tàmos, diz nindn,-n qtw~tiio n tle~nter, 

e d•'stle ()llC 111/icürlmen!e onll. e·sa~ qltC lorum 
[Jinnt~dos, ou auclhor. índit:~<lais tr~s p_ontos 
(lõll"l OS lllDI'COS dll ref~ritlu (foJIIIQII':t , e, ~ I C8S~S . 
pot;tos estilo un m~sma fmtlloin' d~ Jl>" ~Q' ;~o··. 

p,ra c·sta•·em ns~ i 111, duns . conlhçoes sao nu· . 
pr~cindivei~, c esscud:<cs : . 
· t.•-Quo e3tejnm elles (os trcs pontos) em uma 
liuhn ruela ; 
· 2.•: -Quo t!SStt recla sejn 10• 20' 30" NE -

so. 
§ . 

E$trio em uma linha ·1·ccta l'-N:io estiio, diz: e 
pnr:i o pt'OI' ar basta apenas busCilr d!lqucUe r e· 
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Jat.orio as posições f:!I'Ogr·~phicns dos mesmos 
pontos, ·e sultnrcllcl·u~ no calculo. · 

O <JllC .attesta o calculu 1 · 
' E:o.Hmine-$e primeiro, diz, si têm elles a> ll.O· 
s.ições seguintes dnd~1s officialnH·nte. 

,. Ll(t, Sul. L. OGw. 
L• marco, pag. 33l... 2."tia.'t2,"8 ú9•;[j.O.':l8''5 . 
2.• • • 338 ... 2. <\G.H,5 69.:m.l01 8 
3.• • a1s ... L 31.:19, o 69.2&.utu; 

Com laes elementos, que são sómente da eom
miss5o mixta, acham-se os seguintes resultados, 
conro provam os cnleulos queoOilrece~ . 

Que · ó 1. • marco está do i." marco aos 
!0•31'01''80. 

Que o· 2 .• tll!rrco está do ·a.• .mm·co aos 
l0"52'01í"SO. 

Aqui estão .poi~, diz, ~uas linhas parn esses 
tres pontos : não estão conseguintcmente nu111a 
mesm·1liuha. 

.Nào Slltisfazem â ·L• das duas coudi~!tles ox
posl;ls. 

§ 
· Alqltmas daqrttllag liul1as é a tla {I'OIItÍ!.il'a 7 

- Nlio, diz; porquanto nenhuma rem o valur 
. {()<>~0'30". . 

A liuhn l0"3i'Ol''excede·lhe em lO':ll'' , 
A linha lO•ãi'Uti" excede-lhe em al'36''. 
Não snList'uzcm por isto oquelles pontos li 2.• 

condicvo.. · 
Fultando pois á situação dos pontos indicativos 

do$ m1'rcos as duns essanciaes condi~õos,
estarem os Ires pontos nurun m··~inalinha, ·e ser 

·essa linhn d!l tO• ~o· :w·, SO- é con-cqueuclu, 
acr<!sccnta, que n:io cst5o nh fronte.rn: · 

E, portanto, qliP. niio llcou esta demarc:~da. 
A dctnarcaçiio feit:J segundo :~quelle~ elcm<'n

tos é a de um<~ fronteir11 especial do agr:nlo do 
Sr. 8;1rão de 'rl~ll'é, fl'ontcii'a de linhns quel.Jro• 
das e n :'1o de uuut linha rccta, eomo elle t<'Aib:l 
de couressat•. Cornc~"n, dit, a victoria a sorrir· 
lhe! ... 

~ 
Outr:~ prm·a, ~iz, vai' aprescnt~r : - é tão ro· 

.busta cnmu a nXJtO<ta, que an:mcou j:i aquella 
coull ~silo do illu~tl'e mhersario. 

Eil·n: 
· Sul.lmetUdos aquelles elementos, que silo corno 
dis$e d~ commis~iio mixtn (trnuscriptos do I'e l~
torio de e~lt':tO!(ei •·os) ãs po~ições geogrDphkns 
<los pontos fir111c$ detet·miuativos da. fronteirn 
to•llO'JO", o qne vc-se ? 

O que os calculos que oll'erccc no Instituto 
norrMn ; isto é, que os u·cs pontos da .fronteira 
são verlices de angulus com 11(jUellcs, qnnndo .o 
t~atado impõe que llijUeUl 11111/lrl t inha tudl•s os 
crnco tHmto~ . · 

· · Eis os angulos, f01·mados 11cl as linha~ azi .· 
mulhocs . 
Ponto vertice Ap3pr,ri~ S. Anto11io 

t.• morco .... . 1()o110:'H " N E. 9•1i6't1.i" S O. 
2.. · 1\!"~0.'iiü' ' • ' .iQ 00. J:t" • • 
3.• gou ':ta ·. • w :z~ .aa·• 
· Onde a linhn i O. • :to.' ;~o" N E-S o? 
Quem o descobre :~h i 'I · 

§ 

A lhe se c.qá provada , diz, . e não póde mais ,S'ill' 
objccto do <'<•ntestnção seria, tanto muis que e m 
parto isto n~st>gur~ o Sr. B:• rilo de Tt:!Té. 

Isto é :-A fronteira alludida uno esld demar· 
c~ da, .co~o julg:•ra o demarcudor Sr. Ba:-iio de 
'l'oll'é e o ~eu colle~sa, o Sr. Dlack, o cX(Jüe· o 
rulatorio .citado. 

§ 

· Ago1·a, nercscenta, ·poderia despedlr, se da 
ar11na no debater ~o sciellti~cf!rnentl! os maus rc~ 
sultodo~ dos trabalhos do contendor, W.o apro·. 
goatlos pelo voz IJropria e dos seus echos. · 

·M:ls ba o.ind:~ proposi!.'ÕeS n ('ombuter, e a 
e xpor, que d:io Umil feição e:~t·nctcrislicn no plcllo 
que se prcsenrc io. . 

o instilllto nlio se ratigue, o a luz se1·á ra· 
diante. . 

'!'em de tratai', ainda, e por hoje, dos seguin· 
tes pontos·. · · · · ·. 
· a) Ou causn.do nnurragio d;l demarcação dc~s:1 
fronleirll ; . . · 

b) De n5o lia ver-se demarcado o fronteira antes. 
como se pro1Htlil, para que fique de pê a nsseve
l'nçilo, meno~ certo, dr. t·civindicaçOOs de terrllo· 
I' i o <t ue n:io bon v e ; . · 

(') ·De nfio ser o Yalor dn fronteira Hr,i0'30" 
achado pelo Sr. Do ruo de Tcffll, como asscv~ra 
elltl' · 
· d} De não haver nn inscripç5o no ntlns do In- · 
pu1·n, e nn carlo do lç;i, do ~zirnutb 10"0~'~3" 
(ou ~9'') n 1•rova de que alli se tinhn demnre.ullo 
a fronteira, que seu.s tra.b:1lhos ac"!isclhat!fWI. 

§ 
:1) Vai, diz, expor no instituto :1 cnuea do nnu-

fr:~gio d;, demare:1çi'lo. . · 
· Pnz Soldon teve culpn, porque não previu 
quo nflo ~cria elle o exe1mtvr de seus e.1lculos 

. feitos a priOI'i, t~indn qunndo no Parâ. 
Em ~ã de D1•zemiH'O de 18i:l.,.escrevendo 11 

memol'ia que deu M seu collegn o Sr. Har·iio de 
T1·1Té, t~ sse~uron, recebendo como azimuth da 
frontcit·n o que foi oiTert>cido em Junho de 1868, 
e t~udo o curso do rio Içá como regulu·r de leste 
para o~ste : 

. c - Que DO Iço O mnlTO estaria na frouteh•3 
10':20':1()'', posto elle no C1'11Zal!tento do pnr~llelo 
:i•(iii' sul c du rneridinno lt:ste de Saulo Antonio 
ta'ü1.i". • . 

Lê esse trecho dn mcmoria 110 artigo cditOI'iol 
'dn Nu~clo du 2!~ de J:1neiro de 1873 . 

'E ll'is:1 n ~cg·uiute proposiçf10:-• Es cluro 
pnei; IJUC el Sr. Costn Azevedo colocti el mnrco 
1'-iS" demasi~do a ó~te. • . 

Notn. que se refcr·· no 1Joste d!! Maio de 18GB, 
que dlli~era ter lle viaj:u·; isto c\ilo no seguinte· 
met., como o pronll'á em br·cve. 

Poi'~IU, como trnnscrevcu no seu lli'ligo do 
Jo1·rwl do C,.mu~rcrâo de 3 o Sr. Dnriio de Tcfl'ó 
estn Jlropo~kflo do Paz Soldan ? 

u mstitnlo uunnd:l. -- • Es claro pues quo el 
Sr, Costa Aze,·edo coloctí cl m11rco ilem!l$iado o 
e~t~. • · 

.Supprimiu o q•tnnt,o, ,i'48:' . .Jl:Irn ni'io ~e .nr 
que .l-'u1. Soldan, · e:tpr11nr11 n tden de :~chor -sn o 
posto 111ais r1 kstc i '.\8'" do lugar- da frontch'll 
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suo: deixou o. p.nlo .. vrn dcmasiado .desncompll• ·~ No art. XXH. ·dos que puiJiicnra Dll llefnnna, 
nhado. I !. , • . solicitara sobre ist:, esclarecimentos do Sr . Bnl'iio 

Não quer cómmentar esta ncçiio, este csque- ·de TetTé:-não os deu · · 
cimento. · · · E esta facb:~ do mnppa ~ a pat·te da fron: 

~las, Pn Soldan, t~mbem eng:~nara-so . ..-Pri- ·teira I... · 
meiromente o rio Içá não lhe dá o parnllelo . Q11e confinn~u podera merecer semelhante ll'a: 
i•55', seniio ainda n leste de tal poste; isto é, a balbo? 
leste de H'38" quando suppunlia_elle obtel-o n 
l3'SS", como proyapelo mDppa ate do Sr. Dnrüo 
do Telfé. · . 
. Em se~undo lugar o s~u 11onto, seria lambem 

um verttce de dons nz1muths; tendo os outros 
pontos do azimutlt no Apaporis e no S3nto An· 
tonio. . 

Isto é, não ficaria no azimuth da fronteira, 
em um mesmo azimnth. · · · · 

Olferecendo o calculo, que i~so demonstro, 
transcripto no mcm11'andum, diz: Eis nhi n 
provn do que está dito : . · 

Este ponto f~ria desviar. a frontcirn da lin!ln 
recta: o Santo Antonio lhe fie~ n lO"lO'!i" SO; 
o Apaporis n l~!7'29' NE. . 

Onde o azlmulll :1.0<>~'30'' valor da frontcim'? 
No entretanto, quer o instituto saber . como 

procedeu a commissüo br~zileira 1 . 
Abra~se o rclatorio de cs~r;~ngeiros :i pag~32iS, 

e !er·se•.ha o segnin\e : · · · 
c Expóz enliio o commiss:trio brazileiro, que 

·a posicao .do m~rco definith·o, segundo PiiJ: Sol· 
· dnn, \inha por lvngitudc: o Gew 59" .\O' iB",.t>5 
(1:1' ü5'' de Snnto Antonio) e desde CJUe e:;tava 
o.ceitu para u ponta üo Cotuhé ·n metlJU 69• -H' 
:1.0", t9, e1·n obvio que o marco de limilos dovin 
ser plantado n leste da mesmn \lOnla U'~,6.\. · 

Dahl, collocou n rronteira, como \'c·se de seu 
mo.t>J>D, a léato daquolln ponta ; e segundo o CJUO 
Je, á pug, 330 do relato1·io, em 69•'0'z8" ,6. 

Pela cscnlil do mnppn vni n~>Cna~ n 3:5'', quan· 
do pelo que diz no reluto rio de\•erin il' n <l!''. 

Niio ó o ponto import.,nte cstn diffcrencn, quo 
é re~lruente pm)uenn. . 

segundo l>az 8oldan:. o_ ponto cro dcpc~de~tc 
do parallclo 6 do · mcr1d1ono ; ellc eX)lhca tslo 
na sua ruemoria im)Jressa em 1869, que mostro: 
c o commissario brlldloiro, q_ne, sem PL>Sar, sor 
um destcs elementos funcç,uo do outro, o niio 
·achttndo no·· rio ilin detlcs, ndoptn o outro como 
bnst.1nte para ·nxnr a fronteira qne corre em 
uma linha inclinnda I ... 

Niio s:•be como explicar este proceder. 
Dahl o nnufrugio da demarcação pm· aquelln 

bnndn. . . 
E quer ainda o instituto vor como Indo por 

ali i cslti dcsllgurndo ~ · 
Entregando o mappa do Sr. Bnrão ds Tefi\\, 

.diz :-Exnmine·se esse mapp~ na sua parto Pno· 
xmA do marco : no. pedrn lm olltro idenLico. 

O qno vô-se ~ A ponta tlo Cotuhli· (lugar do 
observJtorio) estí1 oos '•7° NO do ponto da rron· 

· toir:i: logo não tem a mesmo. latitude. 
Abro··se agora o relatorio de esll·angoiros o 

pngs. 33l-3!5-330: la estâ ; 
Latitude da ponta de Cotuhé ~6 ~~~ U", S. 
Latitude da ponta da rrontoira 2" ti3'' fi", 8. 
A mes.mo latitude, ·e eonseguintcmonto cor-

rendo esles Fnntos lcste·oe~<te· : n!J tnappa cor-
rem nos t,7o No-SE · como di~sa . .. 

Estt~ di!Tennçn quasi de 50" como. c:qilicnr·sc't 
Tomo 111.-u. 

b)-Entl·e-se agora noutro dos pontos a co11· 
tostar: -isto é, diz: -provc·su mio ter l1avii.lo 
froflteirn demru'C(I(/a no Içti e no I apurá, conú1 o 
·COntrario osse:;ur:l o sr. Bariro do Temi, {l(lr(l 
fullnr de reivindicações de tcnilorio f] Uc nito 
honvo. · · 

Em 1863, no mez de lh•io, collocaram·~e 
postes no Iç:'t c no Iaput~i, inl!iMndo a fron· 
teira de Jo•·oi' -i:.l'', então sU}Jposta cxacla. 

No seguinte · mez o/liciulmcntc,.dissc·sc que 
essa fronteira devia ser corr.:!ct-.1, 110is seu v .'I lO I' 
achado então ero l()> 20'30''. 

Dahi 11iio se pódc concluir senão que aqucll· :~ 
postes est.wam fóro da fronteira no,-n·quc· i•t· 
dicavn. 

Quer o in~tituto a prova disto 'f 
Olfcrece·a, nn parte do offido n. 91i do 26 tle' 

Maio dt~sso anuo om que tal<J diz ao mini~t u·io 
de estrangeiros: o que tambem esli• no \·c· 
lntorio do 8 do Junho do mesmo mno, c 
csp~cialimmte as seguintes linha~ tJUO mos~ra ú 
me~a: 

• Si· o governo n!io deiOI'Olinasso impdiÚSa·. 
.111CIIte que Cosse a commissiio antes no Içá J:)am 
depois segui!· ao Joput'<i, agom. poderinmos aqui 
dizer:....,.O padr~o (llo lç~i) está EXACTAMEl'lm no 
ponto por onde pas::a un mnrgem direita do Jçà 
a linha divisoria. · 

• Jllns do pouca mont:l é o tr:tbalho de.t:·:ms· · 
plnnlaçiío dcs~o padrão:- a pbnta do Jç:l o 11~ -
monslra, etc . • . . .. · 

iltuls ndinnte csliío, diz, outras linhns qu'l 
rcfcrcru-se o.o Japul".l c conl1rma.Hl nquellns: 

• Infelizmente não IlOdemos collocar nos -l!lO• 
~o· 30" da foz do . Apupo ris o pnd•~io prol' i~cl l' io 
do fi1n dn fronteira ;\ m~rgNu direita do J~. 
puni. • _ · . 

Como pois se diz que heuvc trontoir:t d cl/1111' · 
cada dcpuida., erradamente ? . · 
· Como pois se offici;~ ao governo insinunnclo n 
neccssidnda de murlan~a tlc . rronlcira, qrto uào 
dera-se~ · 

O despacho, diz, de :Jt tlo Janeiro de 1Si2, 
:tcconlua do mais a hostilidade quo lho ftlzla o . 
Sr. IJariio de 'l'elfô t 

Apn,cie o instituto esse dc~pncho, qull cslti 
no artigo 3. · ·do Jon1e1l do Cmmnercin do J do 
cot•rcnte.c. que .Jili lido ptdo mesmo lmrilo; 
oil·o: 

, Em odditamealo ao meu despacho n .. ~ llc 
20 dO· corrente, pelo qm1l ~ccusoi a rccepçflo dos 
seus· officios ns. 8, to e 12, -tenl10 n !l~clat·a •· a v .. s. que npprovo quo n mnrco tiO I~:\ seja . 
collocmlo no ponto cJnc V. S. indica por ser 
aq~Jcll~ em qu~: devu ea;i.~li•·, em Yista dos f.':tleu • 
los que fez do comnnun nccortlo com o ~ou 
collc!;<l o Sr, Dr. Paz Soldnn. • 

Ac1ui, tlit , nfio htt sú uma aggres~5.o, ha cou:;a 
mais serio ; . · · · · 
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O mnrct) do I~;í n~o podia ficar U() lu~ar do 
poste do lç~, :1 menos que se não despreznssem 
os t'"n~d I! o~ undos em t86S,como estão expostos 
.Do r,•J:tlot·io antes cit:J.do. · . . 

1\f~~ l!ltC calculos esses que rez o Sr. Dar1io de 
Teu·~ sobre a situação a JlrWI'i tlo marco do Jçó., 

· quando só muitos mezes depois foi attl áqucllc 
rio? ()uc c~lculos sao esses de que f:tllar:~ '! 

Nenhum -quem nisto entrou foi l'n Soldan 
que o~ · expoz na sua memorin de ~5 de Dezem· 
bro de i8i1, e guc, como \'ÍU·se, não foi feli1.. 

Conv• ·~ fertil a im:i~inação do Sr. Barão do 
' Telf<! ~I!. .. 

Parece, diz, que fica fúrn de dm·ida que não 
. tlemt'lt'cou fronteira e/Tadtt uos dous rio:; l~á c 
lapu!':í. ~nle$ qttc indicou onde busr.nr n 
frontcir:~ {)Xacta :.o p:~rtir d<:is poste~, q ttc e5tão 
em W. • O~' &3. !J:Jr:~ns pU I'. eni i O. • :!0' ao·>.. 

e) ~5o li tambt!m; diz, certo, n~o é v~rdadeit•o 
o que ro ~s:!ever;~ : que a froutcira de 10. • 20' 
30", ó do Sr. llt•rfto de Te!IIl . . 

E Ih!! o ll~m :1s~egtli'ado. ma i~ de .umo vez, c 
Vê ·~e do trecho do Jor11id do Cmllmuâo, ·do um 
nrligo do nH·~tHo Darão bto decl:~n.udo ; de d~ln 
rec~ntu. de t do corrente mez I 

As provas disto as oJlercce nos seguintes do· 
cumcntc,s : 

I. o C:trla do Sr. Pa~ Soltlan, antes de pnt·ti • 
· .. rem .de Bel~m para o Am~zonn~, uns quatro 
· ruez•!S, em a qual c>tit c mostra a seguinte Jli'O· 

. po~iç~o : 
· • EI nzimnth <ltW tlio udl} In li ncn gcodesicn 

de .1':tlJatingn til Jnpurti :1.0. o ~o· 30" cs exncto . • . 
2, ~ O Tclatürio de 8 de Junbo de l868. onde 

est;i .; · · . · 
• A~silli,J)Qi!!-,a iinha ucsta frontcirn corre aos 

i o.• 20'301' ~E~so . . 
3. • O <~3deruo (encadernndo) n. iO, que mos·· 

tr~1 csc:.riJtiO depois de ha\'cr dci'xndo o Jnpu1·á, 
e ja na cidade de 1\htn~tos, em ~talo t!essc a uno, 
onde estão os calculos lcidos dando o tal a7.imuth 
e a distauci:1 llos pontos que o dclcrminom. 

lo~- . .. ·A c;~rla tlirigid~ ;w i>r. Pitan:,ra em ! de 
Novembro de 1868, do l':~raguar, Dn qual est:\ ; 

• Si :. mcmoria me não falha, :tlti deixei. no 
reMorio os ~eguintes dudos : 

• Linlw j(eodesica da vertente de Santo An· 
tonio á foz do Ap~Jloris, margem · esquerda do 
la)lurá, lO.• 2.0'JO". • 

Como pois, sustent(trn o Sr. Barão de Tcffé 'to! 
proposiçilo, de ser seu esse azimuth ? Porque 
austeutou essa proposiçfio ? · 

De que modo, dil, póde apreciar sem iucom· 
modo o procedimento Qllc teve e qne motivou 
o dos~lncho quo foi lido pelo mesmo Dnriío o 
enconlr,t·~c no M·tigo do Jo1'11trl do Commcrcio 
de 3 .do corrente.? 
.. Eis o que lcu·se : 

• Pelo segundo omcio; soliciia V. S. que eu 
m~nde examinar os cale ui os que V .. S. fez com 
o Sr. Pnz Soldan pnra det••rtllinaçao ra:acttl da 
linha geodesi(À' (lO. • ~o· :JO") entre TobalinJ:"a e 
ApaJlOt'is, e quo se Mhnu'i annexos ao seu oOlcio 

. . .. Jl. 7.' 
Ah I ·scnhore5; ·ex.clnma, 11 ·muito se ati,·ou o 

~dvers.,rio dos l'C«'-S trab.u.lhos anteriores I 

No entrctant.o, cumpre-lhe não cart•cg~r :t 
mão de mais, porque desde sabbado que o~tâ 
coocto. 

O tnl númutlt aceito repousa sobre :t~ posi· 
ções que em fBG8 der.1 ~os pontos extremos . 

O Sr. Borüo do Teiié disse na Re(orma da ~3 
·do Janeiro do 1~73 que a da foz do Ap~poris, um 
dDs ·pDnlos,'-estavn errada, e, não obst:J.nta, con
servC>u o mesmo azimulh, c pediu ã · curte o 
ex:nmc dos calcnlus I... · 

·Esta descoltida foi apreciada · em um artigo 
~ue t'l Reforma llUblicon a 6 de Novembro U1· 
t tmo :. · 

Contém as linhas que seguem : 
· • . .. ; . o · commic'sat·io br:ii.ileiro se . cncar· 

reg.uia de calcular o :~zimuth goodes!co e o 
comprimento dn lin ho. que vni .da Ycrlento do 
ignrnpe Saulo Antonio, em Tabatingc, á foz 'do 
Apaporis; o gue o peruano determinaria o pon to 
ou iJOUt(ls do r io Içá atr:~vc:;sndos por clla, 
adopwr:nn o mesmo azimuth !la.M. pelo Sr. 
!:llllil5o de mar c guerra Jost) da Costa Ar.cvcdo, 
10• 20'30" 2-a despeito do haver ocbndo para 
a foz referida outms <;oot·dunud~s di,·ct-sns dns 
«JUC dera aquelle ob~ervndor!. . . . 

.c Qunl n resp•)stn quP. deu·mc S. S. (o Sr. 
Tclfé) qu:tndo lhe liz v~r qtie mudando aquellns 
coordenadas ó nzimuth não p~din ser o 
·mesmo f(') . 

- c Agora é tarde quuiLJ.ucr rctificn~1il:i; sl!rá 
cc.n\·enicruc u·nda. dizer no Pnz Soldnn. • . 

Jii vê .o instituto, diz:-Que niío resta d uvida 
mnis soiJre este ponto. 

Nilo ú certo, portanto, que u fronteira fosse 
calcul:~da por omro. · 

O Sr. Brmio de Tcffé nccitCiu n que I hc dcrn 
c~se · relnturlo quo tanto o incommodn ; embora 
ntú officiahncnle o negue ou h:tj:t negado mois 

·de ttm:t vez e ntê este momento no instituto I · 
d ) t>nsst'lrá n. oXJllicar, diz, a inscrtpr:ão nns 

c::rtas do Içá c do Japurú do :~zimutb tu- O\' \3", 
e C()Dl isto reconhccer-se·:i que não · indicn 
oeciw~ão de fronteiro, parn dar azo n dizer-se 
que por abandonada em 18i~ reivindicou-se 
extenso lerritor io. · 

Na c:~rta do Jçà niio mnnteve n inscripçiio 
alludidn, si bem que o poste alli posto tenho o . 
Apupo ris por esse :~zimulh. · 

Prova-o dando a exame o ori!!'inal do onde 
em papel vegetal tirou-se n e(•pttl dessa carta, 
que remcttida foi litographnd:t. 

.Núo ha ahi nenhum indicio de 101 inseri· 
pç.iio. · · . · 
. Si na carta litogrophndn isto nlío verill~a;sei 

·n.oda Iam com tal nlteraçiio. Aquelle onsma 
csl:i nutbenliwdo pelo Sr. Dr . . Olivalrn Pl· 
mente!. · 

lá disse na imprensa que niio viu hl carta, 
proposição que causou cspnnto ao Sr. Darão dl 
Ttj/'é. assegurando hnver-se espalhado el111 n · 
moos prodiga::;. . 

Qui~: obter uma <lellns, e nem n troco de 
dinheiro alcançou. Ahi estâ; diz, a prova é uma 
communicoçtto qua11 .omcial do archivo militar, 

(').1:' ortlgo . do Sr. Guillobol, setrotarlo ·da eonuuluSo 
l!rnllelru. 
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que isto assegura. Examinai, senborcs, diz, c 
ver eis mais um cng:mo do ad versnrio que tanlos 
tem cou1mcUido!. . • · · · 

Na cnrta do Jopurá le-se a refct·ida inseri·: 
pçiío. 

· Desse ponto caminhe aind~ pelo azimúth acoito 
10":2()',30'' a chegar á mm·gem :-Abi Lera pela 
proprm. carta do Sr. Bai'(To de Teffé ~Ni2't7" de 
Jatit~de. (Mostra isto na pedr3.) · 

E o que provn ? . 
· Que er:i a front.eira aceita? 

n. a1xe-se;Jho o meridi~no, rtue.ficará no poste· 
em !4' 38"1: t:rl sua longitude a leste de 8ant~ 

· Antonio. · ·· 

Nfio : era . a fronteira do 186G, segundo os 
calculas de 186.i de Soares Pinto, c quando o. 
ponto uc p~rtitla passou da povoaçuo para 3 · 
vertente do.Santo Antonio. · . 

Dil·o .o livro que ap1•esento, á pg. Ih 12 v; o 
qual m rê que foi oscriplurado cnt5o, corri· 
glndo- se alli outro azilnuth, pela divergencia 

·encontrada n a linha cbronometrlcn . 
Em i868, essa linha foi julgada· 30'55'' ,f.i em 

Ycz do :JO'Oa",!: dah i a mu•lan~a outra vez do 
azim uth (lU I':' outro o de 10":!0'30". 

O caderno n. -lO prova o modo wr qno foi 
este ~ssign:~l:tdo, e que este r3clo se dou já 
quando achava-se na c:~pital do Amuzonns no 
en tr~gm· a d1cfia d:i oomn1issão ;~o Sr. Dr. O li-

. veira Pimentel,- depois do DEllll"riDo ... 
Mns em. que esta nutdan•:a olfende os creditos 

dll Sm•ros Pinto e do Pereira Di:~s, quo eram 
irmãos nos sentimentos, como podoni aspirar o 
írm:lo mats lo~itimo 1 · · 

A linha de Soal'es Pinto, oblidn de chro11ome· 
tros viajados em cano:ts por tlous mczes; acaso 
podet•iater mais valor duque a de 18m~. de 9. 
exccllentes ebronometros em menos de uma se
mana~ 

E a .divcrgenein, npeznr, foi (l;[l~tücsde 3,'ã ..• 
. Qile m:~is so poder:i dizer em seu nlJuno 't 
Mos o poste do lapur;i foi posto no~ !O"OI1Nr.:ih 

SO, do AtlJ)}OI'is, qunndo era este o ailmuth 
suwosto exacto: porque, {Jois, tirar dalli a in· 

· scri~;iio 'l 
Em nnda proju•licaria u. dcmnrc3cão, por• 

qunnto a allcl'llç5o foi annuucinda, mni~ do qua· 
tro anncs.. nntel.<. 

§ 

Yolte·so ilind11 a discussão par:~ onlro ponto: 
-E' prcdso tl~monslrar t.a111bcan, que aconso· 
lhott a tJimtelu dos po~lt'll p:~ra ·llc.llrcm 11:1 fron· 
teil'a, squc si ella fosso [eitn e3!ciL'ttimmte como 
expoz:, . lll'oeisamentc não o diz, mas IJIIOSI, es· 
tnl'lam n~:lla. · 

Não descobria [lois1 o St•. Dariio de Tr-,'fc essa 
Vi~gcm, como fez cr~r. · 

:1..• Post~ do lr:li:-Abra·so 11 c11rl~ deste rio do 
Sr, Dill'fi.•J de 'l'éJTr!: olli na pedt•n achará o In· 
stitutu u mu. 

O J•O~to foi colloc~do no igarapé •Ql,lequi•, 
quo é o exposto no od1·emo oricnt~l dessa cartn. 

Segundo se vO.no caderno u. 10 esse ponto 
. tem por latitude i 4 ou' Ui",Õ e longiludo losto 
.de Santo Antonio li.I':JB", 1: D latitude ú igual â 
do mesmo Bm·fio . · · · 

Da carta sua dednr.·so p~r.- este ponto n Jnti· 
tudo 2•õü'H" c lougi~udc -16'19", leste de S~nlo 
Antonio . 

Lcin•so·o relatorio ci~do de 8 de 1uuho do 
1868:-o 'fer-sc·hn o seguinte: que alll soacon· 
selhn quo o poste caminho no parallelo por 30" 
l>{lra oeste. 
- Caminho elle graphiMmonte n11 carta. 

. E nesse ponto da chegarJa, que .posi~ão t~rã 
com os extremos do ozimuth Jundamental 
t0'.20'aO", diz'! 

Dizem os calclllos olfercciuos ao instituto : 
Pnra Santo Antonio . · Para o Apaporls 

lOol!l'ii:!'' IO•i0'4ti'' . 
Diverge-:- :J8" + iã'' 

Os signaes estão provando.o ~certo du · vio.~cm. 
Ah, exclama : este resultado esmaga o a\J.ver~ 

s~rio: eis, nlli o lugar d;~ fronteiru na margem 
dcreil:t I .Na margem opposta n mil melros 
!Jn:ID.dp muilo,lka o outro lug3r da fronteira 
no DT.Jmuth 10"20'30'' que devia ·ser nx:ulo 
tri••nomctrica.mento _ · · 

'rir:~ i, porém, na me.~ ma· ·Clnl:!. a pClSiÇ;io o.lnllc, 
c oDtcreis, senhores, diz, a· segllintc (JQsi~ão : 

Latitude ·~. • a L' 3~",0. 
Longitttde O 1~-~ti.:l. a leste de Snnto Antonio. 
Este 11onto fica d:;qncllcs exLr~•noR 10• ;19'.0:1." 

c i~".:W.28", i~to é qmui na rronleit·~ I 
2. • . Posl~ do Jopm•ú :-Abri o atlas litogra· 

pilado sim, diz : yêdc que o qnnrtel do Inhambú 
tom put' lalitudo o pat'llllcle· i" 33' 38'1 e t ~m ó 
m!!rldiano oeste .tlo Apa.poris i' 07", G (c(ulet·uo 
u. 10). . . 

· Ne!sa cnrta l'nzili \·injar o marco como diz o · 
rlllcnlo, ctuo mosu·n, do c:uJ.orno n. :1.0 :-l~lo ~ 
ii:J" jlclo pumrello, para ocsle, llOI'i!llO el'te cstã 
ao~ !)l)o o~· ·~3 ·' do i\!Xtporis e deve ir lllll'31!10 
:ZO' :JO": d~bi ide ninr.ln g-t·nphicamcntc (leio aai· 
rnuth -10• :.lO' :JO" c acllal'(lt~ · n:c Ulai'"OIIl mais 
OU lliCUOS a S'Jguinte IJOSi\~iíO : .. o . ' 

Latilndo i• :li' 40''. 
Lon~ilutlc o• OI' llO,"l do Ap:ipol'i~, a 0\l&le. 
~c~ la posiçflo cstar.i do Apavol'is ein lO" ti' 

3S" o 1to :;.,nto Antonio em iO• ~· 28", isto & 
•LÚrui na rronlci r a ! · · 

Quo niai:; se JJodOI'á exigir quando este> 1'0· 
sultudos são olllhlo$ n~im g-rn:>l•icomcnlo de 
cartas com tal csc~llls 'f 

Senhores, diz ; -os trinta e dous artigos dn 
lle/iwma oxpi>em dtltidameniL~ a qucstilo nas suas 
v:~riarlas faces : os de XXIII a XXVII marc~Dl 
esta$ vin~cns dos por.tcs do :I.S6S, c (lrovam que 
os trabalhos pns~do~.nao permiltcu1 no domínio 
surto da scienci:c roctillcnçües. Tudo quonto 
ouvlstcs, scnhorl's, exclama, contra o quo furo · 
rcito entiio, são pil1t11ras. · . . 

Dcmnis o triumpho obtido o coullrmu • 
O i ilustre camar:uln, Sr. .Bal'tlo de Trffó, j:i 

confessou, . cllt., que 1JOJ' erros do flabn: SJ', 
mack 11ão foi o 1nmrco dtl lll!li'!Jt'l'l clitcltn ch /t:d 
collvcaclo ·110 lt19M' exllcto, e que os drl<l()$ d() rel4· 
tof'iO d~ CSti'!IJogciros $ObJ'C as poSi!'iiC3 03trio alfl', 
ma1 !leiO clctli!IIM alli estar 1... . · 

Ah, ~enhores, ainda e:l';cbni~ !.0 que hn dito 
é nrmmlo DO!'te documento . do governo á rcpre
scnl:tç.ão nacional, que ncaba-se do ouvir não 
ter v11lor 1... · 
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. Ficará aqui, não <ruer abusar dos .que o ou
vcm:-podcrin fa!IJr por quntro ou mais horas 
aindn.;. m:~s cumpre.termmar. · 

§ 

. Umn fr:te~ão dos que viet•nm n: con\'ile do 
nobn~ B:irilo, é de crer que, não entenda dn 
qnc~lfto: delln, certa' parte, csl:\ já dizendo:- o 
]Jttl'<io ele TP./Jii Vt!llceu pot•que {allou tllais tetnp!l; 
a ontra nüo l>C il~arú assim : -O Co8tn. Azevedo 
t· ~nceu porque (allou pot ultimo, e o IJ ll~ ftco. .por 
trltimo 11!1- cu·eliCI. é o t•em:edor. · · 

No cntretont.(). o instituto, 'os que ei1tendem 
destas- consas, uirão: . 

Está a tbesc demonstrada : 
t. o A fronteira não to i <lemarcada, seg-undo o 

tratado, isto ~ em uma linha recta, e esta de 
to•:to•ao•· NE-so : 

:Z .• Si n demnrcação fôra feitn como em 1868, 
se aconsalholt orncialmente, c~tnria dumnrcnda 
·como impõe o trotndo. 

Senhores, llir., perdonsles ao desertor de !1 
:~nnos; d'ortl nnntc, soldado disciplinado, c 
porque nté ohi vai o seu proposito de obedien
cia,- H reis esse desertor comvosco, si bem IJUe 
não hinhn mcrilo parn tanto. 

Nüo l1n mister de vosso pronunciamento no 
nssumpto 11orquc sob1·e cU~ se Jll'Oil!lliciou. o mu~trc 
'Ba 1·iio de Tl•f!i! !. . • . · . . 

Ouviste, lJOr elle ·:~. confissão desse triumpho 
que proclama n conscicncia de cnda um de vús .. , 

Obrigado, senhores I 
.A victimn, qlic os conYidados do nd,•cr~~l'io 

vieram. ver aqui, onde est:i? . · 
Niio róln o c-hiío; n lula o fez lt~Ílllllllhantc, c 

consenti! deSt>cdiNc tlc to1los de · cnlmçn l'r· 
guidn. · 

Obri~ado, ~nhor~s. 

A discn~sâ'•) llcn :u.liad:• peln horn. 
O Sr. presiden te •hi par~ ordem do dia 7: 

L ' jiQJ'te ( ate'l /tora 1la tarde ) 

i.• parte 

Iutérpcllação oo Sr. · Jiiioislro d:1 justiça. 
Continuaç.ão da ~·discussão do orçomcnlo do. 
mluisterio· de estrangeiros. . 

Levantou-se a sessão às !.i 1/2·horas da. tarde. 

Bedac_çào do jJrojccto ~. !16 dB !879 · 
A :isscmbléa geral resolve : 
Art. L" Fie:~ o governo nutorizado s trans. 

ferir para a armn de infa1itarin o t.• tenente do 
i. • batalltfto cl.~ armllnrin n 11~, nddido no L• 
dn mP.snul armo, Haymundo Perdigão de Oli· 

... vcira, :sem prejuízo da :mliguidnde dos qrie a 
th·ercm maior. conforme o eslatuido no nrt. 6. • 
da lei n. H~ .ilc H de Sctombro de ! 86L 

Par~gi:~pho unico, Esta disposição é exiensivn 
11 lodos o.Sofficiaes que se acham em circumstan· 
cins i<lenticas lis desse · 
· .Art. 2.• Hcvogo.m·se as disposições em con-
tr~•·io. . 

Sala das commissões em:; uc Julho do 1880.
Ruy Barbo:;a. - llPdolplro Dantas.- Si/vcim d1 · 
Sou:a·. . · · .. 

REDACÇÀO Do l'ROJECTO N.· o· D. , DE 1880 

A nsscmbléa gcrnJ resolve : 
Art. f. • Ficn o governo autorizado a Yender 

ao concessionario dn oslr~da de feno projeclada 
entre l'hil:~dclphi:~, nn pro,·incia do Mluus Geraes, 
c Car:weHns, na da Bnbia, ou 3 emprctll que -se· 
organizar Jl.1rll esse fim, seis kilomctros dc.lerras 
dcvnlutns de cadn l:•do da reCe1·ldo cstrnda. nas 
mesmas condições da \'Cnda feitn, em UJ~9, á 
sociedade colonizndorn de llamburgo, dispensa· 
do o conccssionnrto, ou SllUS reprc:;en l~nte~. da 
obrig;u;.ilo de introduzirem colonos, sob ns se· 
iUintcs conditõcs : . . 

§. t . o As t(lt'rns as.~im . comprados ao Estado 
uiio poderão. ser vendidas pelo emprez::~rio 011 

llola com(lanhia quCl ellc organizar seuiio nos 
in\ites da part~ tlnlioha cujos· estudos tiverem 

si.rlo .npprovndos tielos re!pcetivos (:OVet·nos pro
vmctnes .. 

L • discussão ào ·projrcto u. 30, concooondo 
um anno de licença no juiz de direito Dr. Jon· 
quim da Costa O~nad:~s, · 

~ :t • No contt•nto (IUC o governo celebrar 
com o mr.smo emprczlll'lo ou companbiu, !kará 
estnbelccitlo quo o pngamento d~s terras. que, 
em virtude dostn lei, forem compradas soja de 
tO<lo l'Cnliz:~do, npen~:s concluida a estrada ·de 

· L" dita do de n. !.l:l, relativo á jubllaçfio do 
chan Ire F. J. dos Reis. 
. i. • ditn do da n. 2\.li, rdalivo '' exportnç~o da 
herra-m:~te parn os mercados da Europa c d()s 
Estados-Unidos. . 

3 .• dita d~.: resolução u . !t98 A, elevando:~ 
!.• entr3ncia :tcomnrca tle' Ociras. · · · 

3, • ditn do projecto n. 273. relativo ao ex·al· 
moxarifc Firmino Luiz Gomes de. Abreu. · · 

li!.• diln do de n. 9~, i,cnlnnllo de direitos 
de importnçiiQ o m~teri~l destinado á exposição 
dos productos dos Estndos·Unidos. 
.· CO !ttinuaç~o dn 3• discus..<fio do projecto n. 
M, sol1re seculoriS(I~.ao llC cemitcrios. · 

ferro, ob.iccto dll concessão. . 
§ ~l. o A \"Anda dessns terras, pelo concossio • · 

Mrio ou companhln, niio poderi1 set• feita senão · · 
om lotes, (lrccedendo n necessaria dcmnrcaçiio, 
e rcguhndo a cnpacidado dos lot!1S pelo qo.e de· 
termina o ort. 4. • do regulamen!o n. 3784. 
de 1867. . · 

§ t.l .• O concessionario ou-comprador das ter· 
ras, nas condições supra cxarndasl Oearà mjeilo 
tiOS onns cstnbclochlos no art. 6 da Cilada 
lei de 1800. · 

· § :>. • No c;~so do niio ser concluidn n estrada 
projcctndo, os terros oindn não occUJl!ldns vol· 
tariio no domínio do Estado, ·sem direito do 
concessionario ou companhia n lndemnitnçiío 
alguma, oovcndo o moamo conccssionnrio . ou 
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comp:mhio entrar para os corres publicos com 
os quantias por que tiverem vendido os terrenos 
entao occupados. · 

Par:~ garantia do Estado deverá o concl!ssio
nario, ou companhia que eUe organir.nr, tí!· 
tiletter.li secretaria de estado dos negocias da 
agricultura cópias authenticas dos contratos de 
venda que celebrar, e isto. dentro de lO di~s da 
celebraçrio; o mais prestará, no a elo de assignnr 
o contrato pela ~resente lei autorizado, finnç.1 
idonea por valot· equivalente no preço das terras 
quo lhe são vendidas, calculado pelo maximo 
estabelecido na lei n. 601 de 18 de Setembro 
de 18ii0. 

Art. 2.• Reyogam-se as disposições em con· 
traria. 

Sala das commissües em 6 de Julho de iSSO. 
-Rodo/pilo Da.nta$.-R11y Barboza.-Silveira de 
Sottza. · 

Se111siio ~rn ,. de dulho de 1880 

PmJ>tDENCL\ DO SD. \'ISCONDE DE PRADOS 

SU~mARJO. - ExtEntticu. - Parecer. - ApproTnção de 
rc~aeçvc~. liC;\IICI'in\onto do ·Sr. Al~iln.-Ob;o•·•·a.çúcs o 
rctjncrimenlo uo Sr •. Yareolino Mour:1.- Obsornçvc$ 
do• Sn. Fernando O;orio, C~rlos Alr~nso. Lima Duarte 
(rnihbtt·o d:o m:orlnh~) o Galdino da1 Nuvcs.- Proposta 
do poder CUentiy(),-Pnt!fE.thA l'Al\'TE DA Q!\DE.~ lhJ DIA.
i,o dbeus!ão do r,:·ojoe;on. 30. En1cod:o.-l.• diseu .. ão 
do projceto n. ~:, do l88o.-l.• dísouo1Io do projccto 

·f~h~7j ~E~o~~~fl~~ofs:u~!~~,d~ãSr:1a cr.~·~~,d~~ J~· õ~?~~i't·~~ 
R~(~Ucrimonlo,-SEI'õt::<Uj\ l'AI'IT& UA 01\lH:>~ DG oU .• -ln\or• 
pol uçüo do Sr·. Freitas· Coutinho "" Sr. minl•tra. J:o 
JU~llça. Di~cur~o~ dos. Sn. F1·ciLns CouUnho, Dtmln.A (!~ti·. 
uij1.ro di\· ju>tti~") .c Dcterra d_o Afortctc~.- Ro~aCfutt!"'. 

A's U horas da manhií, feit~ 11 chamada, acha.: 
rnm·su presentes os Srs. Vtscondc du l'l';tdos, 
Alves de Aruujo, Mello e· Alvim, Almeida 
D\lrbo.za., Rodrignes Junior c Antonio <lu Si· 
queira. 

Compareceram depois dn ch3mada os Srs. 
Costa Ar.evedo,. Prisco Paralso, Dnniu, Saldouha 
Marinho. Fnbio Heis, Joaquim Serrn, . Sinvul, 
Freilus, .tosú Busson, LibeJ'ulo Dnrroso, João Uri· 
gido, SouZ:l Andrade, Virialo de ~lodeiros, 
Abdon, M3noel de r.Jngnlhi'ie~, ~[nnocl Cnrlos, 
Amcrico, Pompeu, Costa 1\ibciro, Ltt!z Fclippc, 
Soares Bi'and5o1 Sm·ophieo, E~Jicridi~"• Frede· 
rico do Almeill(l, nibeil·o dt' Mcnezos, Bat'ros 
Pimentel, Alontc, Almeida Conto, Prado Pimen
tel, Theo!lorcto Souto, Ildcfonso de Ar~ ujo, 
Bnlcão, !lnrcolino !loura, Zama, Rodolpho 
Danl:~s, Hort:~ de Arnujo, &pti~l:~ Pereir:~, Frei· 
tas Coutinho, Bezerra de Menezes, Candido de 
Oliveira, Carlos Affonso, c~~at•io Alvim, Corrcn 
Rabello, Galdino, Lima Duarte, Mello Franco, 
Antonio Cnrlos, Theophilo Ottoni, Gavião Pei
xoto, fllarlim Francisco, Marlim Fmuoisco Fi· 
lhot Olego.rio, Tnmnndnrll, Jeronymo Jnrdlm, 
Sig1smundo, Silveira de Souza e Osorlo. 

Compareceram depoi~ de nbertn n sessilo os 
Srs. Souto, Andnde Pinto, Ulysses Vianna, 
Florenclo de Abreu, Cam~rgo, losé Caetano, 
Dnriio Homem de Ale!lo, JOllCJUim Nabuco, Meira 
do Vusconcellos, Theo!lomlro, !eronymo Sodré. 
Souza Cnrvnlho, Mnlheiros, Pedro Luiz, Bunrque 

de Mncedo, Francisco Sodré, Joaquim ·.Tava· 
res, . Dellri:io, Bclforl Duarte, Diana, Tavares 
Delfort, Moreira de B3rros, I\lm•cira Brand5.o, 
Frederico Rego, Souza Lima, Augusto Frnnça, 
Sergio de Cnslro Ruy Barbozn, Epaminondas de 
:Mello, Leoncio de Carvalho, Felicio dos Santos, 
Franco de Sú, nrurtinbo Cnmpos, Dezerra Cn· 
valcanti c Fronç:~ Carvalho. ·· · 

Faltaram com participação os Srs. Affonso 
Penna, Aureliano ?!Iagalbães, Doriio d:~ Estnncia, 
Flores, Frnnco de Almeida, Franklin lloria, 
Ferreira de 111ourn, Ignucio ~lnrtins, José !b, 
rinnno, Macedo e Mari~nno da SiiYa; e sem ella 
os Srs. Aragfio e Mello, Abreu c Silva, Azambuia 
)',leirelles, Couto Magalbaes, Espíndola, Fidelis 
Botelho, Joaquim Breves, Lourenço de Albu
querque e Manoel Eustaquio. 

Ao l/2 din o Sr. presidenledeclnra aberta a 
sessão. 

E' lida c UJI provnda u a c tu da sessiio antecc· 
dente. · 

O Sn. L • SECm:umo da conta do seguint<J 

EXPli:DlllliTll 

Officios: 
Do mi_nislel'io da agricultura, <lo 6 !lll Julho. 

corrente, rem~ttendo, :-Jcompanhndo de diver8<~.S 
informaçues, o requerimento en1 que Thoma~: 
A.Edison pede privilegio para os melhoramentos 
<!UC introauziu no :~pporolho de luz electrica. 
-A' commissüo de commercio, industrla e artes. 

Do ministerio do imperio,de G de Julho correu· 
lc,pedindo desi gnaQão de dia e horu para apreslln • 
tor uma proposta para ai.Jcrtur;~ de creditas cxtm·· 
ordinario e supplemuntares. nUm do occomH· no 
(lllgamento de tlcspczns das vcr!Jas~Cumara do> 
dcp~tados o dos senadot•cs, ObS;)fl'alorio llslro· 
nomico o Soccorros publicas e mclhorameuto do 
est3do sanituJ•io. -lrlnl·cou-sc o dia 7, :i 1 hora dn 
tarde. · 

Do · pt'osidllnl~ da Jlrovincia do Uio Grande do 
Sul, de. a de htlho corrente, rcmctt~ndo um 
llXumplnr (lo rel~torio com fiUU ô Dr. Fulisbct'IO 
Pereira da Silvn pnssou n adminislr<wão da 
provincin, M din {9 d~ lnlho.do :uma [Ht~s~do, 
ao Dr. Carlos Floros.-A archivnr. 

Rcquerimenlo do hllcharcl Affonso OclnYinno 
Pinto Guimarães, $CCL'etnt•ío da junta commercíal 
de Delém do Pm•ti, pedindo um nnno do liccnçn 
com seus vencimentos.-A' commissüo de pen
aõos e ordenados. 

E' lido e approndo o seguinte 

PAD"E:CI::U 

l880.-N. 33 

A commi$si'io do marinha 'e guerra, n que Coi 
presente o requerimento documentado de Carlos 
Mnrio da Silva Telles, tenente do iíl. o b3t~lhlio 
de infantori~, quo pode lhe seja conlllda a nntl
guidnde do posto, Ei de parecer que a este res• 
peito sejn ouvido o go,·erno. 

Snln dBs sos~õos em 7 de Julho dol880.
Melto e Alt>im, -1, C. Azet~edo 
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São lidas e approv~dns as redncçues sobre a cs, 
trada de Cerro de Pbiladelphia a Cur:~vellas, e 
autorit~ndo o governo .a tran~fcrir pnrn a m·mn 
de infuntaria o :1.• tenente do~. • bai:~Lhiío de 
artilhuria a pé Raymundo Pordigão de Oli· 
v eira. 

Vem :i nwsa, ci lido e npprovado o seguinte 

Rcquel'imcnto 

Requeiro que pelo ministerio d:i marinha 
seja enviada a cstn cam.~ra rópia dos estudos da 
barra e p01to de Cai.Jo Ft·io, feil.o~ pela reparti· 
ç5o hydrogr:Jphica, c Je que dá cont:J o relntorio 
de8le auno do me~mo ministerio,- Em 7 de 
Julho 'de :1880.-J!ello e A.lvitn. 

O Sr. 1\lnrcollno 1\lourn (pela or· 
d&m): ~Sr. presidente, achando-se :~nnuncinrla 
parn hoje n inlcrp•~ll:11:ão do nobm deputado pela 
província do Rio de .l:meiru :10 Sr. miltistt·o da 
JUStiç~, cu pero :J Y. Ex. que consulte a casn 
si me I'On>entc apt·esent~t· nmanlüi, nn primeim 
l101':t,Um l'6([Ucrimcnlo :•o mesmo nobre mini8tro. 

·da ju~tiç<t, pedindo iu(ornwriio soure a.:onted· 
mcntos d:J província da Bnhüt, e que entendem. 
com a politicn ~ justi~a do gnbmcte. 

Consultada a camara sabre a urgencin re· 
qlleridn pelo Sr. Mnrcolino Mouro, resolre 
pela ~ffirtnnliva. · · · 

O Sr. Fernando O~m.•Jo ( pela 
. ordll'm) : ..,.- Sr. presidente, acabo de receber de 
S. Jofio d'El·Rei, provin~in de ~Iin~s Get·ocs, 
uma cuia ~ssigoada por dons liberaes impot•
anles daquelln lal'ttlidadc, denunci:.mdo gr;oves 
acontecimentos eleitornes alli havidos. Pe~~o 
licene-a a V. Ex. para I~ r o conteudo da me~ma 
carta, que mandarei á mes~. 

Es ton informado pelos nobres deputados do 
:Minas Gcrnes de que o que consta nest:~ carta c 
a verdade. O nobre deputado, Sr. Illello 
Franco, gnrnntin-me e até di~~e·me que o s••u 
illustrl! eollega. o Sr. AITon~o Penn:n, em tempo 
opportono tratará destes rue los Clllll tod:~ a mi· 
nucio~idnde, 

P:tsso a ler o <JUO me dizem (lê) : 
1 Exm .Sr. deputado Femnndo Lu i~ Osorio.-

S. Jo~o d'EI·Rei, 4 tlc Julho de 1880. 
• Vamos ti presença de Y. Ex., como um tios 

mais distinctos representantes do provincin do 
Rio Gronde do Sul, da qunl os nba1xo nssi!rnn· 
dos t~m n honr~ de ser filhos, fJ:.t.f:J. pedir a 
Y, Ex. pnrn, om nomo dos nüssos institui~·Õe$, 
provid~udat· allm do que a~ oos;;ns vidas, ns 
nossns !'~mil ias, a~sim como .~s de lodos os libe· 
raes desta cidade tenham g~rant.ia, da qnol se 
. nelwm Cultos, como p~ssom n exp\:>t' os abaixo· 
n~signndos o V. Ex. Os conservadores ilesla 
cid~de,. vendo que perdiam a cleirão municipnl, 
si a •li~putassem pelos meios legues, mnn~arnm 
vir ~00 porlugnrzcs, trabnlhadorcs da estrada 
do rerro d~ Oeste, vindQ entre ellcs criminosos, 
pronunciados neste termo, c lhes cntl·ugnrnm 
c~ta cldnde, qnc se achn debaixo dn prossiio n 
mais pronunciada. A mesa p:u·och!al foi coagida 
o niio leve outro remcdio senão su~pender os 
trnbnlllos clcitorac~, sendo formadn criminosa• 

mente ontra mesa pelos mesmos consern1dorcs, 
fazendo elles nma elel~ão \'ÍI~indu e nmt•<tçando 
continundumcnto os liber:ws. Em uma •las 
noites.tla oi'!Jia eleitor;d,~ahiram os c;t pangus pela 
cidatle a dar tii'OS de rcwolvcr~. pondo de ~OIJre· 
salto ns fnmllíns que eont.in un111 fo)ra d•• suas 
casas, nmcdrontadns :í vista de t:tnl:•on,adi:t. Um 
dos :1baixo assif;nados,Erncsto Augusto de Mello, 
foi em uma das noites, em que condazia uma se· 
uhorn, nggredido por mais tle '•·O c:tJl:mgas <[tte 
o lot'i3tll as~ns~!narlo. ~i não fúrn o mcsm<J dizer· 
lhes quo 30 mouos respeilassem aqudla ~o:nhorn, 
o que (II'Odnziu efieito por set• e~>n senhorn es· 
posa d~ um cons ~rvndor. Chan1ou-~e a ;1Ltenção 
do delegado consola r por tu guez nestn "ddade 
para estt•sfarlos e nenhttllla tJrovídcnci:t foi 
dada. As :mtorid:1des Jocacs vi ram-sc em tal 
estado de coacç~o 'lue niio pud••ram d~r provi
dencia algumn, qnmtlo ellas lambem •·ram 
amcaçudas- em suas Yhlas. ,\ força ex i~ tento 
nqlli ú diminutíssima c, po1·1a1tlo; impossibili· 
tada de pres!at· nuxilio aos ciJatlàos :tllll'"~':!ilns. 
Podemos osscgnral' n V. Ex. qtlc o pnvilhão 
brnzileiro fói cnxoYnlhauo ptoJo p:•rtido conscr· 
v:uJor de S. Joflo d'EI·Hei, que :1rmnn ao 
esll·angeiro e ei\LI'CgOU·Ihc OS 110$SOS tli!'t'ÍIOS 
c "iJns. A cidndc continü" rm ogita\·:·to e 
TI~O SObeUlOS a qUo Uesgl'n~'US Q~l;I!IIOS di!•IÍil<l• 
dos. O Exm. Sr. Dr. Yirg-ilio dt• Mello ~'talli'O, 
depulado gerul, foi tcstemunh:l oculnr tl·· tmlos 
esses factos quo vi1nos de expu r. A~sim pois ··~pc
rnmos no zelo e patrioli~mo de V. Ex .. tJll\l 
na parlamonlo pcrlirá as pro\·idc111:ins w·ccs
serins parn nossa g·nrantin, h<!llt ~omo ~· de 
todos os libcracs r~sitlentcs nL•gla 'ei•l:•dc. 
As no~sa~ cnsus .s~o upnnt:uh•s e nós ron"l:>ll· 
temente lH'OCLH'IHios ]Jela Ctl(l:Jng:td:t. ne-de 
j4 nos conre~~amos grntos a Y. Ex. por IJ<ntl• 
tJUOr metlid~. !]Ue \r. Ex. tom•.'· a IJe•u da 
nossa ~egurallr;<Jt! em dcsngg-ravo dtt ll••s~•J [Ja
\'ilh:io nncion:~l. l'óde V .. Ex. 1':11.1'1' d,•sl:t n"'·'n 
cnl'la o uso quo lhe fur convenienh~. 

1 No' ns~ignmnos de .V. l~x. putricios :•tlel.ll'io· 
sos c ami~o,; mnilo o!Jrig-;tdus c cl'iudos.-, ' 1'<!~ 
sidcnte da mesa clt•itor:•l, Jouq1li111 /.11 : d~ 
.llf~ddi'OS .- E1'11csto A•~!Jtt.•lo de Jl~llo (ôlJ'Ii>l:tl. • 

Os Sns. CAIU.os A~To:>so o Gútnlio oAS XR\'E> 
potlmn a Jlal~vra .. 

O 811. 1~1mN.I:O.IlO o~omo :- Como j:i disst', 
esl•·s nt•onlocin••·ntos tivet':!ln lng:tr c1u S. Jo:Lu 
d'EI·Ri:i, c cu :tJ'J•cllo t•ara O> noht'es dqmt:11los 
de 1\linns, qu<J 1~111 l.>asl:tnto p~triotbmo 1• IIHlt!· 
p~nd~nci:~ J•:u·a ttrotligat• e~tes ai.Jusn$, pP•Iil· 
provldenci:ts c fazet' r.om quo ~ejam Jmnidn~ os 
criminosos. 

Tl'rlta-se dn llefesn tln liherdntle eleilor:tl e da 
ordt•m, e no mesmo tempo tenho n fr:Jn~tezn de . 
dt•clal'ar !JU~ n~o estendo a acc,ustçao que 
merecem us conserv:ulore;; de ::>. Jo~o d'l~l·llei 
a todo Jlnrtillo ~.onservador do Jmperio. t<:stou 
b~m Cl'I'Lo de11 ue o~so putido Hfio 11 UHer:i com· 
pnrtilhilrda rcsponsabilitlndo dos fnctns isol~dos 
que li\·crom .lognr na provincia .. de Illinns, 

O Stt. HonT,\. tJIJ AnA uso :-. Eslá bem certo 
disto'! 
·O Sn. FEnNANDO OSOI\HI:- Pelo menos ~ssim 

o creio. 
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o Sr1. GAtorxo DAs NE\'Es: ;..... Parece flUe esse 
é o plano do p:lrlido consen·ador }!OI' toda a 
parte. . · . 

o Sn. FtnNA~oo Osonw: ~ Peç!) aos . . nobres 
deputnrlos de ~tin~s, que se nchnm mais habili· 
todo~ do que eu (Jar•' tr;rtar desse aesuntpto 
(rui'o aiJOütdos), que tomem. interesso ni~to, tJUO 
emvenhcm todo o seu vahmrmto perante o go· 
vernu, afim de que a vida ~os ci~tld~os paci~ 
11cos quu J>Çrtencem no ~artwo lr~ural ~e S. · 
Jouu d'EI -rc1 ~eja garanl:d:~, c bom ass1m o 
soee;,:o de suas famílias e a força mot·nl das 
auluridades. 

0 Sn . CARLOS AFFONSO :-Peço a Plllavrn. 
O :sn. P~ESIDEN'l'E :--Mas é . pela ordem't .. . 

Não esltl uada em discussiio. 
O :;11. · CAutos AFFO:I"~o:- E' para r~qncrer a 

V. Ex. ou ú. camum, si só e lia tem competencia 
p:.r·u i~s~ , det u~iuutos d~ urge nela 11nrn formular 
um pudtdo d'; 111 formaç.ues no govct·oo. 

l'oslo. a votos, o reflucriment'r é npprovado . 
o Sn. PnESJ[)E~Ts:...,...Tem a palavra o nobre 

deputado. · 

·o Sr. Cnrlo• All"onl!lo:-Sr . presi· 
dente; eu lenc:ionarll diri:.:i r um pedido de ·in· 
forma~iks :10 nobl'e mini~tro d:. j ~s_tiçn co~. re· 
rerr•ncm n fnclos occorridos na cle•cao muntctpal 
da cidade :lc S. Jofio d'El-Rei, em minha pro~ 
vlndn, e . pnn1 is~o ngunrda•n .a proscnçn de 
S. Eil.. nesta cmnaru, quondo v.essc responder 
a interpclloç~o !JUC hoje deY~ ter Ioga r. Corno, 
~réin , o nobre de~;~utado pela PI'OVincia do l\io 
(ir-o~nde do Sul mJtrcltlOil a dil'Cussiio, lr~zendo 

· ao cunhecimento do cnmara a rcpr~senl;Jçao que 
ae~~I.J:t de ler. endertJÇo .o meu· pr.,'dulo ao nobre 
ministro 1lo impcrio, ao nobrtl ·ministr(l dn mn· 
rinlm ou n qualquer dos · membro~ ~o goyerno 
com nsscnto na casa, para oi.Jtet· Jtl as t nfor· 
rnn~~õcs ele quo careço. . . 

SI'. IJr•~slden te, .importantes nm1go; meus da 
citlnde dP. S ,· lnão do El-Rei, communicnm·me 
QUC lambllnt alli O pi'OC98SO e(eilOl'tiJ roi lJI!riUl'• 
liarlo pela dusordem e pela \'iolencia. 

Qu:tndo apenas se lhe d:~v:~ coml)ço com lodn 
11 trnnq uillid~de, no dia t. • do c.orrenle, um 
grUIJU de Cll}l~ngas arm:tdos, ·entro os quaes 
avullllvam em crescido numero cslrongoiros, 
mbillhndorcs da estrnd:t de ferro de Oeste sob 
o ('.nmm:~ndo de um ·cbefe .conservudor muito 
conbcddo, invndiu n cid3do, e dirigiudo-s.e IÍ. 
motriz no meiu dl! desc~rga.s e grnnde al:mdo, 
de voei rer~ções e nmc:u.;as, expulsou a mesa que 
legitimnmente funccionnva, apoderando-se de 
todos os livros e i'~peis relntivos ú cleiç~o .. 

O Sn . FREITAs CoirrtNHo :-O governo é que 
eslti · protegendo todas estns cousas. (Contes· 
tafO"'.t-s.) 
. Vozss:-Ou~m I On~.am I 
O Sn, CAliLOS Arl'oNso :-Depois de instnll:ld:t 

· nova mos~ •• ·li fciçlio dos intm:t!sscs .Que c~~c 
grupo . reprcs~.u\ava, espalhon·~o cllo pelu Cl· 
dado, enlrog;IIIIIO·Sll n tlCIOS IUCS C a ltt08 eX· 
ca.sos quo o popula~~iio Ocou nlerrodll, as auto• 
rldudci~ co:~chs o om immlnonte perigo de vida 
todos os libcrllos ulli l'l~sldentcs, 

v. Ex., Sr. presidente, que conhcca a l.lis· 
tori~ dn noss3 (Jrovincia, oride tão brilhante· 
mente tem ligur.,dó, ·sabe que não <i novo para· 
o partido conservador este :;vstema de Cazet· 
eleições. · · · 

O Sn. TuEooonEro So'U'ro : ..... Em toda a parte 
do Irnperio. (A1wiad1Js.) · 

0 Sn. ('.Antos AFFoNso:-Foi alll que se pro
clamou 11 dotl)sLavel . maximn d~ que o unico . 
crime é não Ycrtcer; ali i em mai'; de uma. cidarll!, 
em mais do uma época so· ttJm picado votnn tes 
·:i espl!dn (ap1u·tc1), de modo que o enterro dos 
Clldavcres não se podi:J. ·r..:ter sem [lrlmeiro en-
5aec<~l·os ! li . · 

No poder óu fót·a delle, o partido conservador 
não se rc~ignn ti derr·ota. Oudo uão póde, tra
pnccla, c .quando u in~rign c n cabala aJuda não 
lhe roruecem meios sumcientos, elle, o PN· 
gociro, o ciimp(!ào da ordem, appclla para. a 
Tioleucin, arma o braço do sicario, invade as . 
cidadss e as U1:Jlrizes, e levu tll.do rio rojo tJeto· 
cacete e pelo I:Jncamarlc. (Athim.los .) . . 
, Entrel1mlo não ~ssa d!l apresentar-se como 
victima de crim~s e de. excesso$ de que e o 
unico a dor exemplos. ·(A.p!Ji.arlo!•, ) 

UMA voz :- E que ainda agora pratic3. 
O S:~. C,ün.os AFro~so:-Não . ha muÍio o 

nobre ~enndor Ribeiro da Lnz, na trilmna da 
camnra vitnllcia, nccusou o netunl chefe de po· 
licia de Minas de enviar um forte. destacamento 
com o. fim de fazer a conquista eleitoral do 
mliuieipio da Christina, sob o comm~ndo do 
capitão C:!millo CD.ndido de . Lellis, o quem nlio 
se pouparam insinuações e doe.stos, posto seja 
um distincto oWci~l bouornrio do exercito, um 
dos bravos d.1 guerra do Par~guny . . 

Mas. V. Es: . , Sr. pre~idente, julgnr:i do fun· 
damc1ilo e justiça des\tl :.ccus~çuo pelo que posso 
n ponderar en1 visla de publica~lics omciaas do 
governo do !tlinas, que lenho entre mãos. 

O capitão Camillo Candido de Lellls nunca 
cste\·c Ílt1 Chrislin11, nem foi nomi!ndo comrunn· 
da·ntc do destacamento dt'ssa cidade. 

'l'inha sido d~spacbado p:.ra o mtinicipio do 
Cnrvello, quo !lca em dirocçiio· opposto, n m:~is 
de !00 leguas de dist~ncia. (Apoiados .) 
· Sendo para notar-se que tão acortnda foi eesa 
escolhn que o!' h:~bitan\es do CurvollG do uma e 
oucra parcial idades politicas dirigiram Cellci1a· 
ções no presidente, o nosso eslimavel collega o 
Sr. Prado Pimentel,c no nct!lnl cheCe de policia, 
pela nomen!{iio daquelle omcial. 

Ahim de t udo, $enhores, o destacamento que 
se ncht~ nn cid11de da Chl'istiM , desda · o anno 
pas~do, compõ~·se npenas de um sugento o 
sete soldndos. Ora, é forç3 reconhecer Qlle o 
nob1·e senador Ribeiro da Luz- faz triste idéa de 
sua cidade natal e sobretudo da c:orngem e Yl· 
lorde seus co-religionarios politicos, que, se
gundo S. Ex. , alli so acham . em consideranl 
mniorin, ooredilando quo, trnlando ·sc de con· 
qulstal-gs clcilor<llmcnle, pnrn i~o foram jnlga· 
dos sumclentcs sotu soldados o um sargento. 

Sr. prosldenlo, cu honro-mo com 11sreloçüos 
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do nobi'U senadO I' Ribeiro da Luz.;-conheço a expostas pelo nohre -deput:tdo por Minas c na · 
pureza de suas · inten.cücs e razundo j.ustiça _no carta que !.cu o nollrc dcputndo pelo Uio Gt•nude 
sen carnctcr, acr~d1to que S. Ex. !oi, . ne~se do Sul." 

·como em outl'o• pontos; illudido em sua boa fú. o partido oonservndor de S. Jolio de EI·Rci, _ 
Mas. Sr. presidente, eu llUC tenho lutado com recciando perder a eleição, pela falta do elemen
o I>:Jrtido conservador, que conheço as suas tos, que tt.lm nac\uellà eid:~de, · fez com qn!J S<l 
tendcncias e a sua iudol~, que tenho sido teste· apresentassem a 11 cento e tantos estronge~ros 
munhn oculur de seus netos de ?-rbitrio e pre· em1ll'egudos no serl'ir.<? da l•str~da de ferro de 
potencia, quer no poder, qUeJ' fora delle, )Jelo Oeste. Devo decl:u·ar a camara que esta e~trada 
que l'espeiln · á maiorin dos collegns daquelle tem servido ~úmenlo como meio poli li co naquelle 
meu illustrc colUJli'Ovinciano,aeredito que, após lognr, ali:~. digno de m~lh~•· sort~; estrada de nm 
um:~, des~ns ·longas sessõ~s. ·do sen~do .em que bonito futuro, mns coJn dtt·cctorto, composta de_ 
apoquentam o illustre mllllslro da JU~tJ~a . com · dons o~tr.-.u~eiro~, tem·se inlrometti.do na luta 
toda a sorte de tclegr:unmns, de que1xns. c rc •· dos partidos daquellc Jogar. ReumranHo os 
damnções, eru favor do direito do cidad;io e·da homens 3 que ncim:t alludi, embri~gados e 
liberdade do voto, não podem deixat· de rir·SC Drmados, Jlercorrendo o cidnde, insultnn~o as · 
des"nrradamcnle uns para os outros, como· familias, e tal foi n pressão, que a mesa decla: 
certos pcrsonngens d:1 antigllidade assús conlle~ rou,se coacta e n(liOtt a i.!lekUo. · 
cidos. . . Logo que tive "conli eciml!~to . deste~ C~c~os, 

Pergunto (to meu nobre nmigo,o Sr. miu"tstro 1llrigi-me a.o presidente, liCdllldo prov1dencws, 
da marinh~ .ou ao nobre Sr. ministro <lo imperio e indicando mesmo o quo se d~via f;tzcr para 
si o g-o\·crnci receiJeu j:i not.ici:t .dos fnr.tos occor- que fossem rcspoitadns ~s auln'r i ~(tdE>~ policiacs, 
ridos em S.Iolio d'r.:l·llei c_ qu:~es as Jli'OVidenci:~s e execut:~da a lei, sem que pan 1~so houvesse a 
c1Ue erit vista delles julgou dever a<loptnr. m:cnór pres~iio na clclçüo. 

Estou certo do quo n ~?s\;dtora as pro~itleu· o St•. Llmn Duot•te (ministro dnma· cias j:i estarão tomadas, e o honrado prcsJdonte 
1'inha)·-St•. Jlrcsldente, in fe lizmente silo ver· da província de l\linas l1a de proced~r com a 
dadciros os factos lJUC se cleram em S . .João prudcncia c cncrgi:1 inherenlcs a seu cnrgo e no 
d'El·rei rel:~tados pelo hom·a.do d<!putndo,·meu seu distiuct•l cn"rocter. 
comprovincbno, e referidos em uma carta lido. Sito estas as iuformnr.ões <tue presçntcmeutc pelo honrndo deputado peln pro,·inciu do Uio 
linmtlo d<J Sul. · · pos~o dar .· 
· AchaTa;me ctit &tb<~cen:t, quando chegou ao (Muito btm; mui!o btm.) 
meu conbccimcnlo um:t r1?pres'-'nL1çào do r.h.1· 0 -8 r. Galdfno dne ~e-vc11 ,(pela 
·ma do dlret•todo do ptll'tido conservador de S. 01.dem) :- ..,.... Sendo 0 dermt~do quo tem mie· 
João d'EI·Hei, rjuclxllndo·se de que o delegado resses mais lntimos· com esta loc~lidadc, Jleço n 
de (>olicia .~ m:~is :mlori~ades ·t.!nbmuconvt,JC.odo Y. E:'C . que con~ulle o. camara .s1 me concede 
uma rennmo, Q quo ~llt pub!Jc;,menle dtY.J:\11\ etnco minutos para breves explicações. . 
que havinm de f:tzer :ts eleições, elilpl·eg:~ndo a 
fur<"a e usando de todas- us violeuci~s l1QS • E'concedido. 
~iveis . · 

A' visto •lo m:ido JlOr que estava concebid:~ :1 
represenlaÇlío. entendi 11M · niío tlcvia . lom:~r 
conhc~hncnto· dolln. e linutei-me a C$crevcr uma 
c~ rtnJ>artieuln r no JÍromolol' pniJ!lco dncom~ren, 
f;•zen o-lhe \·er :~s iulcn~ves do go,·erno. do n5o 
con~entit' nn menor violenci:•· por p11rtc de quem 
rtuer que fosse. · 

Entregu!!i css~ minbo C31'1:1 no nosso collc:;a 
o Sr. Dr; ,\ll'onso Pennn, que nessa occosião so 
nchava tl(lquell ;~ cidodc. 

Pedia, eomo um f~vor, :i pessoa 3 quem me 
dirigia . 11 Lt (} OIU))l'Cg~sse todo~ OS csl'vrços !MI'3 
que da parte das :.ntoridades c dos nos>os 
amigos uno houvesse :1 menor provocaçiio, uom 
_n menor pressão sobre o par titlo adverso. 

Chegnndo aqni, recebi um3 carta 1lo nobre tle· 
putndo, o Sr . Mello Franco, que assistitt :\ todos 
os fuctos gue se der~tn em S ... Soão d() El· ll~ i. 
Entreguei e>s:l. cartn no meu collegn dn jo~tiçn 
pura que no senado, visto fJUC-lodos os dins alll 
se fnzem . perguntas sobre foclos tia ordem do 
qM se lro.t:~, s, Ex . pu•les~e n:~n·or IOLlns ns 
circumslaneias; J 

Ho~e recebi informaçües mais minuci•>sns qltO 
me 1l1spen5o de rofl'rir, porque ac"bam de ~er 

o Sr. Go.ldlno dal8 ~cve8: 
V, E:t. e a e<~sa · foram tcstconuuhas de qu~ uão 
h:t muitos dias eu vim pressuroso a .e~t:1 l.r•bnna 
dor cxplic:tcues áeerea do l)lte o honrado sena
do•· por minha província, o Sr. 1\ib<:iro da Luz, 
tinha oito no senado .rclativnm•.mte a · estes ne· 
p ciM . -· . . 

Ent~o ou dis~c quo o ~arlido COn!el·vndor da
(lUCiht cidade ê um par lido i!UC julg~ que dc\'l.l 
eslfir etct•n:tmcnto no p01l~r. 

O Sn. DnEnnA Dt ~tK&ZI'.$:- Isso nlio é elle 
só, ti balda de todvs os partidos tlo Imperio. 

O Su. GALDJ~o vM NEvll~:-Eu disse tombem 
que cllc:; cstaY;l_m . explorando o f~rto de \c r. do 
ir a B:~rllaceu~ 11 guarda de honr:t qu:wdo espc· . 
raTO~s.c o Impí!l':tdor. Jti sabin por cUt:ls de 
~ntig-os que prctendbm empreg-Hl' n~s clci\~ües 
essa horda do port uguezes. . 
· Os conserr .. dores de S. Jolio nem no menos 

pcnsnram ·que, qunndo· ~o tr:lta de dar dirl!ilos 
polilicos n todos es e~ll'augoil·os natu~alisados, 
qunndo tJ·utamos ti e 1.1cabu com essas ri vali· 
dmle~ ~utro bt·uzli L~iros ll portuguc~c8, í• nm 
contrasonso lcv:!lllnl·os de novo, 1 1 1'nt:~ndo o 
bt':l~o dos cstr~ugeiros. · 
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Eu pretendia fa_llnr sol!rc ~ste a~sumpto, qunn-~ C?lll n s~ssiio ~Xtroordinnrin do po,dct• [eg'is!a
_,[Q se trata~~c da mtei'Jmll~çao huJC na ordem. do llvo, convoeadu [l~lo decreto n. ib:JO de 28 r1~ 
dia, para dar alguns esclat·ccirn~ntos ao nollre Outuhro de 18711 •. a llllal · funccionou de 30 llu 
ministro da justiç3: mas tomo já a pnl~\'n por· Outuh1'0 n 13 de ~ovombro desse nnno e de W 
que, lendo outros uignos collegns tomado n pa- de Abt·il ~i ue Maio do corrente ; m:rs lambem 
lavra sobre o. ossumpto, ~endo t;nnbem· recebido que n creditei votallo pda lei u. :!7~ de :!0 llr.: 
cnrtas do nrtos amigo~, mro1·mando-me de tudo Uutuhro de :1877 pnra dcspezas do obsen·atori•J 
quanto nlli se passou, conformo roi exposto astt·omomico no exercício d~ 18i8-1879, "con· 
pelos precedentes oradores c cunlirmado pelo forme jit tt·ou"e o go~·e•·no impel'i<~l no.voss\1 
nobre minislro da tuarinlw, n~o posso deix:rr de conhcr.imcnto pela prOilOSta aprc~entoda nesta 
ao menos protestar com todo o vigor e enm~gia nugusttt camnrn em :lO du ?lhrco de 187~! cilndo, 
contrn os r~ctos que se· deJ•am ein S. João d'EJ. nliú roi suficiente p:ll'a os servi~:os d:rqu~ll~ e;;~ 
1\ci. V. Ex., que me conhece c conhece aquclle t.,IJclccimcnlo, assim como nüo o. f••ron1 igual
lugar, sabe quo nlli habita grande parte ue mente os votados pel3 lei n. · 29~0 de :Jl de 
minha família c os meus an1igos. · Ontnbro do anno pnss:ado, que regeu no cxer-

0 Stl. CA~DIDO 01~ OLtV't;lll.\: _ E ondll y. Ex. cicio de 18i9-18SO, para o di~o oLsen•atorio o 
se tem ~acrificndo peln cnusn liberal, como dis· puna verba • Socc?rr~s pubhcos c In<>lhora-
tineto chefe do partido daqnella localidade. mento do estado ~anrtat'IO•. 

o Sn. GALDIXO D.\S NEn:s : _Não sou chefl!, Com relaç1io ao obsé!'Valot'io a~tronomico, d·m 
sou op~nas soJclndo, ma~ sempro derlicado aos c:nma no cxccssp de de~[JGza 11 ncc:c~sitlad~, 
meus amigos; c ti por isso que tcnl!o incorrido apontao:\ na referida proposla, de se t'tlzerem <)o 
muilas veLes nos odios dos consl·rvadores da· concertos dos rC!S[leclivos instmmentos, afim de 
quelle lugar, com o IJUC, lllhis, pouco rnc tm- evit:rr-sc o grande Jlrcjuizo![uc traria MS cofr~> 
)JC.•l'Lo. . pitbli~o:; o eôlrago de li\o importante m:~teri:d. 

Ni'to p1·osi:;o t>nrquc a hora eshi a\',1nçadn. Fornm [Jor~m do mez de Almt e111 diante, isio 
Aguardo-me para entrar opportunamentr~ nesta é, dtmlr-o do segmido semestre do m:ercicio de 
r.liscussBo, mesmo llOl'qno LJOt' el\l!JUanto n~o 18i9- 1880, ~s despczns \imit~das- ao credito 
conhecemos todos os \)Ormenores dos ractos. Yolado, pelo que tornr:m-sc o exc~~~o ness~ 
Ess~s pormenores hão de, porém, cba:;·ar no excrcicio uüJito pe(jUcno, como vereis ela de· 
nosso conhecimento, c então pot·(lmos em relevo monstracno j unia. 
mais uma vez, quem são os conscr\-~llot•es dolli. Com l'elação ít VClrÚn • Soccorros publicos • 

Eu nito que1·o r:rzcr injustiça a ninrucm : sei juslillcam a uece5sidadc do augmcnto de ct·edito 
que no pnrUdo conservador ha mttita gente boa as de:;pczas que o g·o,·et·uo imperi~l foi ror~ndo n 
(flpoi~rlo.,); mas ~ctuatrnr:m1c llal'ece um P,lnno rnzer cont a mte1·nnção de itnmigrnu1cs no in· 
combinado em todo o tmperio para pcrtur!Jnr-sc tuilo de evitai-os elo contagio da reiJre amnr~ll~, 
o ordem, poro. dat•-se um assalto no poder. .~nc ncubn de grassnr nesta c~11it~l. 
· osn. FnEtTAs Courl:mo :-E o governo tem· ':J)nl10, port:mto, em nome de Sua l\f~gc~lnuc 
~e prestado a esse tJlano. o lm]•eradm•, subnwtter :i vossa np[lrornçào a 

O Sn. Gumxo D,\.s NE\"E>:-~lio coner.rllo t~om seguinte 
O nobre deputado, 0 governo JIOdorá tm• sido 
um. pouco exagerado, querendo dar sntisrat"iio 
aos conserv:tdo t'()S. 

O Sn. FREITAs CouTt:\'no:"'-Tem sido complc-
lamente exnget•ndo. -

0 Sn. GUDINO D.~s NEn:s:-)l:ts o que lm de 
ruzcr o govet·no '! · 

Accusam·no de dcixor·sc dirigir pelos seus 
adversnrios. Accusam·uo de porseguil·os! Ainda 
ha poueos dias vimos no senado o Sr. Vtsconde 
do Hio Brunco, qunndo o Sr. Josr: Donirncio lhe 
perguntnva-Quercis furça Oll não quereis for
~·n ?-respondur-CumtJram a lei : isto é, ladear 
sempre, sempre a gymnnslicn parlamentar. Pois 
digam francamente o que querem. Querem ou 
niio !]Uerem fot't;.a? 0 que querem~ O poder. 
( A}Joiados.) 
. Achnnd::~-se no llnk-sdu o. St'. minMt•o do 

imperlo que vem U(lresentnr uma ]lropo~tn elo 
J!Dder exeeulivo, u mtroduzillo no e:al:io (.'.om n~ 
l<.~rmnlidades do eslylo, e, toma11do assento A 
direitn do Sr. presidente, lõ o seguinte: 

Augustos e tlignisshnos ~cnhores reprcsen· 
tan1es da nnç5o • 

Pelas domonstt·:a~uos juntas vct'cis que niío só 
nlio Coram votados · Ctmdos 11nrn as despezns 

··romo 111.-13. 

Pr'O[JO~Iit 

Art. 1. o 1-'icnm concotliuos ao min"ist~rio de> 
ne:;ocios elo im11erio os seguintes crcdi(o~ : 

O citmonlinario de 30!:68f1~8i6 no excrcici:J 
de 18i!J-1llt!O para cobrir as de~flctas rei tas com 
t1 (la!J'amcnlo 4lo su!Jsilllo dos membros do podet• 
legislativo e l•lllllicnc!ío dos respectivos dcbat~s 
nos perilldus tlo 30 de OutUIH'O :1 13 de Novem· 
bro ile 187\1, e do W de Abt'il n :! de 1\luio do 
co1·r~ntc ntmo, em <JUC durou n sessão cxtl'llül'· 
tlinaria COUVOC<1da 11Q]O dccrll\0 11, 7U30 de :::!8 
de OutuiJro uu 1870, sendo !11:628f)3ii8 (t veriJ.1 
• Cnmnrn dos .senadores •, e ilO:Oti315\tl8 ;i da 
• Camm•a 1lo~ deputados •. 

E os SUIJlllemcntares _: 
D~ 23: ~0!16~6:! ó verl!a • Ol!sct\'nlol·io ns· 

tronomico•, ~cndo pot' conta do cxcrcicitl 1lc l8i8 
-1879 !9:7!:1t1W10 e do d!l 18i9-J880 3; 1t7i5IJ.):!. 

. E de 100;000,)000 :i v~rbn • Soccot·ros pnbli· 
cos c melhornmcnto do estndo sanitnrio•, IJ,l 
GXOI'Cicio de U!i!l- 18t!O. 

Art. ~· • _Ficnm l'c\'ogadtls as tlispo~icueHm 
contt·nrto. 

Pnço em 6 dr) Julho de 1880. - Uc1nio Itom•.'lll 
de ,lfello. 
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H8 Se>!s~o em 7 de Julho ·de 1880. 

~llNIST.ERIO DO UIPERtO . 

·nemuaetraçüo do -tado da verba-lloccot•rm.. a•ubllco•-do eserclclo de 
18't'8-t•f.llo e do credito precleo pura pa~~romento do deepeza• da meiJIIla 
'·ea•ba no referido eseii'Ciclo. · 

·crl'rl llo da lei ... .......... . . . .... . , .... .... . .. .......... .. ... .. .. ... . 
t :!!~rezas Celta~ na. côrtc e proviucl~s segundo a dcmon:~tra~1\o junta 

sobn.l ·· ····· ········· · ········ · ·· · ···~·· ~·· · ·········· · ········· l.l t> ul a fazer-se idem iJem sob u.l .. ..... .... ... · ....... · · ~· ........ . 

Credito . preciso .. .. .... ;~··· . ... .. ... . .. .. 

800:1100$000 

ooo:~ · 

100;0004000 

Terceira Dlrectoria ua Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio em 6 de Julho tle 1880. - N • 
.11id0fi . . . 

MINJSTERIO DO n ·lPERIO 

~ . 1.- Demon•traçüo do estAdo do cwed.lto votAdo pnra de8pezae da 
ve~rba- lltoccot•roe · pttbllcoa-do ~serclclo de U1,.8 - 1880. 

Gratifl.•:uçiie~ dul'llll te o exercício 

·Ao ·H'Cretario da Junta de hyglenc . . .. .. .... ; , . , ............ , •• 
" l nludante do lnspector de saude do porto .. . ........ ....... . 
r\ i rtllos ...... . .. . ........ . . ~l . ... . .. . . .. . .. ........ . . ... ~ •••• • • • • ~··· 

· Gratlflca~es pot• uma ió 1>t.: 
. . 

A. t IUedlco e f pharmace.ullcu da exlincta commiSS!Io d o Ceará, 
A l nmanuen~e da junln tl r. ' hygien~. •'m r~trlbulç~o dos sP.rvlços 

. que prestou na commi~~o de inquerlto sol.lre as c.unes \'ett.l ()s ,· 
A 1 rnedico e l ·phai'Ul3Ctillllco tJU~ csti v eram na freguezia de 

Jacuepaguá de i ~· tO de Ju.lbo de t81o, encarte-Jados do 
trata meu to de lnt.hgente! \'&rlolo.'!Os ......... .. ... . , .. , . ... , •. 

A 1 medico Idem de ll de Abril a ~~ de Jm1ho do corrente annu, 
Ide~• de febru palustl'es .. .... · ... ..... .......... .. ......... ,. .•. 

,\· caum1·a urunir.ipai dn Est••ciln INit:l pnga111ento d:1s desp('zA.s 
reltls com o lrahum·nto tle. lndlgcntea Ala~ados da eplde1uln 
que ali I "'lnou •• ·~· •.. •.. •••• . , ••••••••.••• •. •.• . ..... •.• ••.• 

A' de llaaé ldent Idem de variola ... · . ... , .............. , ..... ... . 
A· llte•hlimcla da pro\'IIH: Ia tio Rio de Janeiro ·para dc!lt•e~s com 

o h'lllameulo de lndlgentl!~ atacado~ de febre~ palnslrc~ na 
rre1uezla de ltalpú .. .... . · ..... . ............ ,., , ... , .... . ... . 

. I ···atllara mUlllcl.pal .dn Cl'•·te p:1l'l\ l i tnpeza r1os mlct.ortos •.•.•• ••. 

lnd~mnisaçrJes 

Ao minlstel'io da mnrlnll:\ dP. des(Íezas feita~ cíw1 as laocltas 
das notilhns d<1 Par:m:i e A llltl!DIIRS, ern com missOP.~ rles-
lt! mlni~terio ........ .......... . ...... ...... .... .. .. .. . .. . .. : • 

. . \o mlnlstcrio dn marinha de dc8pczas leltas com a cozhlha do 
transjlllrte Wtrn~ek ao sei'Yiço da co1nmlssâo· du lnlemnçlo de 

6006000 
t:IOOSO()() 
7:10u,!JOOO 

'ii:IOOHIOO. 

7:3'101ll0 

lmmlgrant~s, até Abril , ......... ... ........ . , . ......... . ..... t ; IIJill)iM 
-·- l :.\88$ll7 

A 2 medicos e I pharlllaceutic<• da e.x.lim:ta cuu•mil\Sâo do 
~n ...... ..... .. .. ·.;, .... ....... ... .... ... ..... ............ . 

A n.l innados v.ludos do Paran:i. e Jlaranbao ...... . .. .. .......... ,,. 
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S esslio ém 7 de Julho de 1880. 

!.o Bat•lio de Nesquita para tleApezas da com missAo de tnternaç:lo 
de lmmlgt·antes ............ , . . ........ ........ .. .... .... ... . 

Concerto da tanch&d3s ,-lsitns do porto ........... . .... · .... , . . .•• 
Assentamento de 11m mietot·lo 11a run !In Rezende e outro na du 

Santa ltoza. ~ ··· ........... 4, ... ·~ . .... 4 • • • • • • 4 . . ........ ... . . . . .... . 

Jmpr~s!llo de tiOO e:~.eu>plares ·da planta da lagOa de Rodrlgo de 
14 rc.ttas • ...• -. ....... ............. · · . . · · •• • · ... •·· • ••• •• •• ·•·· ••·• 

Construeçao de ·um eet•cado de 111adelra feito no cemlterlo do nos-
pita! · marttimo de santo. Izabei . .. ... .... .. .... . . .. .. ... . . .. . . 

J.impeza e irrigação dacldatk aló Maio .. . . . . ........... .. ... . . . ; 3i7:76l5000 
JdE'm das praias, ldem . . ....... . ... . .. .. . ... . .... ........ . ...... . l3i:OOo.tíOOO 
Idem ela lagOa de Rodrlgo de F~eltas, Idem .. .. ... ... . .. ... ... .. • • 6:7tiii.'IOOO 
;.ratifil\at;lles dos nscaes das limpem~. idem .. .... . .. .. .... .... . ,. . . 1.1 : 1176IJI~ 
Idem dos vaccin:ulores supranumeral'ios,- it.lem .... . .. · ...... .... ,, 1!:630,!1000 
Idem dos.aux.lliar<!> dn junta de hygiene enca•·regadosde .;•nnl~·~es · 

cb\ntacaa., tdeu1, .•• ·-• •.• ~ ••..••..•••• , ........ . .... .. , •• , .: . • • . .. • t ~lGG~OIS:i 
Idem do pe~soal do hospital rnarlti111o de Santa rzabel idem... . • liO:.f.\JO~ 
Idem da ·tancbll das visitas do porto Idem . •• •· ... . • ... .. .• . . ... ... • .i:l30()000 
Idem ao encarregado das destnfecçaes d~~ <:asas ria cidade (lode 

se dl\o casos de fcbl'e ama relia.......... ... ..... . .. .... ...... .f.:88~ 

80:000~0 

. ----· õ09:68ltsi85. 

lla lancha ao serviço do hospital marttlmo de .santa · babel, 
. até Na lo .............. ; ....... ......... ..... ; .. .. ... ...... ·...... 8:21!0/l()OO 

. 0.'\ Gasa, onde estacionam QS llnca.rregadoa das ""lsitaa do porto, 
.. até Abril ....... . ..................... . .. . ....... ..... ;... ..... 375$:)00 

--- 8:6161000 

Ao hosplhtl marítimo de santa. lzabel; atl! Abril. ... . .... .. ....... t8 :~781 
A' lancha das visita$ do porto ((:.lrV<lO) ídl'lll • .. :. ... .. •• . • .. •.• 868&ooll 
ltlem (:tzclte, gt·axa, etc.), uo J.• Sl!mestr!l .. ..... ..... ,.... ....... ·alOM30 
Aos enc:trregai:los das deslufecçoe~ de caSils ale Abril . . . • •. •· · .··• • __!!!~ liO:,OOI08õ 

C.)llcerlo tla dot:a da Pra\·a do .~lcrcculo , t•lé Mnio.. ................ . . .... .. . . H:GGt;,1iOO 

Ct'Cr/il06 IÍf pl'OVl iiCilll 

no Atnazona~., .. _ ...•....... ......... · .... .. .. ,, · · ·· · · ·····• · ·· · · ~-080~ 
no Para . . . .. .. .. .. .. . . . • • . . . . ......... . . . ; • . .. • • . • .. • . .. .. .. . 1a:31111 llõ 
Do M<1ran1tao ........... , ........ '............... ..... • .. • • . • • .. . .. id71 
oo CeHâ.. .... ..... .. . ....... ........... •• • . . .. •. • .. . • . ... .... ... f7:1i8 
ne Pernambuco.......................... . ......... ............... ü'U7~ 
0&!1 ,AIAifÔ.\! .... •• .. • ..... •. • • .. ••·' ..• • • •" • " ', • • ~· .. , •. • • . • .. .. • ·s8::!J7i '60 
De Sergipe. •......... ... ..•......... . •. . ..... . · .... , • . • • . . • . . . . . . . . u'"" :1 

Da Ualiln ........................................ .... . .... . . .. .. 
\)~. S .. Paulo .................... . ..... · ... . ... .... , . • . • ..... .. .. ... .. 1$:0 
I)() l>arana ........ . .................... . .. . . .. ; • .. . . . .. .. .. • . . . .. 954/1100 

. De Santa catllarlna .................... .. ... . .... .... ............ 3:3lt.'Jili)O 
Ue Minas Geraes .. ......... .. .. , •·. •·• .. .... • .. . • .. ..... • ... .... .. • 10:87ll!'i80 

· .. ---. - G8 :9!WJ~ 
--- '7tll:&aali8a\ 

. Tercelra .. Olt'llclorl:t ·da Sceretarla de J::slatlo doA Ne~oclDl: 1'\0 hupel'lv etn ll M Julho ·de 11!811. 
- N. ,Vtoo&l. . 
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100 Sessilo em í de Julho de ISSo. 

MINISTElUO DO 1:\!PERIO 

~. ~.-Den•odl!lb•nciio rln• despez••• lt f"uzet•-•o palu '"erbn -8oceot•ro111 pu
hlleu•-do O:'i<Qt•clcln de 18,.D-1880.nté o cnce•·••nuiedto do nte8dto 
ese••clclo, 

Cvh·, a limpeza e lrriga~uo lln cid:1dc e1n lunho ................... , 
!demolas pra[as, Idem ••.•••• ; •. !'".'' ............................. .. 
l·l~m. oh lagua de Rotln~o de l•retl:l5, IIICIII ....... , ............. .. 
Cratillc~çües dos llscaes das lilllpeza~. hlem ...... · ................ . 
ld.em dcs \'nceit\ndONS supr:mumerarios, ideni ................ .. 
Idem dos au:dllares.da junta de ,JJ~·giene, ~dem .. , ..... ,., ....... . 
IM1n tlO pessonl do bospilal m:mt1mo .. d~ s.·mla Isabel, Idem •••.••• 
Idem o.la lan<:ba das \'lsltns do porto, tdel\l ..... ,,,,,, ............ . 
h1Nn d•>S encarreg~1tos de deslnfeccües de casas. idem.,. ......... . 
Aluguel ,hl, lancha ao sen·i~o dO hÕspitnlm~t·iumo do Srrnta Isabel, 

it:J(:Illo. e • t t • 4 a& f a t f a I tI a I~ t t t t t •.o t & 4& •• tt a• 4 t 11.1 I t •• · ... ta. a t ta ta. 

Jllem da casa 011de estacionam os cnr.nrrcgrrdos tlns ~·islhts do 
]}()I'\ O em }!aio e lunho, ..................................... . 

3.'1 : 888501){) 
UI:OOOJIOUO 

6lt)JlOOO 
7!<1HOOO 
4001i0011 
!331133~ 

1:&90,';000 
380$000 
(>6!/i(IOO 

100,~000 
1 omccimentos do hospital marllirno de Santa Izabel, idem (appl'o~ 

xim;u\:uncntcl ................................................ , 3:BOOMOO 
Idem tln lanchll das vi31las do po1·to, Idem (Jdem)................. 700;wüu 
Concertos da doca da Praça do Mercado em Jun\Jo (ltlcnJ)....... i:~OOSOOJ 
llespezH felt~s pelll cornmlss:to'tle lnternnoao de immlgrantes, cuja » • 

quantia u .:~gora ~olicibda ............... :·•............ ..... .. Sü:OOObOOO 
Para d~spezas unprc\·1slns na côt•.te e proVUJCtas ... , .. , ....... , .. .. 3!1:332/!834. 

· -· --- t7õ:36lNt6il 

Ter·~eira Direetorla da Secretaria de Esl:'ldo dO$ N~goclo> do lmperio em .G de Julho de !880. 
- .\' . . llidosi. 

~UNIStEl\10 DO lliPERIO 

Deanon .. trtt~tio do crNlllo tart>cllllo ruu·n po/irnmento de deApeznA da vea•bo 
- Ob .. er,·otorlo ca•tronumlct•- do.-. c:<~;ea•clclnA nbnlxo ·lleclnt•ndolll. 

lle l818-l879, ~cgundo a !IC.~lonslr:u;ão junta soll n, 1. .......................... ·~··.. 111:7~::!59!.2 
De llr.9 -iSSO, •d~m soh 11 • . = .. ~.... ... .. ... . . . .. .. . . .. . . . ... .. ... . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . 3J,,7ao:;o 

ta: i()IJ[iD_º~ 

Jcrc.eir.< Dh·~~toria· d:t S~cretat•ia de Kdaolo dos Ncgoclos do lmperlo cru O de Julho de 1880. - N. 
J11dO<o. 

OBSEH. \'ATOI110 ASTH.ONO::>.JICI) 

K'i:EllCIClO DI•: 18i8-18ifl 

· ~- 1.-Deauoriate·u~i\o dns dc.~"tu~atns feltnl!l cmn Cl!lte el!llttbeleelmento n1> 
e:'l<et•clelu lndlctulo. por cnntn 1lo Ctoedlto ''olmln 1u~lu n••t. 2." ~ .-IH dn lei 
n. 2')'02, ll~ 20 de Ontub1•o de l8,.,.. 

Pl!ssoal ••• ~· •••.••• ,·.~ .............. ~ •• ·~ ~··~ ...................... ,, ~ •.••.••••.••• 
~!~teria!, compl'eltendido o tmgnmculo de sul~ rios, tnaz, etc ............. . 
Concerto~ f~ilO$ no e.r\!Ctml de gttCrl·n, eon{ol'tnr 1\S cou as qu{) ncompnnhnr·am 

os avisos do minislcri•) d:t gucrt·,,, de :! .. de Ahril c lO lle 1Jcl.r.mllt·o 
de !879: 

:"o 1.• senl0'stre do coxcrclcio- .•. -••••.•••. -•. --••.• _.; ........ ···~······ •·······,····-·· 
1\o \!.o .. ··~•·······•·••··•······•······•••• •·•·•••••···•• 

Crellllo da lei........................................ • .. • .• . .. . ... .. . • 30:080,'iOQO ---Cl'edilo prcei$o ........... ; .......................................... , ... t0:13~,?DlO 

T~t·ce!t\\ lllrecloria 1h Secrctnt·la de E~ttLlo dos l'\egociQs tio lrupcr·io em G de- Julho tle 1880.- .\'. 
Midosi, . 
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Sessll:o em 7 de Julho de 1880. 101 ·-____ ..;";..:.::.:..:..:.- ·--· -·-·· __ _: __ -;..:.;:.._:.;~.:.;:. 

ODSER V A TORIO ASTRONO).IICO 

EXEH~IClO . DE 1879- .f880 
N. ~--J:)emott•t.ra~üo 'dri.• d-pezn11 felt.ol'l e otn elite e.tabeleclmento otC:• 

:lO de Abril c tln11 qnc 'IIC teaoiln de ellbotnar no exerclctn Jndlclldo, · oté ao 
ele .Junho de 1880, por conta dn credito ' 'otado. p~lo lu•t. !Ui. u t:t:~~ da lei 
n. "o..so de :t:t de Outubt•o de 18,.0. · 

D~spezas feitas : · · 
Cont o . ·pessoat~ ••• •••••••.•• . • e • •~ ••••••• •••••••.••••••••• •• •• • , • 
Com o material, comprel!eudido ~~alat·ios, gaz, etc •.• . . , , •.•.• ..• 

. Despezas jlOr ragar: . . . . 
COtn o pe!lSOI ••• •• t ••• • , ••••• • •• •••••• ••••••••••••• • ••• • •• ••• •• •• 

Com o material : ·. 
S:lJarlos •• • , •• •• ••• . •••••• ••••. •• •••• •• •• • • • • •• •· · • · • ... • • •·• • •• • • · 
Gaz (approxltundamente) .... . , ...... . ........ ............. . ..... . 
llespel.u 1nludas, ...................... . · ..... ·, .. ... .. •· .,. • .... . . , 
Indcmnlsnr.:lo no mlnislcrlo da .guerra ; pelas obrns de monlage111 

. de nppnrelhos no !. •.semcsh-e •lo excrclr.io, conforme pediu por 
n,·iso ~c'l7 de .Abril de 1880 ..... ........................ ... .. .. 

C!'edilo da .lei ...... ........ , ........... ; ..... . 

ID:787ti333 
ti::l33/18í!l :!:i:tilfi:!l2 

3: 8158.,'Wlil 

6t5$í93 
1:39,5117 
~u;;ooo 

~:367~:i00 8:43!>~!.0 33:wi~~ --- ----.. ....... .. ............ 30: 080/jO(IO ---C1·edilo prccl~o..... .... ..... •.• • .......... .... .. .. .... . . ,. . .. . .... ... 3:oi7iQoõt 

. Terceira Dlreetoriada Sceralaria de E>slado dos Negoclos do Imperio em 6 de Jnlho de i880. -:- ,y, 
3titlO$Í, · 

· MINISTERIO DO HlPERIO 
~mo.u•traçii.o dol!l credllot~ preclt~o• poro. &to.aaunento de tlc&pc:w:A& da~ 

1>ea•bu• abaixo declat•nda• 'do exetoelclo de 18 :tu .,- l880. 

CAM.\RA DOS SENADORES 

Demonstrtu:~o junta so~u. t . ...... .. . ..... _. ••.•.•••••••••.•••• -~.' •.• •• · .......... ....... .. , ~ •• IH :6t863GS 

CA~IARÁ DOS DH~UT.\.DOS 

ncruonstraCjilo junln sob n •. 2 .. . .. .... .. ..... ....... . ....... ...... ... ............. .. .. .. 

Terceira llirectorla da Sce•·ctnria de Estado dos NegÓCios do Imperio em 6 de Julho ·de t880,- .v.· · 
!>lldo1i. 

· CAMARA DOS SENADORES 

Ll>l N. 294(1 DE 31 DE OUTl;BRO DE 1879, AR'f. 2. 0 § 13. 

l\1. 1~ bemon•tl•nçõn dn" d e•pezo• l'eltn• ~~ t»ot• fazer com o pnanmento dos 
•ub•ldloe d011 naemb .. o• •.le•ta camaru e publlc.nçilo do• rewpectl,·o11 de-
bate. no oxerelolo de 181"0 - Ut80. . . 

Cousii!U3NCS votadas : . . . . . . . . 
Para suhshllos ... .... ~ ........ ... .. ....... • . . ........ . 
Para publlcaçllo dos debate~ •• , . ....... · . .. .. ... .. .. .. . 
Auamenlo dest~ const~rnaç<lo 11os termos do :wlro du 

t. de Fevereiro de 1880 .. ..................... .. . . 

. ......... .. . 
• ••••• t ..... . 

Do~pczns renas : . . · 
com subsidio, comJlrohen.tldo o tempo dn ~ess:lo ex· 

tr:.ordln.ula de 3Q de Outubro a 13 de Novembro· 
de 1879 e de U de Abril a ll de Maio do corrente anM. 3Stl:86~~i0 

com n publlcaçao dos debates, segunLio arlemonstraçlio 
.. qU!l acompanhou o a\·lro d!' urlnlstrrlo da fuendn . 

rte 1 de li aio do corrente (cupins ns. · t o i) ...... , ~~ 

Des(l(!7.1ls :1 fazer : · · . · 
.com subsidio, 3 de Nnlo a 30dc Jnn.ho proximo futuro. · ll!S :BOO~. 
com a publicação dos debntcll segundo o orç:Lmcnlo 
npresent~do pela t ypogrnpllla naciona l (cütJia n. 3). U :8i11,'1\77 

G!G :.\OOi)OOI). 

&'iO: 81l0tj88l 

Crc!dl~ preciso ........ .. .. 

'l'erccll•n Dircctorin da socrctnrla M Estado dos Negoclos do Im1Jerlo em 6 de 1t1lbo de 1880.-
N. ilfldosi. · 
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:-i!"~s:Io em 7 de .Julho de 1880. 
= · _·:. ·~· ;::-: ·-:- - -- --· .-::-:· ---- --: ~: ·.-· ·.-7.:-'77:-

CAMARA DOS DEPUTADOS 

Ll':l No 294() DE :li DE OUTUBRO .DE 1879, ART. 2.o § 14. 

~. f<l.-Ht!OIUOd•ta•nçito th110 de .. pezal'i rclta10 e por ra:ef~rCoDl o po"amentn do• 
oouboddlo .. do10 memlllro11 d•~•ta comn.-... e pubUcaçii.u dol!!l re111pectl-vo111 de· 
bnle" uo exet•clclo de 18,.0- •8~0. . 

consl;: 11 a•:ue~ \'otadns: 
Para ~u bsitlio~ .•• ' .... . ....................... ; ..... . 
l'ara l'uldi~•·~·;1o do' fi~bates ....................... . 
.lu;:m~nlo fiP.S1i\ r.on~i1ma~Ao nos tcrtno~ do a\"i5o de. 

f:l d•· Fevereiro de 1880 ................... , ...... , 

ue~pe1.:1s rei ta~: 
c"m suh~idlo~. ~··mJ•rch,.nd irlo o t~mpo da RSSào 

e)l;lruo•rdlnaria llc 3ll ·I~ Ouluhr•J a 13 tlc :So\·embro 
de l8i9 e d··· I:; • I c ,\ ltrll a 2 d•· ~I aio do cor• 
l' f~nli1. :•t1no .•. ••.•.•••••• , •.•.••• ~ .............. ~ .• -

Ctllll n publil·a~;i,, tio~ oldtaio•,_.,,.!luutlo a demonstração 
que ;lcnml''whon n a\'U•' <lo rn lnisrerio da fa· 
zen da th~ tle ~!.ti•• t<Ol'l'l'llle (Cópias ns. I e ll). 

O e> peza>' a fazer ; 

Com suh~idios de a •I e Ma t., .1 ~n 1le ~unho proximo 
fUtUrLl ••• ••. ~ t. ••• ._.·.,,. • •. , •• •• ., , • • .. · ••• ~ .. •• a, •• ..• 

Com a publlca~.i;o •lo~ d•'hlll~ ~egundu o orçamento 
at•resentado p••fa \ypographt;tn:oclnn:il h:ópla n. 3) • 

5!!~: 999~916 

H;':3~11J37l 

$1;800,'1000. 

i'32:000~000 
72:000.$000 

37:i0000(JQ 

64~:3HS2S1 

118:3U$18l ~09:lU/il8l 

t.:redito ~reclso ........ .. 

8~l:i008000 

Terceira Direclorla da Secretaria d~ Estado dos N~go~ios tiu Imperio ern 6 de Julho de 188u.
.Y. Jfidosi. 

3.• Dhectorla.- Mlnhlet•io dos negoclos do lmperio.-Rio de Janeiro em 21 de Fe\·e~lro de 1880. 

Ulm. c Exm. ~r·.-t•or aYiso de 23- de .ranclro Ondo transrnittiu-me V.Ex. para resolver, como jUl· 
gassc acertado. cópia da informação ~a prim~im contadoria do ti.Jesouro nacional e da demoTJ.stra• 
r.:lo lla despQza etTer.hJada coln o serv!~o tachygrapbico e ~uhlicaç:lo dos tlebate~ da~ caru:11·as dos 
ilo~utado~ e dos senadores, nos ruezes de Julho a ~o,·el!lbt•o de 1870, exercicio de :1879-1880, ,-i~lo 
apresentai' essa d~monslraç~o um •deficit" de 6: :174),)78!. . · 

Eru rc!p(lsto. cahe·JnC pond~rar :1 V. Ex. quo não •~a •defíclb no credito votado para o referido 
senJço,ma$ >nldo,poslo t!Ue <li minuto; porquanto, havendo as carnaras legislati,·as funccionado ate 
:15 dP No\"Cnlht·o proJ~;irno passado, ·~ mlo tf'ndo vi"orado a lei de orçamento vigente n. :~gw de 3l 
de Ouhthro ullllllo, logo ao ser pulllicada, c sim oi'ío dias llepois, já achaYarn-.<e es11oladas as consl· 
gnnço~s cont:~d idas rara :llJlH111e ser·,·tço na lei n. 2792 de ~ de Outubro de l87i, prorogada no t.• 
sem~~~r~ do .tllo ex•'rclcio du f8iil-l1!8ú. p~ lo detreto legislatiYO n. :i877 de i3 de Junho de !879, 
qua11do c:uuoe•;nu a \"lgorar a ~·rlluelra da~ citadas leis, na o)ual rorn m reduzidas láP!lconsiJ!nações. 

As-1m, olisiJuc este ruinlsl·~r·io, no exerclcto corr·enle, para o serviço de que se trata, nllo só •las cou
~iSI1a~üe:dul · !!ta\'~. ''oladas pel;l (P.I n. SiM, na lmportnncl,l de 18tl:OQOIJ, ma~ lambem da quantia de 
28:80\l.$, quóta correspondento~ n mn t11PZ de ~ess:lo das con~ignações da lei n. i.iO. ·• · 

l"icaru, por·tantu, ;l displlsit;(\o do tnluislcr·lo a cat·go de· V. Ex. as mencionadas •1uantlas na som ma 
<lc 213:81)(18 para sereu1 apvll•·adas ás despezas da public:~cçao dus debate~ das r,amaras no alludldo 
per!odo ele ternpo. in~lu~i\'C a ttue sa refe1·e ao augmento de pessoal do Olarlo 0//lcia-1, determinado 
por essa publl~açào. · · 

neus ~ll<lrdc " \'. t>x -.!lfuti~O Ccl~o de .lssil Flg"eiredo.-A S. Ex. o Sr. ministr•o e secretario· 
,1e cs1ado d .. s negocios da ruenila. · · · · · · · · ·· · · · 

Mini~trrio clo:> negocio~ tia fa:tenda.- ltio M Janeiro, I de Maio de :1880, 

lllu1. c E:trn. Sr -Rúmetto a V. Ex. a inclusa cópia da representa~,1o da t.• COIIlaclorla do 
\besour-o nacional, r·el:l!IY:t ao est:tdo cJI)S cr•cditos concedidos par•a ti rle~p.~ta C•)m a publicação dos 
rlcbatt•.s da~ ca!ll~r·as lgl~lnU,·a~, no cot'l'~nte exerclclo, aOm de que V. llx. se dil{ne, com a maior 
!Jrevid~•ie possiYd, t·csolver a ~•·ln•Jihantl! L'espeilo cotno julgar .!lce1·lntlo. 

D~U~ guar·dc a \'. t·:x:.- Jo.~i: ;IIIIO,tio Sa1'aim.- A S, E:\, O :0:.!'. Uar(10 llomem de Mello. 
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N. 'i.- Tendo o ministcrio do imperiu posto-a dlsposic.io do da ra~·~n,la as tJtt:wti:t-' ,-ola•l:i> p:tra 
a publicação •lo~ debates das r.amaras le~islalivas, no corrente exercício. _e tPntlo .1 desp~za fcitn, 
até Março uiUn1o, sido pa~a por u,;eg credílos. cujo estado ~quellc mini~l••L'IO Lal\·e~_ i:more \'erilic:t
se que as quantias _ votad~s peht lei n. ~í9!, de tO de Oututm> de_ !877,_con!ormc o or~:lmeut~ •1ue lltc 
M~rnu de b:tse, foram : - -

para a camara dos senadores .••••...••••... ·• ............. . ...... , ...... . 
para~ dos deputados .......... : ......... ~ .... _. .............. - ... ,. ....... . 
E o :sr. eonsel!Jelro Affonso 1.e!so, set·vttldO tnterlllaLLt~nle na- ,,ast:t -du 

lmperio, mandou em a\·iso de U 'de Fevt!reiro ultimo. ~unsidet•ar 
aquelle> eredilos auga1~ntados de ......... , ............. . : ........... . 

o-qucoscle\·ou a ....................................................... . 
\"indu a· Uca1· p:tra os do senado ............. ; ..................... ....... .. 
e para os da camara do~ deputados em.. .. .............................. .. 

A de~peza paga o:. I•; ag0ra importo\\ :. 

A do senado em .................. ; .................................... • .. 
E a da .:amar:< dos d~pu lado~ em ..... ~ ... , ... . · .... :. . • • • .. • .. .. • • . • • • .. 

A compal·nçao· entt·e os c1·editos c a Je~pe2a llltlstr:~. restar do scn,;dü o S:lldo de 19:3745\59, e 
esta•·, o da catnara dos deputados, e:tcedido em 7:1liUI37L 

CHRIO os trabalhos da~ carnar11s recomeçar!lm desde,liS do coq·et.lte, .e. o Diario _OI]icial cont_inl't:l. 
encarregado da sua pubheaçào, fulgo convcmente o!ll.clar-se a') Lntnt>ieno d~ illtpet'L'-'> C" LlilllU1H<:,\ll· 
üv•llle o eslaúo dos cl·,·dito~. at 111 de que res•>h·a ~<Jbre o melo de ~.;1· a 1'•!specth·:~ despeza pa~a 
cotu a prompUdao desejada, atlendendo a que o pes:;oal que se e1uprega uess~ sen-io;u •lilo potle 
e8perar l11\lito tempo. alem de que na fóruta do contrato feito com o l:lclln~rapho Lopes Anjo, a 
de~p~za do serviço a. que elle se comprometl~u deve ser pag;~ tmmedt:Ltamcntc. 

Prtmeira Contadoria da IJil'ectnrla Getnl da Contabilidade em 30 de Abril do !880.-:lt. A. Galvüo. 

~. a.- Demon•ta·a~o da. d-peza a reall:.:or•lle com o publlcu~.iio dott deba• 
. te• do• caanarn• •esl•lath·a... no perlOdo de 13 de .-..brll a :to de 
.Junho proxlmo J utut·o. 

EXERCIC!O DE .18i9-1880 

SE!UDO 

CAll.A.".-1-

DOS 
D~PU'rA.IlU~ 

CHEOITO 

~EC ESSA! !lo 

------ -----1-----
!Set'\:tço tacbigraplilco ...... ; ...... ·......... •• .. . • .. • .. .• .. • .. . l\t:OOOóOOO 
Redacç;to dos debates ..... , ...... .,............................ õ:i065666 
Revlsilo . . • .. • • .. .. • . .. • .. • • • .. .. . • • . .. • . • .. .. • . • • . • .• .. . . .. . • i:3t()6000 
Ferias................................ . ... . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . ft:m,,ooo 
Mat··rJat .•.••• ··········~···· .. ••·•••••· •.•.••..•... .•... .. .•.•.. &:~005000 
Annae$ ........ · ................... ' ... , ........ : ............. , . .. -l:69SSBH 

· U:8375-i77 
Deuu~.-se o sn Ido ••.dslente......... . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . i9:37-l~9 
.oeficit• 11esta verba ..................... :·····---··_- ·"''""'"l"''""""" 

:1:3: 463/í0i8 
ã5:311518l 

IW:77Ml119 

T}'Pograpbia nacional em :; ~~~ Jlaiu de !880.- o escrlpturario, .-lntonlo Jose Gatd.J.<o Ptreira d• 
Bat'I'Q&,- A. Galt:o'o, 
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1'errninadn a leitum. o Sr. prcsid~ute dcclar11 
que:>. }n'oposln do poder executivo scrit tomada 
nn de,·ida eon~idccação. O Sr. ministro rctirn·se 
com ns mcsmtts formalidades com liUC onlrou. 

A proposta é reme\Udu á commissão de or~a· 
mcuto. · 

PRIJIEIRA PARTE DA ORDE~r DO DIA. 

Eutm em ! . • discuisão o tJrojecto n. 30, que 
;tutorhn o gorcrno a conceder a Joaquim da 
Costa Barradas, juiz. llo direito do Maranh~o, urn 
:mno d11 li~1m~a com ordenado. 
· O Sn. ZAliA · (pela o1·•lem) requer que se 
o·onsulte :'t ensa si consente que o projilcto tenh:. · 
um3 ~ô discuss~o. 

E' approvado. 
Yem ú mo5a, é lida c apoiada n seg-uinte 

~~IEXD.\ 

Igua 1 f1wor seja concedido ao Dr. Alfonso 
Octa\'i:mo Pinto Guimariocs, seCI'ctario da junta 
~;ommercial ele Belem, no P<tr:i. Rio,.i de Julho 
de 1880.~ Itde{o11so de Armtio. 

Não h~veudo quem pe~a a p~lit\'r~, é il]JIJI'O· 
Y:.tdo o Pl'ojeclo eotn ~ emenda do St'. lldefonso 
de Araujo, e remettidli :i commissiio de rc • 
~ncç~o. · 

Entra em 1. 11 disr-uss5o e ~ ~pjJrovado sem 
~debate· o. projeclo n. -i3 de 1880, quo concede 

jubilação ao cbontro. Francisco Josli dos 1\eh. 
· · Entra em 1.• discuss~o c 6 approvado sem 
debate o projecto n. i97 de 1879, quo isenta de 
direitos de exportação a bt?l~i·a matte deslinada 
aos mercados da Etuopn e Estudos Unidos. 

Eulr3 em 2.• discussrro o JJrojeeto n. lt98 A 
de 1Si9, ele'l':md{) á~.· entratlcia a comarca de 
Ociras. 

Ycm á mesa, ó li!la c apoiada n seguinte 

Jni"1\D.\ 

Ficn elevada a :3." entrancia a comarcn da 
~apitai de .G~yn:t, e o .tle S. Josú aos Campos e 
Pinu~mouhangaba, em S. Paulo, a 2.• ~n· 
\rancm . .o..Cesctl' Zmt~[t. 

O .M1•. Cand.ldo de Oliveira ·-Sr. 
presidente, uão me lcvnnlo pnrn impugnnr as 
medidas constantes do projccto e da emenda em 
discussão. t>uppnnho mesmo que muito bons 
motivos tivet·:~m os seus liUIOI'es, pedindo n 
eleYnçiio dns comal'cas de Oeh·as c 60l'az ós me• 
Jhorcs eutr;•nci.~s. · 

Uma das razões que se me afigura plausível ê 
:1 nlleg~da peln commisr.iio, d~ l]Ue a citlmlu •le 
Ocir:u Coi ouh·'ora a capital dn proV"inci:l do 
l'inuhy c-estã-etn·condições, seniio pelo seu t!slado 
actunl de ndinntamcnto, ao menos pel:ts suas tra· 
dições historicns, de ser comarca de 2 • eu· 

· ll'uncia. · · 
Bons tuULlnmentos podem se adduzil· t~mlierit 

em favor d~ emenda. do noLre deputndo J>ela 
Da!na rclnllvamentc u comuc:. da capital de 
Goyaz. Creio que a cidade de. Goyaz, séde de sua 

rela~ão, se acha, emborll n cil•cumst:meia de ser 
um~ das mais centraes doimpcrio, em condições 
muilo mais Yaniajosas do que outras muitas 
c••m3rcas que já gozam dess() )ll?dicamento, 
como IJOI' exemplo o. comarca de Obidos, na pro· 
vincin do Parú, c tontas mais, 

O Sn. ZAMA :- E ô sl!de de uma relaçiio. 
0 Sn . C.\1\Dli>O DE OLIVEIRA :- 1\las, SI', pre· 

sidcnte, n. este pr•ojecto prende-se uma duvida 
muito séria, que deve flc~r resolvida p~ra el'itat· 
diillculdades e alm~os .futuros. Collto s:tbe a 
camal'tl, em 1850 poz-sc um pnrndeiro :to nrbi • 
trio que tinha o podo!r !!xeeutlvo de remover a 
esmc c sem limila~uo os jllizes de direito: o 
dlle~·~:~o lcgishl\ivo n. 009, de n.de lunbo de 
18iiO, regulou esla matcrin. Pelas disposições 
dO!! I c, o cidod~o que obtem n primeira uomem;iio 
par:, :1 wagistrntura \'italicia vai se~•vir em 
uma comarcil de 1• entrancin • ~ 
. D(l!lois de IJll:ttl'o :t.nnos do cxercicio ü que o 
juiz tem direito a ser removido parn uuJn CO• 
marcn de ~." entrancia, e stimente depois 11~ 
mais trcs nnnos é que pr\do lhú toca1· a co
marca de 3.• ent.rnncia, que é o ultiruo grau na 
sorie d~ \llltr~nci~s, donde m11is nüo J)Ódo ser 
removirlo senão nos casos de l'l'bclliiio, excluslio, 
incompntibilidade, ele., e depois do processo 
admintstrativo, constDnte d:~ mestnu lei. 

O Sn . Ou:c.\ntO dn um npnrto. 
. O Sn. C,1xomo oll OLI\'EJn,t :-Hoje, como 

acnb:~ tle ponderar- o meu itout·c colleg~, os 
ma~ístraJos das ccmnrcas do t.• on\t•aneia 
tenao sete unnos de cxercicio, podem passar 
twrn n J.u em virtude daleí de l.8:'o,q.ue constata 
o ullimo estado dn legislação a este respeito. 

Unta voz classi!lrndas as wmnreas, um\\ \'e:t. 
feila n designac.ão das t!ntt·ancins pelo poder exe
cutivo, como se fez em lSõO, no m()stno poder não 
resta mais o m·hill'io de IJ!teral·a, porqne, si 
pudesse contionllr a ra~cr essa nlleraç~o, Jic:u•ia. 
ainda n lll11glstratut·a entregue nos caprichos de 
otttr'or(t dos inOuxos do csJJil'ilo parWJario, r!Otl 
dccr~laram tantas remoções íujustns, 

O art. I." do decreto n. ii09 na sua ultima 
Jlllrte diz .o ~eguinte (ltl) : 

• Esta chssillcnçfio $era reitn pelo :;-ovcrno, 
m~s não poder:i ser altet·~dn $6não por acto 
legi~lativo. As comarcas novamente creadas 
serão incorpm·adas . pelo governo ú classe que 
p3l'CCCI' IIJUIS pro Jli'HI. t 

Do 11lritra d.1 lei do 1800 lanrRI'Orn mão a il· 
lll8ll'e couunissão e os nutores dÓ projecto, axer· 
cendo umn ;tllribniç_iio legislativa; mas,pGrgnnto: 
o acto da camat·n ntto 1,1oder.i alfectar a indcpcn· 
.dent•in do ·110der judicu1.rio e importar uma de
CI'ctaçiiD de remoçiio de juiz!!s, ou a sua ex.clusão 
do qundto judiciario, passando para. a classe dos 
avulsos? 

E' um~ questão tnalindrosn, que davo ser cslu· 
dada. · . 
Sn~lpouha·se que os dous jui&cs de Oeiras e de 

Goy(JZ niío tenhamo tempo lego!, que são os quu· 
lro anuas exigidos pela lei para serem tronsfeti· 
d,os deumn comarca de l.• paro a de li . • entt~Oll· 
CIQ, (.1Jial'ltS.) · 
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A lei e ~x:p•·es~a, a sua dislJO~il:~o clara c 1 s.e-llu~ lu miJem a grande questão da inamovi
termin:mte, isto 6, DCilhUm JUL7. pórle pass~l' uihdade do jniz.,, 
d~ um:1 comarca de L• c tJ·:tnda [WI'n outnt 
de 2.• sc1nler us. quatro :mno' tle e-.crcicio. 0 Sn, B.\Prl~TA P&HElnA :-Apoiodo. 

Ora: ~i esses juiz·~s não_ ~iVCI'Cill tal ltlmjJO de . o~~~- c.\XIJIDO ll_E; ÜJ,n'Elll,\ :- •.• que tem 
cx_or?•cto, tJU:tt ser:t '·' posJL!~o dell~s em f:1c•~ da d!rclfo a ser g:•r~nt•do no loga1· em que foi pro
le• Vlg•··nte e dn pl'nJel'-L"~ •·m dis··us~r•o conver- Vtdo e e1n quo pernnte :1 lei du cntruncias deve 
tido l~mbem ~m lei? Serão tr:m;ferido; LI~ su:1s J;er !na•ll•do. Assun, senhores, penso q_ue c.s!li de 
c_omarct"? N~n. pol'l(llO a lei o pro l1ib••, e, si a~cu_rdu corH a pi'J!.d~nciu des1a ~Ug11sta c~mara 
tl\' t ~l'l'Ol de sei' .renlovtdos, ~ür:i cs~a uwis uma ou I' I L' solJl'<' .. o prójccto e emenda o nobre mi· 
fórma de.alatjUC ;i lll:II;IStratura, a SUtl inde(Jéll· ll~SLl'O t.la jnsti~·a :li palaVI'U aUIOI'izada de S. EX. 
dencJ:l o a; regalias de <(UC corritou a lei de i8iiU nao.sc t.lemorart\ pm· corto; S. Ex:. dirá de que 
L'ntilora :linfa t:io impe•·feit~tiiente. ' nlodoco.mprehen_derá? acto lcgisl~tivo, co111o 

Vê-se de~tn nrtt: que u (Jrojecto n5o é tão in- ll1e dura cxecuç>~o, s1 os actuaes JUizes serão 
nocentc como á primuira vista se ;•ligura; en· conserl'ados nas comarcas melhor dassificaLbs 
v:olvo um :;rarc proi.Jlema, qual se.ia a r1ossibi- inda s~m,o t~mpo de cxcrciciolegnl, ou si P?r~ 
!ul:tde rle se .darem remocües níio cogitadas venlm ~ :s. Ex. ~;:nlenrl~ que ao governo [o~s1ste 
muitas vezes pelos seus proprios u lllores. o ariJit~i~ de remov\H-os, do dar ~s comarcas a 

U~B. voz :.-E si tiverem o tempo? Oll\rosJUIZCs ... 
O Sn. GAJ'\_·umo DE OuvE mA :- Si th'"renl o O Stt. llAPrts_u PEREilL'-:- Aeho melhor o 

v primeiro nll'ilrc. . ' 
lctnllO, to// tu r gu~st~o. mas ai oi da. nssim o g-o· · · 
YCJ'UO lem l:I[Vuz O d!J'Cl!O dll nãojtd~at··~e obri- 0 SI\. CASDIDO DE ÜLlYEII\A:- ••• e em tal 
gado a dat' a 2. • clltr~nci(l ao 'uw"istrado hypulho!,;e á comnra comucte prevenir c 'llc:m
em e:wrcieio; podendo assim provi'f.a. com tclar o m:•l, . at~provando. ~ma cm•·nda que 
outro juiz, poo·que é o governo, é o poder exc· mat~~cnliu o:; dti'Citos atlquJrtrlos (apoilldo.~), es· 
cuti\·o qu••n1 dPsig-na' n~ juizes ()nc derem oc· pec;JJcadanwnte d~clnrando que os tnaJ:i~tr:ulo~. 
cupar a L•,_a 2.• e n 3.". cu~rancia, e quem os pelo fucto do. ele\'::tç5o de ~~~a~ coonare~s n'5o 
remove. c uno. o aclu lc:;t~l;ltiVo. · · [JoUIW~o ser pretori1los ou desaloJados. Sc,.kuma 

Como cortar :~ uiillculdade? Eu vejo dous P-Xcep~iio do direi lo vigcnt~, isto d, . um favor 
nlvitres: ou n commis~õio deve snl\'nl' 0~ dlruitus pr.t·~ qlle os juizes lia 1. • entr~ncia passem 
dos juizes em ex~~rdcio m;mdando um:1 emenda JlUI'a a~." on 3." sem o lempo JP-gal; mas nntes 
que complelu scu.pun~~mcutll, isto Ú,IJUO sej;uu q~tcl'o cstü favor' esta exccpçiio ao dit·eito 
respeitados os octuacs flwecionarios, ou conYem Vlge!'te! do que a !JOrta tol.Jerta pni'U abusos, para 
que .:• respeito d•J [lrojccto, da sun doutrina se lJosslveJs utteuta•los contra u das~e dos ma"is· 
cunncie oSr. mini$Lro da jnstiça. trudos,já lflode~nueodida,equereclumao>-tnais 

sel'ios, O$ mais euidndosos estudos du parln· 
Senhores; ilós lemos in fel izmcnlc nns ll'alli~ mcnto. (.4./IOi!trlos .) 

çõcs pol iticas do nosso pniz factos l~inelltnveis 
de uumerv~os ataque~ contl'a a independencia You m:1ndar a mesa o meu requerimento 
da mac;i~Lratum, (Apoiados. ) conc~IJido nos seguintes terinos. (Lê,) 

O Sn. Ot.tw.\nto : - Infcliznwnte ~ \'Cl'd3dc. Vem a mc.sn, é lido c apoiado o seguinte 

· O Sn. C,\:'\DJUO Dll OtiVEIIlo\ :--l'or exemplo, 
a ~uppress~:' d~ eomarcas creudas pelus ~ssctn· 
hlea~: pro~·,ncmes ou o desmemut·:nncnlu do 
Lenitorio dLJilns mnitus vezes tein autoriz:•do os 
::ovcrnos a l!_ec•·etar n r·cmoÇi'io de Juizes;· por 
rleSillf'tnbi'UÇ;IO de tcl'ffiOS que COUSLllliCn1 :.t CO· 
nl:lrca. peln SUlllH'essào de lia, têm mui tns vezes 
o~ juize:; se l<li'O:lllo avulsos de um diu (JUra o 
outro, :b vezes forçndnmcnte, e mesmo coutr:~ 
u \'Olllnde do fl:OYCI'llO. 

Isto tem ;:~conlécido em vil'tndc de netos dns 
assembliius pruvincinc~; mns com este prece· 
denlr~, com este pro.i•wto em:w~du do p~rl<lllll'nto 
c Ullto do exel'l'i~iu leg:1l 1la snn l'<~cnhlade de 
Chll'ilr.U~ Cllll'111lCi3~, U~ lllCô llltiS llltl~ COII~t~(jllCI\· 
cias podem vil• e ê lli'Cci'o a(;'aU!t•(nr c prev~nir 
\U1lo. 

f.onvent!]UC o p;ovcrno o-xlcrne snn O[li11i5o n 
rt·spdto Lle~ta rnctlid:o, t'OilV'L'IIl lllltl deel;,r·n rle 
(] uc rnmlo t•ll\' cntcnderú :• lei ,, llw tl:u·:i C'\L'Cll· 
r;-ãn. O nwio pam i~tu é n :1lldiencia do Sr. ltl!
lli'li'l' d;l ju~riça, e par:tque ella se de 111ano.l~rd 
ir lll~~u llll\ I'CI)UCI'LIICUIO. 

O projl'Cln c 0111 do•nw~in important''• porque 
llfio· e ~itu[IIL•stul'll\l.l tia nltc~nr~flo tia calL•guria tle 
uma ou duns comarcas lle qltc se tral<l; prende· 

'l'QIUQ 111,-H, . 

nEQliEUl~IESTO 

nequeiro que n respeito do projecto _c suas 
cmcui.las ~ejn ouvirlu o Sr. mini~tt·o d~ justiea · 

.Snl:1 d:~s. sessiies, 7 de Julho dú.l8SO.- c:w: 
dttlo do 0/tvcim. 

A discuss~o fica adiada pela hora. 

SEGUriDA PARTE DA ORDF.n DO DIA 

li\'TEJ\l'gLJ.,,\1_:.\0 00 SU. •·r.EiTAS COUl'lNIIO .\0 
5!\, ~IISI>THO IJA JUSTJÇ,\ 

O St•. F••eltnll Coutlnllo ; -Se· 
nho1·cs. o a~~nrnpto quo me tr:1z hoje :1 tribuna 
ê s••m david;t impot·t:mu,,iu•u (tOra o "0V1Jt·no 
pam ~~ e:llnnra (• p:u·~ o p:oiz. . "' ' 
. A ruinha_primei•·a illêa foi dil'ig-ir a pro~nnte 
mWL'J'ell:tçao :•o twnrarto pl'l~sidente do wn,ellto, 
I"JllC, "r•;Hl\ldo o~~·stl!IIW pulilico CJllo' nrJ~ r~ge,6 
O I'Ct'<IOt.i ••II'O rt'S(HJll~:tVCJ pelos rt'liClOS da poli· 
tica qn,. :t~lu:druent~ ~c \J"Iitla1.eudu nu ltnpl!!'io· 
rnn,.~cllhlll'e>, tod<~io nü" s:tbcnw~ quo o honrad~ 
[ll'<'si • l,~nle do eonsPIIw,pelu s~u estado de sonde 
m:d púdo ro.<i-<til' :to~ nos~o~ lh·bntcs: por iss~ 
mudei du rwol uçf1o e passei a iut!li'!Jcltur o wen 
nolJre nmigu,o Sr. mini~tro üu j ttstiça,q ue, robu~to 
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c são, di~põc de encrgin bn~tante, para nqui vir 
discutir eomnosco, muito c1ulwra os nossos tra· 
bnll!o~ tenlwm de ir nldm tia lwra marcada pelo 
l'Ci(lliiClllO, 

Demais o lHlnrado ministro da justi~n, pela 
5U~ acllvidade. febril, pela intervenção con· 
stanle g~o tem Udo em tt~do qi1:1~to diz respeito 
~o -mov1mento do~ nogocws (JUbl1co,; e especial· 
mente ~ materia fJilC ~c\ltahncut~ occupa D 
nos~a attcnriío, est:i mai~ do que ni11g-uen1 pre· 
parado (Jara vir qar·nos tod8:> os esclareci· 
mentos, e porl<lnto re~ponder· :ís perguntas (jUil 
tollll.nrei a liberd;,de de lha formular. 

Scnhore~. ne~te pniz de ha muito que as nor· 
mns do systemn reprcscnlati\'OSi acham comple· 
tamentc invertidas. 

Nú~, que viveHHiS todos os dias citnndo os 
eslylos inglezes, nlll. hoje ntio colhemos ~inda a 
lição fjUC elJe> <:nCCI'r<llll, 

A~siln é que po1lemas sem medo de. contes
taçffo seria n!lirmar fllle o~ parrit'l'os não sobem. 
ao governo pela vkloria de ~uas ideas,[lcla con
. Quisla d:1 opini~o, não se apoder~tn da alta 
dirccção do Estado [}orque llouvcsSL'fl1JWOslr:tdo 
os seus ttdfersarios na luta da tribuna e da im· 
~~n~. . 
o~ nossos homena politicos, vquclles que [l~lo 

seu talento c pdu seu c~ructer ll!tn o in~onles· 
t~ve\ dir•;ito de encaminhar o dirig-ir .os seus 
co· religionario~. não tomam n~ \)oliticn a po
~ir;ão do batalhador, 11~0 f~zem Ullla -pl'OiJllg'ODda 
c lua o ~r.guíua de. suas idúa~ e de suas dou· 
trin~~. não siJ aprcsentnm a peito descoberto 
p~:rnnte o IJDÍz, de moJdo a Jlatlllrem ser proc\n. 
mados veuc,'dot·c:: c lo~vatlos sob a egidc d.a 
C()nJian~a (lOJlUiur :is nltur:ts do podm·. 

Senhores, temos u 111 bt•ilhnnte cxem[)IO !JnB 
sundu r~c~ntem•!lllc nn EnrofJ.~, c que onlá 
pudessemos imitar: o vl'lho Gladstone, curvado 
~ob o peso dL' 70 ~nnos, '''I'C a cor:1gem 
potriolicn de :ttra.-cssH os cond~dos d:1 lngb· 
terra e com n Sltn palnn:1 i 11!l:unnwd:t. depMit~r 
no s~io daqut•,llc,: J.lnYosos priucip. i o< polilir.o> qne 
a sua rl!tkl:to ,. e~tuuo ::s·w~ur:.Yam dever 
fazer a fel icill.-odc do ~tw llilria. 

llois bem ; trnnda :1 lula eleitoral, Gln•lstonc 
venceu,, e rotn elle ns ide~~ c oo pt·incipiol:' <JUe 
c~lnn•m llnfJUcll~ 111omcnto no domínio do 
portido e !lu pnil intcit·o ~ 
Senhore~, :dli ú facto de couquistat· um 

individuo :1 11osi~üo da l•rilueiro ministro troz 
como corollarill l'ol~l e necc.-snrio o triumpho 
llas idéas qne cite su~~culou c rtcf~ndctt. 

Eutt·e lhis, senhores, pnr~ o po~i~r.o de presi
dente rlo conscllw, ·e gerulnt(·ntc· upoulullo 
aquellc que llll'llOS falia e menos tli~cttle; que 
procura vi I'Ut' mu~ulhado no seio do mnis 
t\l'ol"un~o ~ikm•.io, tj\te ~e t'udei~ de uma nuv~m 
my~terwsn, e que t1 copn~os dL!iXa r~c~p~r urua 
ou outra phr:1se eomo re.mltllilo da lllJis detida 
;~mlyso solire os netos da IIO$SII vida JlOiitiL'a; 
de ruauuira CJUC quando nrn hontt'lll em t:•es 
~on~içli~s é clmn(ldQ ~ Llirigir :cna~·üo, o p:w\ido 

. ~n~CII'u .1111e o tomou p:1ra ehcfc do~conhccc $UUS 
tdeas, e~pcra p~la senha para podl'l' viver c c:o. 
minhm•. (JtJO!rttl~,s, n~1oapoir!d"s c f.IJ.~f.l"lds.) 

En peço n V. l~x., Sr.pl·esttlcule, rtlll.l rne ){a· 
ranl~ a palaTra. Os nobre~ depnttttlos s~o tnnlos 
o ~eu ~poio ao govomo ê Wo decidido, qu~ 

nenhum perigo lwveni nas obscrv3ções que 
estou fazendo. 
. O Sn. PIIE:HDENTE:-0 nobre dcjlutadll con· 

lHHlC o seu di::curso. 
O Sn. Fnt>l'I'AS Cou~tNao;·-D•~mais, Sr, presi· 

dente, os considera~ões flUO cxr>onho resultnm 
de factos qne dim·iamente ~e dfoo, o qne cortn· 
mente niio scriio desconbccidos pofos nobres 
depul:ulos ; e, alclm disto, meu intuito com as 
consideraçües que exponho 11ão é, 11eril 11úde 
ser, rerir a (Jesson delerminnda. · · 
Ma~, Lal ri a verdade das minhas reflexões, tal 

a rorça da evidcm~ia com que as enuncio, que 
nenhum l'eceio nutro de que a el\as se pmsa 
OtJ[JÔI' urna objecç:io <ligna de ser nceiln. 

Senhorc~, Wo grande é a confusiio (jUc reina 
no mtdo dos nossos princiiJios politieos, quu o 
nobre Sr. pre:;idente uo conselho lel'e jü occa
siàll d~ vir. dizer u csin cumnru llllC n):(ora ú que 
o par!Jdo lrl.lernl se achn ·no poder, a esla pro· 
posição, em vez de ser rcpdlida, foi, pelo ·CO!l• 
trai'IO, apoimb pelos meus honra:los amin-os . 

MM, que con!lcmnaçiio muis formal do que 
essa~ JlO~$ivet lavrnr->e contr;~ a c~mara uctual' 

Pois que polilica rel>rescntou o minislerio 
[J~ssado, rJne alc~nçou dos nob1·es deptttados o 
me~ mo enlhnsiasnoo de rJUe acUtalmentose orgu
thn o ,;:n!Jinelc 28 de àfnr~o? 

Po•· que motivo o honr~do vre~idente do cou· 
StJiho, lilJernl de fina temper:•, não trepidou, não 
só em 1lar o prestigio do seLl nom·~ pura a con· 
tinua~Iío do o de Jr•neiro, como ainda em rogar 
aos seus nmigos que tudo Jizessem t>nr·n que o 
go\·erno com que ~o. inaugurou a prc~cnlo si· 
llwç:âo tivesse a mai.slong-a vida? · 
~as agora tnmbem perguntarei no. honrado 

presid,,nto do conselho :"-estnr:i hoje, porven· 
tur~. no poder o partido liberei 'I 

Nrlo c~tú ; c i$so d~~laro sem palxiío, ao cou· 
traria, convencido de que uvnnço umn ver· 
dad~. · · 

Scr<í, (l?_rvenlurn, lillernl um .governo que, 
por oc<;asmo de se decrelat· a mn1~ impMtante 
elas leis, c:omq seja 11i]Ue11<~ quu deve contribuir 
pam habilitar o povo :1 interfel'ir nos nugocios 
publwos, proeurn araslnl-o d.-.ts nrn~s e assim 
cobrir de luto n sobcrnuia nnciunnl '! (Apcu·t~8, 
pro~estQS e !"('e/a mações.) 

Orgaui~a-se o gabinete 28 de Jl.farço, e logo·a 
primeira t~r~fn que toma sohre si é dc:opojar o 
(JO\'O tio drrelto rfe votar. 
Xú~ , quo cnm o povo temos nl~ hoje vivido, 

qne dellc hi\'ClnOS tir:tdot•Oldn llOS~U li forçn, poiS 
uos <lias os mais ditllceis scmtrrc. o cnconll·:\mos 
prompto n acudir no nos~o nppcllo, fo1·j:imos 
contra elle as melhores das nossas armns I 
(AJ•Utles, 1lo·oteslos e reclcinwrüil~.) 

Senhores, convençnm-se de umn cousD, c é: 
qno 1~orõn, govemo, ~ent1dn, cnmara, tudo vh·e 
em Yil·tude de um unico prin<'ipio : - todos os 
poderes deste pn iz s~o delega~iJc,; do povo. 

E clle ha de ~cr o quo cllo é ; vossas leis, 
yo~~~~s decretos, vo;;sus. sOJJlti~mas, sãn impo· 
tl'llleb para nrrnncar·lhc n legillma influencia 
1JUO elle tem e ~empro ha de Lor na mat·chn dos 
acoutcdmenlos JlUIJHcos ; olle lw de permnnecel' 
firme u int~balavcJ, c hn de desdenhar do esbu· 
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lho _que lhe prcpii rais com o Yosso já tiio cclciJt·e · _O Su. FtFlTAS COI.i"TnmÕ:- Porquo y _. Ex; 
projecto de refot·ma eleitor~.!." (M1~itr1s ffpill'tl!s.) nno se lcv:~ntou nessa t_t·ibuna e com n energia, · 

Parece quP. o governo cor~ a ~u~ fatal jJQiitiea, de que deu t;onlas provas, 11ão estio:rnatisou csl.c 
que uo lntl9 de unlos •·-nergins fals;•s, aprcseut:~ governo, po1· não ter sabiilo impedir n.san"ui. 
o cunho dn mnis pronunciada fraqueza, pois, .noJento CSJJcctaculo, que infelizmente 11an °Uús 
com medo de ser accus:Jdo pelo abuso que pos· todos se deu mt .cidade d~ \rictoria f 
sam SL~us agentes fazer d8S attribuiçüos que . 0 Sn. JoAQU.I)I N.\nuco .. _ Nunco me ha d" 

. lhes _Cllbcll!, puro mnnter a ordem publica e ga· u 
ranttr a vula e .a liberdade do cidadfio orde· achnr em contrJdiçâo. . 
na-lhes a nu1is complet:tabstimçiiodiante'mesmo (JVmnerosos apal'les.) . 
dos distut·bios os mais sérios, me pucce, sénho- o S~t._ fnEITAs CoUTlllll<! : .- sr. presidente, 3 
rcs, que com U!JIO tal T>Oiitica v.isa o· gabíaeta OJlJlOSJÇ<IO nest.1 cnsa esta oxcommung;•da. Por 
apenas dons IIns : L • dar uma justilic:•ção cs· mais b.enevolo que se pretenda s•!r, por maiores 
plendida á victoria aristucraHcu firmada pelo que sejam as caut<;las c1ue se queira ·. obs•Jf\"af 
artigo a.• do projecto d~ refot'lna eleitoral; 2.• liu de incorrer-se futulmcnle ua terri\·el con: 
prCP<1tor o. rQuUzoçfio desse ideal de artista que demnnção dos nobres deputados, revelada nessa 
tanto apregoa o nobre presidente do conselho, serie interruinavel de interrupções~ c1ue ao meu 
isto~' Vtlr o seu partido comttlelnmente derl'O· Yer, nenhuma rn3o justille:~. 
tndo, ernhora por uma minoria de uesordeiros · Senhores, cu ncstn camara · tenho circum· 
de homl'ns que empunham n faca e <• rewolver: scripto a pequen:t. hos\ilidade que movo ·oo . 

·que pelo terror conseguem .arugontar dos tem· gov•Jrno ao dt·culo das · idêas e das doutrinas· 
pios os cidudàos pacilicos e honestos. nuncá me occupci com :11i p~ssons dos nohr~ 
Os~. Ru-r BAnnoz.~ dá um apa1'le, ministros; com a maior rranqueM·dedaro que, 
O Sa. Fnr::tus CouTilmo:- rsso é uma ~prc- si bs minhas obsenaçue; relativamelltB á .admi· 

. cio.çào injusta por parte de V. E:t., que cerlu· nistraçiio liVe$SCIIl de iil!r aret·idas pelas s~·m· 
mente não pó de a~scvcrar que o povo tenha pathias CJUB tenho a SS. EE:oo.., eu seria um mi· 
sido a <'.:tnsn efficicnle dos dlsturl.Jios qne cen- · nisleriahsta cum{Jti. 
suro; V.E::t. deve couvencer-~c rlc que :i nn~r· O nol.Jre pr~sidcnto do conselho queima-se 
chia, que se introduziu n<~s eleições de verea· de que a opposir;âo não o (Jrocú;oa :~fim de pedir· 
dores para o niunicit>io neutro, foi proveniente .lhe providencias pnrn factos que se d~o no lua· · 
de,;se elementn 3nonymo, qlte vive d~ desordem perto~~ e~peçi;~lmentc nns pt·<•vincins de que essa 
c tio cri me, elemento contra o IJUOI os podeNl~ mesma opposiçdo ó representante ; e ne~~e sen • 
publicos devem decretar medidas cnorgic:ts e tido cxpnmiu·sc S. ·Ex. quando na c:~m:tm vi·· 
decisivas; nindo mois: v. Bx: deve s:~ber que O! talicia roi iutcrpell~do n respeito dos tri~tcs 
que ~rn seus plonos se aproveitam des~a . horda nconlooimcutos ue l'crnnmbuco. · 
de omolinotlores siio cxaclnmc!lle· aqucllas qu11 Senhores, uiío ncho ra.Wo ness:~ especic 1le 
pertencem no· cenw altoLlotJt'OJCcto de r~(ot·uJa ccosurll que o nobre presidente; do consolho 
clcitor·01, s\io esses orisloerat:•s 11 qU1lm o uoi.Jt•e '"parece qU.l'l'et· irrogar aos meus amigos . 

. deput~do qum· exclnsiYam~ntu dar o direito de · No di:t em quo ~ctui foi uma ve1. inlerpellado 
vot:1r. S. Ex. áecrcu du polttica que !e estan1 roz~nüo ntt 

O Sn. JoAQI.TtM NAnuco:- T~m sido muitos provincin de l'~rnambuco, foram nd•tulid:~s pro· 
vezes ass:llu riaõos pclil polida. v as robustas e direcl;~s, qL(e deviam conveu-· 

O Sn. t~nErus Court~no:- Niío ·sei si hoje ccr S. ~x. d•: I(Ue o · yiee-presldent~ Ad~lino 
isso IICOntece ; a ser ns~im dirij · o meu collcga não podia mais continu:1r na posiçiio do doll'gado 
a sua censl\1'11 ao nobre minisu·o da justi~. do gabinete lltl dtl Março. ·. • · 

Vl! V. Ex., St·. ministro, quo tl um do~ mui::os O meu c.ollegn, .o Sr. Joaquim 'l'nares, qae 
do Y ,E:{. qu~m declun quo os perturbadores dn · ent:'lo ct·n o inlcrpcllanle, declarqu em lermos 
ordem publico, quo os criminosos ~ que me bom clnt·os <IUO não tinhu. [Miido entrar· na ma· 
refiro rauim ptlrte d~ volicia see1·e~, il~.stu curte. triz, p:ua votar, JlOr<Jnanlu essn matriz linha · 

o·sR. loAQUut NADI.TCC : - Rl•firo·m(' aó 1. o sido tomada pela forç,, public-1. E que tlllCnçiio 
d J A · d ) prestou o nrbre prestd~nte do ronsclho a cs!!n 

c . <1neiro. ( PI>IG os. declaraçiio ·fe ita por Ulll membro do ":trlameuto' 
O SR. Z.\)1& : - Nno ·apoiado: ó preciso ft~· Nenhu1na, pO!'t]UC elle pertenc-i:• oi Ol•IJO"iç~o. 

zer-se Aogabin l'te5 d~ Janeiro a mesuw justi~:ll O rtneJez ? Lilititou-~e a let•o toleg rnmmaqLI!l o 
que se faz no :28 d~ Mar~o. viCO'[Jre~idenle. nccnsatlo lho em•ldt·~, e :.~ssim 

O Sn. PRF.SIOlll'(TE: - Pc~·o no~ nobres d~IJU, julgou qtte o nbsol ,·el'i~m d~; .it~slas arg·Liições . 
tndos quo não int~rromp:tm o ot·ador. que. coatr~ olle llnviarn l'ormqla•lo algnus deptt· 

o SR. FREITAS Coli1'Íl'iHO :-v. Ex. refere- ~·~ l3tlos ds lH'O\'ÍIIl'ia de l'ernnmlJLLCI) , 

0 
:1..• de Jtmeiro 1 . . v. Ex. qiHl na se$siiO s .. nhorc~. estranho a nova tbcorin a que .so 

pas~ada foi nm do:; 1rihuuo~ que 8empre ~c pretende agora .dar e urso :- dercndcr·:;e um 
ochon 118 c;:t~c:•da deremlcndo com nmn in~is· runecion:l l'iv [)Ubllco tJccusado, cum: telegr:un· 
tonciu mlmirnwl os dit'l'ilos du 11oro; !(1\e nuo · lll&S oxpediJ,,s J.I\JI' e::so nwsmo funccionario, t(tUl 
hnvit1 1Jiu 0111 que n:io tom:•S>t~conla ~u ~oV~I'J\ll mmhn111a t'X(llit·;.w:in<~ceil;lvel . tln do~ SU L!" nct~s · 
pel:1s ~mtS prclcudtd11s violenci~:; contr11 us c r(uc ol\ll'aL'OII>ll n~o r~z ~enfio negar n ;·emcl· 
Jii.Jc,r

1
1u.dc> 11ublicu>, est;) hojl~ ~ ilcndo~L•, mudo, doue Lias itnpnlat'Üi~~ qne lhe ~tio dit•igidus. 

dioulc do gal.liuotc 28 d~ M:•l'~o. · · o g11. G.\LI."It:-10 o.\i'- NRvEs :- Qnem accmn é 
O Sn . ~OAQiliM NABVCO dà Uln apl\tlo. qttc Llc\'e dnl' o pro~·a. 
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o sn. FnEtr.~s Cournma:- Quqm accusa ueve Ult Sn. Dr;:l'm'A!>O :-0 Sr. Su c Albuquerque 
d:~r f< tir~\'3, diz o uobt'e dctJitWdo ; mn;; o uo- em Pernambtwo. 
1rc del'utat!o esquece-se de que o hnlll'<ldo !H'e: (1/r:t out;·os rlpllrtes;) 
sidenltl do conselho dl•claruu uo ~t;l!latlo que ~ 1 

0 Sll. FrmrT.IS ColiTt~rro ;-Os .nobre> d<~pu-
tivcs,:o aCODJV<IIthado (I l.iOiitica de l'Htwtni.Juo.:o. r I' . I d 
si tivesse lido osjol'nne~ qu'-!.' :llli se 11 ~1 1 1 [;..11111 0 l~do~ asscverau1 que os que por in c 1('.1! a 'l se 

d ach:~m. em Oll[lll>i~;io. ao .g·aiJinete dll ~8 de Março que com muiln autccc cucra 3!1UUocwrau1 o~ . rr 
acLos de pre~oteoci:r qne IÍ\'et'rJIIl 0 Jameutavel se contrn . r~cJJr 1 p~rs IJUf.l uns censll:r :Jm o .,o
desrechi.J nessa scena de sangue ua cid:•de dn v~rno Jlelú empr·ego d:1 for~:a, outros JU~t~mentc 
Viciaria, tuia em tempo podido evitar aquella pelo molivo conLrario, 
triste c~lamidaJe. Os Sns. RüY BAlUIOZ.\ E IIL\.n,:or.r~o MotrnA-

Por isso :1credito que a oppc:~siçí.io nno tem do V. E:c censuro pot• uma c oulra co usa. 
governo n necessaria conllnnça )JMa poder fazer o sn. Fnr.lTAs Cour~:sno :-Senhores, a dou· 
valer as suas reclnmar;ucs. trin3 do gm•crno ó bon. · 

O nobre presidente do conselho declarou que Com elfeiiO a rorça não de,~e COID1)3rer.er nus 
nlio tora os jornaes de Pernambuco; mas, senno- elei~ões pura com]wimir 3 lrberdad'} de voto; 
res, n5o ri a~sim qull ~e desemtlenha a tarefa do a sua miss~o deve ~er garantir a ordem pu
governo, n qu::.l conoiste sobtelu~o em bem se hlic:1, 11 vida e os direitos do ddadào ; mas, 
conhecer o estndo ~cr~1l do I!IJP()rw, os nconte- concluir (lahi· que :1 ror~a nuo dlli'C comp~!'cccr 
cimentos que ~e diio llM pruvi11cias, o proce,li- qu:mdo a 01·de1n c~tá pel'Lurbada, quando a 
tuento que nell3s tllm es delegndo5 de conliança aiWl'thia 1011111 pro[JOrções o.~susL:rd"rns, (!U~~uo 
immediala do (;nlliuete,. ~em 0 (jUC Q gr••lldO 3 vid~ do cid;~dfio e,;l:i SO!J immioeute pengo, 
principio de !i~cali~u~iio, t]UC. os ministros de- qu~ndo a nill"UCm e dado exercer liHeur~nt~ os 
Yep.1 e~Cl'cer r~lati\'amente aos sem :~gentes. s~us (/ireitos," é. ab~m·do J que a cloqtwnda do 
d~tx:u:a de figurar como u!n._dos ponl?s csscn- governo. c as urgu~:i~s dos nobt·cs deputados 
craes a boa marcha d_a admrnt~lra~ao · . . . . nunc~ J:imais JlOrlerào arrastnt·-mc. 

Sl o honrado presnieute tlo con,elho Ir\ e~se ' . • ,. . · 
conhecimento exactu do que se pa~suya em Per· O Sn, Rm: B,\UilQZ,\ d,t um aporte. 
nambuco, o que lhe seri~ fncil, si se livesse dndo O Su. FnEJTAS Coumtlo ;-,Senbor·es, quem 
ao trabalho de correr a visla pet<.~s follws, ~~u.e ncsLe p~1iz tc111 Hbü>~•do mais tiO 11Ue o goYcrno? 
alli sP. public~m, e si tivesse tonwll~ 011 devr.da e, ~endoa~sim, qu:lla consrrtnencia a qu~ de''O 
consider:~çiío o que lhe declnr:u·a o sr. Joaqmm chegnr o nobre dcpttlado?.Qne se elun111e o 
Tavares~ estou certo de que o br~ço de~· Ex. governo. . 
1er·se·ia interposto enlte a tropn amotm<~da e o parlam~nto, que dcw \lbOtogrnphtH' a YOll· 
essas Yiclimas illustres, cuja sorte taUIO de~do· tttde nncion:.l ; que deve ser o cxpt·ll~slio genuj~ 
ramos. • . na dos interesses S(\Ci~c~, qun1Ha~ ve~es nao 
. Pergu':lt~rei aind~ ~~ e-ovcrno, pcrgu_n~~re.' ao tom cllc mentido {í, sua miss5o, qunutas vc~es 

nobre numstro da JUSI!Çn, de CUJO c~p;nto 1m- não tem ellc nl:uua.do d(l,l\\refa que natut•almcnte 
JlDrcial serei o primeiro :~ .. d:tr te8lewuullo:- lhe incumbe~ · 
quvl .o motivo que aduou no nni !11? do nobre Segundo os declarar,ües que aqu! fazem uio.
presidentc do conselho pnrn procrpittrd~meoto, rimncnte os uol.Jr·es dcpul~dús, IWO .tem !JOl'· 
-para por meio do teleg'l':.pbo. ordcn:'r no Sr. venlnl'll o scnnuo · mnims ver.l's abus:nlo dus 
Louren~.o de ~~~~~tJUer·tJUO n entrega do _go · gr·:,ntl,·s irnmttnill:~des tle rtue o ill\'CSiiu a UO$SU 
vemo da proV"mcm de i>ernnmbu~o no -vrce- lei runllunrt·nr:rl ? 
presidente Adelino 'I' · Qu:rutns n•ZtJ$ o podcrj udici:u·io n~o lclll co.n· 

O Sn. BEt.TnÃo :-Era preciso g-.~ranlir o rc- dclrln:tdu itHLOCt·ntu> ; 1pwu t:~~ ''e7.e< o r!•:t~!:;. 
sultado dn ddção. · li'ndo não (lcsccu tla regi~ o ~~~r,•nn dn JUSII~n 

o sn. Rlir DMIIIOZA :-Est;"1 reproduzindo uma 11ar;~ immi~ctlitHI.o-~e lliiiiDlct·e,se~ re1•ro1'ndu.-:, 
·i1terpdhr~úo res •Ondid1.1, lazer dn I1JI um lll<~ruJIII'nlo tle v•n;ranç~ 1 1 

, > 
1 . . . ~ ,·, ,; .. 8C!,(UIIUIJ a dOUII'Illa UO !l(ll.Ji'C llepulndl!> fJU!! 

. O su. FutJr,\s CutT!~.no .7Ern precr~o.,nrnn mo inlllrrompcu com o ~cu :~pnrt1!, o nnrco re· 
tu· o resullt1do da clCJçt~o, d11. o uoiJ~e dcputudo n•edio pnrtt todos ess~s abuso~ seria <1 cxtincçâo 
por Pcrnamlmco; ora, ~enhor~~. ~.1 0 hour:ldo do pa!'lumento llo serwdo do pede!' judiciario .. , 
presidente do conselho tem verdadeu:o :~rnot· ao . ' . ' 
seuide31, isto ó, de se ver derrotado corno go- O Sn. RtJY BAnnou da um aparte. 
•·erno, porque n~o op•·ovcitou cs~n occa~iiio? O S11. Fnr.tns CoUTI:-:no :-Eu, si fut'<l ministro 
Porq11e niio deixou que o ~eu collcg~ da agrrcul· da justir;~, não duvid~ri~ !listinguit• o nohre de~ 
turn tivesM a corón do m:•rlyrio? (Apoiados.) puinllo com a uomcaç1io do cllefo de polici:t . 

. Deix~sse S. Ex. que o Sr. ,Bu:trqac !le ~lace- (R,8a,l·•·•·.) · 
d~, _CtlJOS qunlld~de~ cu rn~rto :1p1~cc:o, f.,s>o 0 "n Bur ll\nu~>z.v ....... E' J)r~eiso s~bol' si cu 
Vtcllma UI! umtl dL'l'roLa ~lonos~: ;ei'IU '~'o horr- . · · · · 
rosa pai·n o g:ollillel••, p~ra o p:ÍJ't i~n 1.' .P!'ilwi- ~C\lll::va.. • . . . 
palnwnle pnra o dc\'l'otodü, {]l\C us~tm v1r·ra dnr O l'IH. l•rm.·rA.o l.oL-rr~·uo :-Po1s dc1•crw nccl· 
pc1·aute o pu i~ a pruv;~ IUtli:; ~nl~mno tio• :;n~ ta r; c l~$1011 nrlo q l!e ( J noiJL'C ·?l}pntado, com ?S 
abncgo•·ãu poliLü•a · e de111ai~, >~mhoi'I~S, tcl'i:•· 'st•lb t:,ll.llllo' c nclll' rt.l~de, ha,·Htth• s:~l1er IJI'(1Y!• 
mos o êuso ra1·o li~ I'Cl' 11111 mini~ll'o \'(.\IJCido nil' u~ •li~llrd.oios rJne agora se têm d:~tlo no ~ero 
em uma IJotalhn cleilornl. \l ~: st:' cnpitnl. 

o Sn. C.\NDIOO. nr. ÜI..IY!'.tnA :-Em lllillllS ji! (Cr!IZCII/1•$e 11U!llerosns apal'tes a os,·, preJi-
fui um minil>ti'O derroltldQ.· de11!e ,·ectmn~~ rrii~Hfào.) . 
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S•~nhor{!s. o que \levemos (Juerer é que os 
podere~ publil:os niio ~•IJIISCIII, c •JU•J. qu01ndo o 
abuso "PP•II·eçu, tenllautu< nn lcg·i~luÇ<io tueios 
de rei•riutíl·o. 

Pcrmill:tm o,;. n()!Jt·es de[lUiado5 fJUfJ lhes diga, 
que esl.a alt8l•:n~5(} ahs, ,Jut:• que, rd:tlivatJwnte. 
a C'leio;ucs, atlopton o g-:wet·w•, o ponw de snnc
cion<~r C<JIIt o ,;e a siltmcio 11S dL"sordens de que 
t~mos sido lL•st••ntunhas, c um almso. ~ 'utll \'Cr· 
d~d!lit'u <~tt!.!llh•do cuutra us leis do púiz. (~lpat·-
t,•s .) · 

Pois mio lcllJO!< lei fJUC re<;:ttle ~sla ma!CI'in 1 
N5o ha rlisposi,JfiO e:qH'•·ss:~ nffo só n~ lei do !81lli 
COliJO :tind~ na de ltlí1i, ali:ísjú cil:1_da na c.umt•ru 
vil:llicia JldO St·. Vísco11de dJ Hiu Bnmco ao no: 
I:Jrc milti>tro da jnsti~a 'f As mesas eleitnrncs 
não lllm polTontura o dit•elto de requi~it:tr for•;~ 
do govet·nu 11fim de gurantit· u ol'dem c numler 
a litJerdade de Y!HO? (<lpoiurt'o.~, nao tt]JOir.utos e 
uprrrles .) 

O g-overno é o juiz d:• couveniCJtdn e dn oc· 
c.1~ifio, dizem os nobn~s d6!JliL<H.Io~. Pois bem ; 
di;•nle du,; cl'imcs que itllpnn~mentn se le<u pra
li~;ulo nesta ei.!mle, di:•nte Lia couc:;ão que te111 
irnp~didu ·~hla:lãos i Ilustres de. Yotnr,_ dia11t•! em·. 
lim Llo;~e e,;p,.ct:Jculo, q ttc tanto contTibue llaf,\ 
escu1·ece1'o bdlho t\n t~nss~ 1.\h ilisa•::'lo,julgo·me,' 
senhot·es. com o dtl'e!to· de accus11r o g-01•erno, 
que pelos seus actus mnstr:t·Se inteirnm<mte in· 
ca11a7. rr.~ ma uter n ordem puhlimt e ~arunlir 3 
JiLL'I'da,le. (CI·U~rlll! se IIWÚQS (f}JIU·Ies.} 

E~le é o pi.liz tl<t5 exa:;ol'nçõcs I Enu·e tudo e 
nnd;a, niío con4ecem o meio termo I (Ap(!i'tes . ) 

Os nt•bre~ dejmlodos têm horror da elekiio 
g·anlm pcln baioneta do ~oldado, nias niio llesde· 
nh~tlll dt• eldçãu gi•nlla pelo t'e"'olvet· e pelu n:1· 
~·alh11. do C~[wnga l · · 

O Sn. MucoLJNO Mot:n.t: - Niio tem direito 
d~ fa~er distinc~'ão en In~ capun::;as c votantes. 

(Ha Olllt•os apc11'tÚ) 
O Sn. Ftml'fAS Cm.rrl:s!lo : - Peço 110 nobre 

<ternlltn.lo que nw dispense tio I'CSPl•Utl•:J' ao seu 
3lJorte, [.IOis ~empro fui inimi~,;o da,; distincçuus 
pttr:uucule c~coln~tic~s. 

(Ct'IIZ·I'III·S~ IIIOII<'I'0$0S oparleS .) 

Per~ nulo a \r. ~.~.:·x., Sr. p~·esidenl•~ .. ·si n mi·. 
nhn int.·•·p~llttç;1n Sr) t•onvt•l'tr·u em ~nbbntiun, 
po1·quunto, si assim l'ên·, mudarei M cslylu o d() 
systema. 

· O Sn. l'nEsiDENt'll:- O nobre deputado viu 
que pedi aos nobres dt~pttlados que utto o in· 
tet'l'ompos~em ; pe~o de novo ; L: o que po~so 
razet·. · 

o Sn. FREITAS ÇotiTJi:\'rro : - ~<:ntendo quo o 
go\·cl'no nãu podi~. n:lo (in !I~ o dir·~ito do JWS''"' 
(\ h•t·p ():lõ'U lllllllh 'L' i.\ OI'LI~Ill. 

Os lrblL~s acnntt•cintl)lltos qne s11 uer·:wt n:t 
cÔI'tl1 nlli t1~t:\o inrc:~z~uente .attt~::;.tondo n~ con
sCI[Uenri~,; dl~i>lur••vd~ a qai: ê capn tltl chegar 
n l'tlllL'."lU Jontmw tio govel'lw. 

S~llbol'd, j:i qlle n~o quet·.:m que a l'twç:> JW· 
nelre 110 seio d:•s igl'l,jas para l.(:l!':Jnlit· n indc· 
pnndenctn tiO volo, cnmpt·a ao menus o gov~t·uo 
o sou devN' relativamente :i t>olicia dug ru;ts t1 
~;IS [Jf<tÇRS, 

O nobre ministro d~ jusliç~ 9uando no senado 
soube •1ue ;~r:•V•!s occurrenm~s $0 daTarn na 
rre::UeZia de SanL'Anna, teYea Stngulor Cot·agem 
d•• imrll•!dialnnwnte se dlriglr á(juella p:lroc.hia, 
on •e sewlu recebido com o fiJSpHito devido ao 
~··u c:~ r:• c ler e ao alio cargo que. occu~a, tratou 
de COIII'e!'s~r COIII alguns cidadnos pactlleos que 
a lli encontrou, e turnou nota dos acontecimentos 
e do,; r:u:tos que, não h;~.vi~ muilo, se tinham 
reali&ndo. · 

Retirou•se S. E:t., e logo apoz !louve um 
f!ralllie di~lurbio; os interessado$ no r~suhado 
leg<Lim·· da eleiç:io ven•lo, (JUe ~ urna podi:~ ser 
vh•lnda, trataram de collocnl-a dentro do uma 
arca solid<tmente construida e em 8oguida re~ 
clwrnm a~ portas d~ ig•·e}u. 

Muito n~o tardou, senhores,que ~m grupo nu· 
rn·,•roso do l'Opnn;.:as, armados uc· rewolvers, 
cacetes e machadinb~~. appar•lcesse r.omo que de 
sorpre~a e anoutbssc a golpes demo•·ados as 
tJD:-tas da igr·e.ia, ~rrastando pat·u o meio dn rua 
a uma, que nllnal desappa1·eceu devorada pelo 
rogo. 

(Cr·"Z'llil~·se l!!mlerosos apartes,) 
O Sn ·pnll,lllll~1'll reclama nltenção e pede 

~os Srs. deputadas que não interrompam o ora· 
dor. · 

OSn. FREITAs CoUTINHo:- De mnneirn se· 
nlwres, que es>es atlentados foram praticados <Í 
luz do diu e em logar ft·equentado por muita 
geut~, ~l!ln. que um~ ~ó tli'BÇ!l policial vi~sr.e 
cutnj>dr o seu d(H'et· prendendo os deliuquentes. 

Fic:trnm mspen~ns as run,·çues dn llOJiein, ti· 
veram os. crimino~os dinn\6 de si um campo 
v;osto pa~·a a~ sua~ nll11s exp!orAçües. 

O SI(. UoNt&:- !orns o governo tem proYi· 
dencindo com tod:t. a ene1·gi~. · 

(lia oulro5 apartes.) 
o sn. FnEt1'AS CourrN110:- Os ra~tos ahi es· 

:~o deounciut!()s por to,la n imprenõ<~,e nàu serei 
eu qnc me d••mnr:m~i em tlro~·ar que os nobres 
d••iJUinliO~ uão telll •·a•.ão quando lll'etcnd••ln ne· 
.:nr lHJUillo quo é tüo cloro como o luz meri
tlionn. 

(tia l+lll apc11·tt.) 
1\esj•oudendo :lo :tpnrte do meu honrado col· 

le~:a, llcr~unlarci cotno ê quo nn fregueziu do 
Sucrnm•·nto, para onde o govm·uo mandâra 
rorcu, a iltl'eja fr.1i invadida, e os votantes des
Pl1'~dos a tiros de a·cwolver e a golpes de nn
v;d!ta? 

O Sn. MoNTE:- Foi nn ausencla d~ força. 
(H a, ouf·ros ap<11'tes,) 
O Sn. Fn~ITAS r:o&-·r·:vno:-'-Eis·:thi estri V. Ex. 

111•' {bn•l(l razi'i,., foi nu aus•oneia dn f,,t·çn; por
tanto, coucluo:·~e l(LIB, ~i esta se Gchasse a postos, 
aq ne!las dokncia~ nfi, ~e lerhun V!~rinc~do._ 

)[u~, Sl~nlturc~, o pl'<~pr•u gove1·no e o prunerro 
qu•.: S<! l'n<~arrcg-.1 de pruv:u· :1 f;~tsidudü- do ~eu 
~~·,tem~t l.lr~ nlis•lluta a~stençiio de fc.t'Q3, j.IOr· 
.-,·uuutn pnr:1 H llllltraçi\o d:ts cedulns não ~e nega. 
:. ~ath:fnzet' :h requís:ções qne nesse ~entido as 
me~a$ eleilvrao~ lho: t[Uuirmn J!Ul'Ventura l'vzer. 

Uu Sl\. DllPUTA.DO : - Ett.tüo não hn rnnis vo
toute~. 
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O Sn. Fnrus CourtNuo:.:..... Per![Unto ao no_. 
bre ministro dn j u~liçn, que mnis do que qual
guer de nüs conhce~ a mont~ira por que s:lo 
feitas as. elei~~ões neste pniz: t]uando é Qlle ns 
rraudes tomam maior vulto e se rcaliz111n em 
muito· mnior e.sce:la? Não é ror occ:•siiio da apu
ração? E os votantes, qu~ estão presente~ e que 
recla[n:J.m contra o bicode.penn~. porqne f<irma 

· poderão fazer vale!' os seus dit·eilos, si ahi estri 
a !orça, cuja missão, segundo o pensnmenlo do 
governo, n5o é outra sen~o impodil· a liberd:Hle 
cleilornl; si ali i estãn forca, que de um momento 
(lara outro poderá ext•ellir da igr<>/a e a couce 
d'arma os que têm a onsadln de rec atnnl'? 

Port:mto. j;i vê o nobre delmlado rJue o pi'D· 
prio governo reeu!l diante das consequencius do 
~cu svstoma. 

Seria melhor que o~ ac.elta$se com t:or;r~em e 
que não m:mdnsse forca. nilo sõ por occasi:io da 
ch:lmadn, como tnmbcm por occashio da apu· 
raç.ão. 

O Sn. ALliEtnA CouTo:- Esta sendo muito 
!llogico. 

(H a tJiit,·~$ apm·lu.) 
. O Sn. FnEttAs Cortt:;tw:- Como illo!!'ico~ 

Estou mostr:~ndo que~ inct,her~ntt!n5o sôo go
verno, como o nohre deputildc> t]Ue o npoin .• Pl>is 
que não ';tio a\é a~ cl'n~equencias n<tiUtit~s do 
systema qu~ ilbrm:~m. 

o Sn. AL)!Jõ:lD;\ c~•l'TO dá um ~parte •. 

e qne possue um espirito :~ltamente concilinclor, 
ccrL<ITIWnLe não ter·ia.ncon,clhado o pedidt> de 
força, ~i n5o fura isso um acto p':rf~ilnmente lc· 
gal, !llllo de ci t·cumstuncias iuweriosas, c de 
modo nlgum enmpt•om!!Ucdor para o governo •' 
pnl'n os ~,.us amigo;:. 

No entretanto S. E:t. não foi al!endido. foi 
e"aUlGt~do IJelo gabin~te, que era obrigail.o a 
rendt•t• hornenogem á sna posiçât) dr. eher•' e cs
pcd::>lmcnlo do dircctor d~s eleições municipaes, 
a que se proce leuotlui e na pro\"iucia do Rio de 
1aneiro. 

(fl1t uwitn~ apartes.) 
IIll Sn. Dr.rL·nDD:-Em Sant'Anna os liber<~es 

defenderam a n1es:~. 

O Sn. F1u~ltH Cot;rr'ino:- Senhore~,· não 
ro~nm ~óm~nle o~ liberacs que !•cdinnl ~~r:~n· 
lias ·ao gOI'crno, rornm l~mbem os conserva
dores. Er;trn membros dt! ambos os 1mrtidos que 
pediam :10 i;'J''et•no que os nâ•l d~ ix.a~se mntar; 
·e o noltre mini;lro un ju~tiçn, com tl.esdc·m, 5e 
nflo s~rc:1smo ut~ia : Repillam a· força com a 
for~~. Senhor~s, a rcvoluç;·lo partia de eim~. es
t~v~ lcgitimn<la a guerra ci\'il. ( Troc:IIJI-$<' 
muito., apm'l~f; o Sr. [HWidmte ~·~clama at
tl' lif!IO.) 

Aruesa do Sacramento, compost~ de eidndiios 
dislincto~ como o:> Dr>-. \'ictorio da Co~l~, Dia;. 
da Crnz c outro8, dirigiu-se l;.mb0Ul no no· 
bre ministro do imperio. r~clamando !>rote~~·ão 
d:t ~uloriJ;tde JH•rn ns Slt:ts pessoas e ~s de >êUs 

O Su. FnEtT.u.CouTH-,tl\1:- En appl'llo pura til mniEro>; e S: Ex. lhe declaroll que fortunssc 
Sr. Joaqnhn .NJbut:o. cujo cunh:tllo. o Sr. Dr. ~ommis~ucs mais Olt meno~ num~ro~;t>. 
Hilario tle Gonv(i~, cidadão di~lincto (!1p1iiml~$l , ~las_ q~._, atlribuiçiies teriam ella~. e em que 
e nutavrl p~l:t~ sna~ hl1a.: m:meir:r~ e car·nctcr e~tem~o. . · 
modéradl' l(lpoiurlM). \'iU·>Co na tlura net~rs~id:tde Commis~õrs p~n prender, para pr·ocess~1·, ou 
rlc ahnnrlonnr n ig:r·ej~t, pon}lW n~tt lere (Ynranli~' sónwntc p:n·:~ ndmoe:<laçD~s am!g~veis ~ )[3s o 
(•ara !inemeulc e:.;crccr o >c'U direito de voto. gover·no tt·rin compellm•·ia pnr~ crear commi~-

l) Sn. J01Ql'IM N .... nc-co:..,.... Aplliado, pot'que ~iies.dt•s;:n na:ur~za '!. (.-4-p:ll"t•'&. l 
~s·elciçlícs 1~111 sido verd"deiras bitcch:mac~. Ei~·~hi como ~mia o go\"el'n•l Yiolando as leis 

p~rtl não C\\ll1pl'il·3~. (.-tparlt•s.) 
O S.n. Fmaus CoL-rt;.;uo :-Eis ~hl; qUcl'em NB frl'gn~zia. tio Espirill,. Saulo l' qundro uiw 

mftl" fornwl coudemnaç~o à a imprevidencia do ti •••~m1s Ju~ubre. 
go\"el'llo 11 · Eu couhe~cl o" cidntt~os que nll i tr~balhnm 

(Ct·tatTIII·te llf'~1rlts.) em elci~·líc:;, e qttc du1·:~nl~ a 11d1·~1'sid~de de· 
,. • \ . .• r.:nn H'ln!'l"c' •l excl\1~1]l1 do m~1is acds••huio pa· 
... m ::onnto ' 111°1110· nn ''''caslntl em !llW >~ trioli•mv t' thJ m:li:; del'idith' :;(errei as id<·as !i· 

npnra\·atn ;1s l'~dn l ~s. a igrl'j:t f·'i iundid~ por hC'rn~$. 
uuH\ rnullh~fw llt' indiritfn,,~ Ht>(l~ilt,S, que ,J.' sta · ,.,,z r,>r:un felizm~ute rcp~llhlo~. Etl po>,u tht· le$lemnnhc> tlll c·~~·~cl~l' p~ciftco 
l;on~tn·me que o Sr. cou;elheiro Ochl\'i~no, tbqu~llcs nos:oos amig-Qs. Et'3 l'~rto que o pH

r~uniudo ~e\\$ ~lllli\;~'5, Ih~~ ~eonsellt~int que ~e tiJcl lib~t'al de,:ta rr~g"llt'li:lltUtnl'J\)$0 t' comp~ctll 
dirigissNll :t(l gl•\'erno e pedíSitllll ft.lrç,1 p~r:l lriumph:u·ia na lut~1, portanlt> era prel'i~,, inu
~ar:llllil' as $Un~ vhbs. li li~1r n:;lleriJlrucnte ~ YiL'Iori~, e ~~~im ê que 
· o que rcspondt'\l 0 nob:·e ínini~lro d~ Jn;;- um:t gr~ndt• m;1lta \1e l'apo~ír~~ nu::iu ~omo 
lip ~ , Armelu-se. l'~i•il:am " fN'\a ~em ~ qu~ por enr.,nto de tuna c:1sa ,·izinl:a e pene-
fo:>r,n.; (.\ifu all/lirldM.) . lrnndc> tw i~hja c''USL'gnilt d~5~1.'d:,çur ~ urnn e 

Fiqtlt'i n~mirathl, st•UhQI'l'~. ,]~ ltl' l queimai ~ · . ' ~ 0 111' •rc· tl :o; r. O r. Luiz Cal'tati•l )fartin;, m~·lk'o dis· 
nHllt~lro li•• jtutiç<• ;ICl•n;elh.,·~e ~ ,.ll,tl\"<i<• <la lindo,. ~<mic o·ll<'~>ll·I\\Ult•' d···li~,d~< :.!li ~~~~\·e 
noss~ lei. 11'.'l'll~l'llt.1~>a ;1 pr~lk~ ,,~ 11111 l'l'iln~. · 
:~li:ts d;ll'D e Jll.l>iliYMneul~ dt'linidc IW Cudi"O ~oi,• l' ~wr_i~'' tlt' ;;cr '""n:o~ imtl\1 : (~.t;J(rrlr$.) 
Crimin.1! d,, lllll'<'rio. "" ::-e r liL' :unt~,1~ ·$W~ qu~ "l' :'~'01t•tnr~mym s.tw 

. ... 1'a~a i.' qth' n:oo:1 dc•rl:;ti"<IIH >.ett•l1 ~.l.tn tl\>lt'' p:1ra. 
lll11 ai:JWI.' ap<lrtu. l ·· · ttlll' n:·ll' c.1lti;:<0 dh' >c'b v punl1:1l dc• ~ic:~rio: 
O ~r. L'(ln:<dhe{ro Oet~\'i~1w um dL'>I'I't'>timo· \·-11.1<11'!1'$. ) 

~o& eln•fp~ l1t> paniilo Jiht'1':1t. i um ll•'lll(' á ~ l•ra. ~n \'M. per~nnt·.1. >i.'nh,,,.,,,, ::i t'Stt' t':<lJtl<1 
.~ombnt de cuj•., presti!'h' o :;:abim•Lt• •h• 2~ de ti.'.' co1t'H" h'm th•(·,,ntinn:H·. >i :1 Yi(\:l. d11 t'.,.·,!:~ol:lt1 
·lltt.•-.:.o lt'l\\ ~·rvcm·sdL' ~•n•l' ·. p~is b~.m: ~. ~o;:.._., i\en\rt.' ,~;, >ll:\ pr,>~ll'la t'<~,.a 11~'' •'>t:i gat·~·ntido. 
que c d.., uu1~ nwdt•raçào T~conhc<.'iLt;• l<IP•>~·«,f~l l , <ilpa~tr&\ si c' illl enw adopta ,., prindpio de 
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q ue a policia riíío tem l'aziio de ser !Jnnndo se O honrndo . mini.>lro daj uslit::a impellido p·ela 
trat~ d•! \'01111' (apartes), é melhOI' I.JU•· ruja uJo~ . nobre pait;lo cl~ an endcr aos justos recl<imos dos 
todos par:t Chinu, porque ~o 111eno.> nhi teremos seus atlvet'sarios, deixa-se rnuilas vetes .. levar · · 
mais ~egurant;a llo que aqui . (1lpa rk1. ) · at~ onde não devin. · . 

· · Senllol'cs, eu 1•)n!Jo ncompanbado a actividude · A~sim c guc em rel~ção á província de S, 
·assombrosa com que o nobre ministro da jusli· ll:J ulo,·exigindo S. Et. do preoidcnte a demi~silo 
ça. ·tem procnrado desempenhar-se de sua t:Hefa. de um delego do de polieili, contra o quut havi:l 
~. E,;. infdizmeute chega sempre depoi~ da upenos um telegrammn conservador, não leve ll 
porta arromb3da, todas ~s providencias s~o tur- prlldeneia n~ccssaría, foi precipitado. . 

. dias, .ua<la .tem preventdo, \:i;;ila os enfermos e '!'a!lto as~imque as inrorm~çws U"'tcr iormenle 
cu terra os defuntos. . · recebidas rleclaravam nquella autoridade isenta 

S. EJ: . foi a S~nl' . .\.ntHl, nada feZ, pois eom a de culpa e pena. 
sua ausenci~ a desordem rect·esceu, e o re · Poderei,· pois, amrmar que uma notiCia tele- · 
woh·er salvou drJ.rantc muito tempo, me:;mo gravhica,lida em pl~no ~Mlnado IJOr um membro 
durante a noite, e a p<>licia dormia o somno pertcneP.ntc ao partido conll"o~rio, no animo 
sollo. . · do nobre ministro pesou mnis do que o con· 

Já não havia eleição, mas t.~mbem a policia ceilo de que é di~no o.presideote de S. Pauto 
entrara no gozo de suas Cérbs, genero.;omenle e a illu~rr;~da aeput.'lçiio desta provineia. 
conce•lida; pelo qobre mi.n istro d3 .j.I,!Sii•;a . (.-tpartu.) · . . · 
(Apartes.) . Ainda hontcm, senhores,. aqui se Jevantlirom 

Eu Ju!rgunto ao nobre ministro si porventura os meus nnl.lrcs amigos deputados por S. Paulo, 
tem fó . nos in qu~rilos t)ue mandou ~brir ~ Si p:1ra patentear as ~uas adbcsõcs an honradn prc· 
:t~: I'Cd!la que o,; séu; agent••s, ll•Js qua~s S. ·E)(, ~idente daiJUclla .provineia e decl:~r~r .infun· 

· p~r~ce n~o11 coniJar, touwr<io M otmo :~s ord.:ns dadas as :~ccu3tJÇi:íes movidas contra o delegado 
ile ~. Ex. • demittido . · · . . 

O Sa. Rt:t B.\RIIOZA :-~[as então 0 qne havia S•·nhores, si o presidente é da conli:lllçn do 
de fazer ? ·. govr.rno, torno-se preciso que cs\e niio Hie · 

quebre n autonomia, aliás necE'.ss~ria á hoa 
O 5n. F11e:nAs C>Jún~Ho:-Prevenir a desor· · lnarcha ·da adminis\ração; niín comprchendo, 

d'ltU e Pl'ender os r.t·iminoso>. pois, como é que o nobre. tninislro da jusliçn se 
Eu uão quero, senhore>, ser derrotado ucm ·Julga hnbillladr> a int~rrerir em nel;ocios que · 

· pela hayonell1 do soldado nen1 pela ua\·o.lhn do gu"m em esphera esp•;ci:Jl, impondo nos· pro· 
· capmga ; quero s•~r dcrrotauo pela maiol'iir. .real y[ncia$ demissões de delegados, subd~legndos e 

e p:,cillca dos meus concitladàos. . in;;pectores de 'lUal·t~ iri\o. 
EsL~s me$m:~s scena$ a que ·hoje as•islímos · · 

hõu de reproduzir· >c com a eleição drrecta, si O,$a. G.i.t.otxo o.u Ntn:s dâ um aparte .• 
este s ~·;tema do gorerno viver :ité lá . · . ·o Sll. FKEITAS Gourr.Nito:-0 ddcgado toi de •. 

Os ca pan~;~sguiados e dirigido> por quen1 ·tem mi tlido por intcrren~ao do nobro ministro da 
· intere;,;e 0:1 eleiç~O hào de avp~ r~tl! l' .llOS Col!e· j ustiça. 

gios elcítoraes e lliio de impedir o li1·r~ exerci- 0 Ss. G.\l.I>I ~OD.\S .X&'i&S dá um op~rtc . 
cio do \'o lo, e os cidaciios honestos rj ue niio 
forem dot~dos de tempenm~uro Lellicv tP.I'Üo de O Sn . ·Fru:JT.H C•innmo : - Então desconheço 
rerir:Jr·:;e para:~,; w a,;.ca,:a,;, p;~ra n:io c• h irem o·wolívo !JOr q·uc o Sr. M:1rtim F•·oncisco h ontem 

. pruw·ados !Jd:• w:io dt>-:l•>a>::ino. r_.tpa .-tts.) . aqui nos o;ci u tlitcr qul) houre preciJliluçà" t•or 
$cuhore>. d l-? e o lti;Lo: qun•lro do estado em !J:trle do . governo, deurillindO .esse delegado, 

que rkou e;: t;~ c~pil:•l , quadro que ·pintei t•om 1:uj11 culJ•n uiio e;la\·a e nem podia estai' pro· 
fidelidade cmb•lra· a . tratos largo~, poi> 3~ inter · r a da . 
l'U!H;Ve~ cou:;t:tnte~ dt·s . noLres tl <>iJUI~dos não Ternos agora outr·o f,,cto no Certrá . 
pouca~ veze; me dl.'n'i:tram do c:mlinhll <I ue rm tete:;-rawma do Jorm1r do Conuilr&io nos 
(le:cjnV!l seguir. · dà noticia de conflictos serias alli havidos por 

Direi, )'or~m, ainda ao nobre mini.stro <)Ue occa~ião das elei~õcs. .· 
<~mo o~goveraos rortes, lllll! fo rte.; d~ntro dn h?!. Tomo a libercL-•de de aconselhar aos honrados 

Si de alguma COU><\ lné fo•se licito OVi!ar o. r . ' d d • • d' r 
5. Ex. :w.tnsf."lh~r-lhe·in que se pr~mUtl !sse d~pu!ados pelo .eara que es ~ . Ja se u· Jam 
ccntrn a eloqtl~ne ía rnt i>1 ic ~ do; nos>os auvers~- no nobre mmistro do justiç~ c roguem a S. E:t . . 
· l. · 1 l · que u~dn faça relath·amenle ~. d ~misslio du au· 

rl l1~, que. '· h'Je h e pre~am ( o Utl'lt\n$ qtte não torid:tdc$, ~td que cheguem ínfl.lrrnar:i:ies dela· 
lll'lltil:aram no pul!cr. 1 .-'~.p;i.H-l•)~ . ) IIMda;; senão o Sr. scn:,dor J~gu:u-iLe t:i irâ 

O.S~c : n l'! J3.UtSOZ.\ d:i Um .1p,1 r1e. es igir dlt lritJI.lD.D. dO 8Cil~do a demiSS~O do pre-· 
O SR: fnEIHS (onuuü :-Eu ntio qa~ro 3. ~idente, demi>~~o que o honrado nrinistro da · 

3narchi:J. ju~t ~t•n tah·cz nria se recuse a conceder, con· 
ln~ugÚ~ou- se lluje ainda lttna OU ll'll theoría. · wn tu' que sin·a l>so p;, ra dar ~rrh~s do seu. es· 

· d~ go"~rull. . . . piritó ilnpAr·ri~l e justiceiro. 
O; nu>; o>s adr~r;.ari•)S, de cuja benevolencia 0 \C"'' .;am·lt 11111ito1 atJIIrles. ) 

miui~ll! l' iu · pr~c 1;;~ ~~3ra r~r.~t· wncl!r o cetebre Senhore>, um governo certamente não é, niio 
JH'Ojeeto ..te rdo.rmu eld toral, :~rm:lln ·se todo~ püd•! ser o instt·utneoto .de um IH.Irlido ; mns o 
u:: dia,; t'•Jnl t~' lt'g ramnw;: f•1r j(o•l•.>s P·~lo~ ~us ~:ont·no firma·s~ em um r•;•rtido, sew cujo 
ami~·H,~ ,.m pres~n ·:a de;sa~ notícia: Yom ex i rir ii~o i •.• , sem cujas idl1.1s o gorerlio niio )}lide 
:~. dt>m i~sil(l da> auturiuade! , \' 1 vet·, 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2710112015 11:45 · Página 20 de 38 

112 Sessão em i do Julho dG 1880. 

Quando, pois, os ministros abdie:~m ;J força 
que lbe dão seus ~1mi~os . quautlo p;tra !l:u· 

· pro.\•ns .de ~ iltl long:111imiol~rle ••m ft:en :c ao ;td ·. 
·versario, dt•sdculwm !los lt•giti•nos interesses un 
SI!U p~•·tidn, eu alllrmo, senhores, que cs>t'S 
ministros trahrm a sur• miss:io. 

polilic:t; ufin, ~.~nhorcs,o ~ilencio 6 muit:ts Vf'ZC:> 
.11' ·Jli'I)IJU III'ill d;o !J'I'<Hldl'. .IQlll )lr •)< l:tlfr!fj tl l', UIIIU 
V•·x des~nead,.~u .. , potl•:r;i DI'I'I!IJalar e111 seus 
llan•·n•, 11 0 11 ~ó ;1 eam:t t'il, rom n o sennc]o e o 
miniolcrio, c rJUil lll t'al.lc si a JJroprlu ~oru~ ! 

(•lJ,. i(o b~m ; muito bem. ) 
E' vcrd1rde quo o ~!'Overno deve pairar em u ma 

esphel'll elc\!oda, at:im:~ tlas pr•IJllCiln:< p;tixõe~,. O S1• . ... :tü•t:u" (n~iuistro tla ituli~<r) : .-
. uão ~1ódc ·ser repi'I'Sflll<tnle de ltllt!l't .. sses mcs· (tlt•n·imeut.o tfe all•·nçào) A minlw w •·~ra , nc.> ta 

. CJUÍnlto~ e inr.onl'essavt:i«, m~s Lamueiu não JtÓ~t l , occnshio, e111 CJtiC pcl~ l'''im••it•:r , -,.;;, COIIIO trll)l"tl c 
n5o·ddve s:rcrificur ~o!U~:~ml~·os, sem cuja OOUJlC· bro do ~ · !tu:~ I ;;~IJinete; me· np r. s••nto nnlo u 
ra~ão não Ih~ ê licito viver m:ais um dia. cnmal'a dos Sr~ . d •·jmt~õmi, ehmm11lu pt· l:t inter·. 

Eis :1 razão, senhores, pQr que S()r Jtrend~· mC: llt!lla1:ão olo honr~do dcjtUlado p~ht provinci:o do 
a lingu:~:;em do nol.lre ministro d~ jnstiç.1, \ io rl •l J;~Miro, d~v1•l'ía c••mlr:tnger-mt! r. 111\\ilo, 
quando no · senado declarou que ate hOJC o f!O· si me aelt~i•e em di fficuldndr.s p:~rn convencer · 
verno niio tem defendido os-~eu~ agen tes, :tp~:z;~r o hour:1do dcpn t:11lo c :1 eamat'õl de quo o :;ovl•rno 
dn~ · ac.cnsDçües --reJlelidas que os noss!Js ~d~·~t·· ;relual, no Jll'oc~dimento que. l••m lido í~ quo .mo· 
S:JJ' ios hllll ronnul~do contl"~ elh;s. ti vou l'~la intcrp{'Jiay;"lu; . n~o ro ara-ton da 

Como o governo -"C entende autorizado :t faz()r lt·l. 111:1$ cstc,·e >CIIIpl'e dentl'o ddla .. Uc~tlc que 
semclltanw dec-lnrnç.'io't · po::sa. respoudeudo :10 honrudo. ll<'ill\tarl<•. \)ro· 

SI I!Sses a:.renles nno mer<'ccm a v_ossa cnn· ,-~ r- l ho r1U:e ó Jli'I!Cctlimento do ;Ioven1o tlllt':lllle 
liau~a, o procedio1ento !Jlle duHí:< ler ó rlemit· os di:1s da. r!h-ic;ào, que• · :oinda tros o<:eu pa. foi 
til-os; ma•, s i o cou tmrio :;e vcrílica, então. o to:tUI:•u•J Jld:t le i, u;io l• · r~ i ~;;,~:in qut• fuiii:ilur-mc 
vosso · dever é .dcrendei·Os, P"r<JUC, a não SCI' por 1\!htc:•:,sho d~ :.prt>-cn l:or- m'~ " e.< t.1 to:JIIlar:t, 
~~sim . vos dccl:ornis cooscio!ntcmoutc cuiJ ~:t olos .cunwnciclo de ljiW o lllf••io cum \ )'.W tJ ila ·. 
de todas as argui1·ô~s, que até IJOj~ contn1 clle:; hou ni o ;;••bitwlc :tclu" l rluvc ~ali~ r .. u l -a, v isto 
\em ~ido feitas . qtw, sr·.' prcsi.J~ulc, 111e JHII'•~• : •~ rt nc ncnh tun 

O SR. GALDlNO ll.l.~ NEns ! - ~[~s tamtu•m gol'l!I' IIO é nwi s fr<t Ctl tfu rtue MJIH•IIc 1ft!'! )H'O· 
por'que si o gol'eruo dem ill.e segundo os tele· curo duf., ndcr ·sc r.irn d11 lei . as,:im cumrl que · 
gr~mmas e DCCllS~tClo. Nnd~ ~gradn ~~ ~~ conscl'· nenhum é tn<lis forte do qt1e nquc lle que :Jill 
vadores, o qui! elles querem é o poder. todos o~ ·se us ~cto:> ll!tll ]10 1' e~cndoa lei, escudo · 

0 Sn. Fn.tJTAS Couu:.uo:-0 nobre mtni,:tro 'IU\' llinernvel, :•o IJUal, lfll:ii iJUr.•r qtw ~dn n ron:n 
d 

. d<~ OJlpo~iç~ao, deve ceder o pa~so ;'t Yerundt'! t• ao. 
a . ju sti~a nos decla•·a, em tom pln ng~.ute, q.ue diroilo. · 

pl'etende tonsa!!rar os res tos dt•s seus ifws 
ao de~cobt•imeuto da \·erdade. Crllio que::;. Ex. S.r. presidente, os ponto:> da i ntenocll a~ão do 
ainda não é tUo vr.lbo que prodse do•stle j:i \Jon r~•do depu !todo, a CI IIC S. l.~ ... . 1uuilo lo nge· 
fazer tesl.'1mJ?nlo, e demais, senhores, 0 nobre u·~en re nllutlht em ~cu ·t11sctU'Sfl . for:Hii os qttc 
mini.•tro 1111nc~ te,· e 11utra mis>iio 1w~le m1111do. IJilSS:tr~ i " Jtor, parn soh•··~ t•llc" pl·iueiJlalu.-cul!} 
e ohi esti o p~ruau;•stal - o e>~~ batnlhas l!m quo razcr· as mi uha~ co nsicl~r:t•,'ucs. dcixnu.Ju p:tra 
S. Ex . Jigurou. 1~o "<lignamcnlt.\ p1·ocu•·audo ou'tro ru:::nr· a , ..... ~!JO:< l rt, rt n•· >er:i b a·e\'~ . :~ ottl r llg 
a victori:\ onde semp1·~ 3 vcrdude se achou . pnnl11s llc quu se. occ:upon o nu lorc tlepal:nlo, 

l\l11s, --senhures, 3 verdade ·couqui:.:l:t ·$e enm ma$ IJUC nüo ~ao priudp.,es no presuntc de· 
padcncia e· trabalho, P••r is,;o· o uol•re ministro IJate ( lê): · 
devia ' er ma i~ c;~ I ma, m;~is ;.:anguc f•·iu, c mio se • (.lu~ nHJt il·o~ ·IO\'O o g-o\·e•·.no par:1 nii'o ·ali•Jil · 
deil.ar nt-rnst:1r pda l'lotJnencia dos nos~s ad- der ~s rcckuu;r~·oos 1!1 •~ p :·t~:<it.l~u te~ · du.s" mesa~ 
ver8nrio:; a ponto de .rer ir os innot•enles. · · e l~ilontcs llUc l'<'tJU i~il :lraut f•.m:.:o para uuiJtll:r a 

Senhores, antes de ccnduir , di!··· i ao nohro onlcm 1 · . 
ministro de estrangeiro~ tJUe tJ U:•ndo S. Ex. • llc rtuc m••d.hlao tJrclonilc fl g-oHrnó n>a•· 
aqui tr;~çaya o IJU:ttlro de nossa;; ~lei•:li · ~~ . th·s· para I •IJ ~ I:Ir :i cunt inll:•\'ilo t\us •li~t u ru iu~ que 
etev~ndo n~ lulas me~qtlinhos em rJUt' de>':IJllm· tem i nop~tl i1I O por \t:trlc do.< ~ ~ itlõtd f<us l•<~d li cn,; t' 
r eeitun n~ g-rnndeo id.:ns, de~()nhando o~ IL OIIIL•IlS cxcn:id u \l(r •li I'•: i lu tle voto ! · 
com os instiucto~ os mai~ r~pru,· a!los, eu, I"''' • t;i j it S(' m:•nt.l(•ll JlrO~ l·rlc i · i•> dili g-cnci.~s llC· 
momenlosurt·e!Jalado tleln :;u~ Jlnlana, ~cntl nma c~s,:.rhl~ P<ll'<~ se pnuir o:; l'ttltm los. • . · · 
dôr p••ofund:• qunndn l'ensei que fni~ purtc da . Sr . ~wc=-idcntl·, n rmn;u•;~ :,'niH: qnc em nu1n 
UlllQ SOCiedade em CUjO. S~ÍO Sl! davam C~ôCS tl'i~· ] OH~!"fi ~e r h• de :t llllU:<, tJ U 1'<11 tlt' ifllõl:-i t• •rlil a li O~ Sll 
~~~ rnciOS. . . \" iol11 puli t i(',;t, Ulll bn1olü Cll l' rgÍO'o l' yi\·~1. · lo.· lll· 

Mas. S•' nhores,ncn rdei. e Yi que as li'ufas Ol'~m c~>n>t:r;, t. • m onto t• GIIIl:"lo n•J JlaJt. l'llll l t'n u ·rno· 
p rl•p os il :tlmc utc curreg-at.l:t$. · Yitnt·n h• tl., rurç:• l'lll! l ir::~ (' u "''U o: ti iJll'l'l:~'O nos 

·Níio crei;~ S. t.:x . que nc<tt~!\ tt'nlJlOs em fJlle :n: I(IS \'l t· ittH':II·~. E~t~l ~.-, eirenn!:<t:nu:iu IJ;~~ I rr l'la 
jú. Yejo um lit:P.iro desttel'lnr da lt(ti'lliàn .frlll liit• :l, [•:rra 1'011\'t'lll't' l' . :t lo•lO>'. 1)111.! . <i O' :.!OI'ill'llOS 
o d d:•dfio hrazilei t•o se t·o· ~i~'IW H t:c:w e.xil:tdo ton <l:~ nll'll ll' ll t•• :accu~ LI"~ p••J,. L'IUJ!I'<' :.:o da fnr.;a 
no seio de ~u:o pro•pria 1•alr b c fJliC. cotuo os . JHll•lic,, nu t>nwc,-u da • ki~o\u ~·· l'unü.·s~l'lll 
caf)ti vo~ ·de .D:ohyloni:l, V•lo pendUI'õtl' . 1ws l'\11· 1 Clll u1 n jJr•••=l··lim .. ntu lc~al . c-~· · ht':t lt• llc in· 
gu·cü·ios :IS suus harpas; 1\Clll I'Cil>a: o · hnllr:tllu l d q;n:o~úu. l'S~;) •• cc·us:· ç;ul rnrtll id:o\'\•1. 11 ~!) Jlll · 
pre-iclente do·c••nscllw que. 3JJCY.at· do s ilu1•1'io 

1

. dcri<Ltll repen,u til·. t•umu a. 1nrai s .:•>l •·mu··.· l'Uil· 
do po i' O :J !J ll l! ~c. r o• reri u ::i. Ex., di:onh! t fu l'to· dt'lllli:H;àu dus ).:U\' l'!'liiiS. ll i ~ IO ~ÚI II I' II lo •, 011 
b UJIIO COII:;:tgrado no 31'(, ·;J. 1 du (t i'Oj Cl'lO do rG• (IOdtJJ'Í:t lll'tl l' l.fl'gtUIItl!l lO il'rCCtlS\1 \'l!l f)llr:t lllll~· 
forma ch•ilornl, o paiz iult:'it·o uppl:tndc a sua ' trar ao ncol.ll'() t.lctH1l:tdo que o ministcriu uctual, 
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pelas normas que seguiu, fez exce(J~ão ao O Sn. Ftl~lTAS CounNno:- Não tem nen.h-u· 
procedimento de qnasi todos os ministcrios do ma I'Cl31;fw com a que~lüo. (N@ apoiado$.) 
Drazil (apoia<fr,s), e que, determinando,. com 0 Sa. DA:oiTA~ ( mini~lro tia jttsti,ca) :-Não 
temfJ'-'1 que ab~ulutamente ~ força pUIJiica, sob 1 ~C - 1 qu3 quer prctextc>, n~o intcrvie5se ~o processo ~~~ t~j~_mma ·. om 0 que d que tem enlao 
cleitorul, b.uvia comprehcndido o sentimento 
nnr.ional, e ncll!! inspirando-se, desempenhado ALGUNs Sns. DEI'UTAnos:- Tem toda 
um deYcl' . . (.i1poiacl'J$,) O Sn. DANTAS (miiJ.iS!ro d!t jtr~tica ).- A !oi 

Mas, sahindo desta consideração geral, que n. 31:17 de l\J de Agosto de J~(l.il, at·l. Gl, eslabe· 
por si é um grand~ argumento, entremos iJO Ieee quanto á gua1·da das urnas: . 
domínio da nos,;n legisl:tçno, p3ra ahi, com :Js , As uruns em que se guardarem de um dia 
p3lavras, com o espirilo da. lei convencPr o para outro as cedulas e mais papc(s relativos á 
nobre deput:1do de que o ministHio não fez eleição ~.er~o, di!pois de fechadus e h1cradas, re
senão executar a lei. . colhid:ts com o livro das actas em um corre de 

Execulmnol·a em sua ltlttra c em seu espiritc. lrcs chaves ... o cofro ficará nu parto mais oaten· 
e est3 · ê a for1_:a do nosso procedimento. ~iva e cenlr~l da igrPja ou edilicio onde se es\i, 
(Apoiarlos.) ver f:,zendo a eldç5o c guardado pehts senti· 

Ouaes são, Sr. ]!residente, DS disposi~·ões que n~Jla~ que n mesn julgar precisbs, niio se pondo 
temos sobre o ntodo dr proceder~ se durant~ ns impedimento a quae~qt1er cidndiios que 1gnn· 
eleições, e donde se possa inferir que o governe' mente o rJueirnm :.;unrdnr coma sua (lre>e!J.~aJ.• 
do puiz é obrigado a mandar ou prestar fo1·ça O de1·reto a·egulnmentnr n. 6097 eont~m no 
para a,;si3lir no processo eleiti:Jrnl? art. :1.08 disposf<;ão identien. 

Vei·umos:· 
A ci dt) 18iü, reproduzindo ncst~ parte u lei Ora, de todas estas dispo~içues, que são vi. 

de 18.\6; dispõe entre as attríbnir•ões da mesa, gentes. · · 
no art. 2.• ~ 8.•, n. r, (lê): . •1\lanter n ordem no O SR. GALDINO DA& NEvEs :-Siio vigeotes, 
interior do edificio, onde n!'nhuma nuto1·idadc mas tinhamcahido ~m desuso ·durante (1 tempo 
podcri• intervir sob qU31rJuer ~l·ctextl), sem re· dos conservadores . 
. qui~ic5o ~ua, fcila por escripto ou veJ'lJalmente . o sn_. OANTAs (mi11istt·o da ju.tti1~a ).-... o que 
si não l'õr possivel por aquelle modo. • resulta clnramento, senhores? E' que pot• nos~as 

Ora, si llcarmos nesLa disposiç:io de lei, lere- leis a intervenção dn Iorçn publica no proces~o 
mos que l!qui não se falia ubso!utumcnte do di· dn eleição foi sempre nut grande ilbuso. (~luitol 
reito que tenha .(I mesn dl;' requisitar for~o á apoiad(•s.) 
~utoridmlo comp1.•tentP.; :1ntes o que se diz é que 
neohUIIlll autoridnde, qunlqucr que c lia sl'jo, 0 Sn. GALDOIO DAS NEVES:,- E nós· SCillllre 
poderá comparecer e inlerferlr na clci~lin, sllvo chüuàmos contra. · , 
r~•ruisit;ão. da mesn por .escripto ou verbal· . Stl. FREITAS Cour1:-mo:- ~V. Ex.. a subsli• 
mente, quando não possa ter logtlr por :tquelltJ ~ue agom pela intervençiio do .capa~tga I 
meio· VozEs :-Ora I Ora ! { Apa1·t~3. ) 

Mas l'sln disJlllsic5o só por si, ombor~ me po;:sn 0 sn. DA.NT~s ( minisii'O tla 1· 11sti~ ):~Eu es· 
ser.vir p;•r<~ mo:;tt·nr que o procedimento do ,,_ 
1-:0VI.)rno é intdramontc lcgnl, u5o me bu,lm•ú ; pcro t!Oill r.a.lmn e llOnto por ponto ir respon-
vou pl'Oeurar outn1s pal'll que, . rombinnnd'l·ns dendo .ÍLS censuras do honrado deputa~o. 
com esta e nuninllo todus, venhu 11 cone! ui r q_ne DJ.zio. elt, ·senhores, que do ·todas e~sas dispo. 
pelo csiJirito e l'Cia letra d" no~sa Jegi~lacao, siçü~s o que resulta evidentomen\e é quo a in· 
ubsolut~mentc a for~'a publica não tem ((Lto in- krl•ciw5o da forço (JUIJlica nO processo da elei• 
tcrvir, sob pretexto algum, dt'ntro da ig-rlljn 1:~o, dentro dn8 mntl'iz~s, nunca est<WO nem na 
pnra n~si~tir no processo eleitoral. letlra, nem no espil'ito tl<ruos~:~s luis. { Apoia· 
· A lei de Hl de Agosto, no art. lOS, tommHlo dos.) 
provi:lencias c cautelas p<•ra !JU~ o pr~ces:o e lei· O 811. l~•mrrA~ C.ourtNIIo:-Nfio apoiado. 
tornl corresse sempre sem u mtmuda~·ao dDs o Su. G.\LDI~o DAs Ni!YJ;s:- Es\D''a em uso. 
rorças e dn autol'idade, delerminou o se1,ruinto 

· O Sn. D.\.~T.\s ( mi11istro d11 ju.ltit;u) E é por 
(/e) : i~lo que ~e explica esse bi\tdo \le i.ndiguaç~o 

• Suspendcr-sc·lln o roct·ut.1mcnto em lodo o CJU!l ~cmprc levantou-se de Hu!'tc :w sul tio Jmpe· 
Imperio por Ires mozes,a saber, nos (j() di:1s nn• rio, pnt·:t comdemnar I]Ue 11. forçn Imblica 10• 
\cnores c nos 30 postoriores uo dia tla cleit~o mMsr. pnrle no proc(~s;o dn t~letção, no lJUill, 

·Jll"inmria · Ficnm probibidos ut·rnm~mento~ de pet:1s leis rio nosso pai;:, só ttln1 o direito ge in· 
tropas o !\uulf!llcl' outro cistentaçiio de I'OL'l'a mi· lt'rvi1• o~ que votam c siio votado$, ·os c.ida· 
lUa I' no tlta tia d~i,üo llriutaria, a Ull1D distancia d 1. munor \1~ uma lt1!J'llll 1. o Ioga L' tht dciçào, , ~os ILC tvos. 

AUcnd:~ n ca111nra: o l~gi,Jatlor, cjner~.,ndo O Sn. Fm:rTAS CounNHO : - O quo se lrm 
Jll'0Jl:trnr us nHI;u,: 1lll 1L111dll l(Lll~ n clt•iç.~o s~.• comlcmuado ~ o nlmso da força. 
liZCSS!! ~em ll!!llhlllll L'C~I'Íu illl rtort;a Jlllltnl'i:tl, () Slt, DANT.I.S (Tililli~!ra da jllstipa):-MJ6 o 
impoz po,iliVlllll1'1lhl 1(110 IWillllllll at'L'IIlllllllll'lllO h 1HIL'ildO dqllltDtiO, COLI10 tlUtl'~lS Q\10 k111l 1\CCUO 

. de tropa t', maio tdtllh, •I LHI Llo'LiiiL illltllnslt!lll:u:iin Slttln n gttV!!rllo pu r esle proccJ.imenlo, dizem: 
de fur~·a, ljU3hjUt'l' t(ILO l'u':"'• ti\·,,,,,,. l<•:.uu· tw•sn •OLLll1\ eslit i:l :;ovemo1, o unieo rtisponsove! pela 
din, r• que li tl!esuw trupn flt'H"~~~ a ILUIII l••guu (b'tlo•tut• p('l:1 ll':lllltnillitlude publica, !lU~ não 

.. disto nte do lognr da oloi~•:'ttl. l.-IJ'uiml"~ .l Si!liLiuo~. ~~oLLt[llil'l'l'U paru razul· os t·e~P•~itar ? Poi~ e pos~l· 
·romo UI .-t:;. 
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vel que, reclamando um~ me~a forçn publica no 
l!'overno, declarando-se _em perigo, receian~o .n 
mtervençiio de uma eotrdüde estranha, recel;ln· 
do mesmo pela propria existencin, o governo 
leve o seu syslema n esse rigor e 3 ponto de 
recusar a forca para garantir-lhe a vid~ ~ • 

Esta, Sr. presidente, foi sempre a linguagem 
de qlle se aervirnm todos 03 pnrtído~ até hoje 
para justincar a presença da. torça publica (mui· 
toa apoiados); e·· foi exactamente .. contra esse 
abuso que todos sempre se levantaram, liberties 
e conservadores. (Muitol apoiados.) 

Nada. mais dimcil, senh!ll'es, do que fnzer a 
separação que os. bonrndos deputados querem ; 
nado mais diJilcil do que l()mar neste a~sumpto 
esse meio termo que hn poucos momentos lem
brava o nobre deputado, pnrn salvar um·J dou· 
trflla toda especiosn, sómente sua e daquelles 
que, hoje, talvez contradictoriame&te com idens 
que tenham sustentado, vêm aecnsar o governo 
porque niio se prestou a dar a força publica 
para intervir no processo eleitoral. (Apoiado$.) 

Perigo t !lias onde a prova desse perigo? Si o 
governo se dei:tasse levar p• las rel"lamações que 
teve, de que as mesas corriam perigo, de que 
suas vidns osta\'am ameaçadas; e m:1nd3sse para 
Cllda uma das m~trizes da C11pitol do Jmperfo I 
for~a publica qnem sobe si, além d11 viola ·ãõ 
expressa dalel,esse elemento que foi sempre con· 
d~mnadonas Igrejas, niío seria mais uma vez mo· 
tivo de desgraças maiores e muito mais lamen. 
tavels do que os tristes factos que se deram na 
capital do I_mperlo ~ (Muitoa apoiados.) 

O Sa. FRII:ITAS CoUTJNuo :-0 ministro neste 
caso nio póde urgumentar por hypotbese. 

0 Sn. DAN1'U ( miniltro da jtt$tiça ) : - Niio 
é hypothese, estou argument~ndo com a lei e 
com a nossa blstoria eleitoral. Estou dizendo 
que a tntervenç:io da força pu blicn para preve
nir abusos no processo eleitoral nunca foi 
garantia de ordem ( apoiados ), não comidero· o 
como tal. Os conflictos se rormam exaclamente 
por isso: com a exaltaciio dos anlmos, com as 
desconfiança~ que se levantnm em presença da 
força. ( Apo1ados e opartes di"el'sos,) 

Senhores, niio se póde comprehendcr o sy· 
slema dos que .accusam o minlsterio octual! 
Por m::lis que tenhamos proctU"ado entend6J.os, 
é-nos imp?ssivel. Querem a intervenção da 
torça. pubhca 't ••• 

o sn: FREITAS CoUTINHO : -Queremos ()rdcm, 
ordem, ordem, e nada mais. 

O SI!. DANTAS ( ministro da justi~ ) : -
Ordem l ... Mas, senhores, o ordem publica nilo 
foi ailal~da (apoiado'), n tranquillidude não 
sotrreu ( apoiaaa! ) ; estes d1sturbios, · all:ía In· 
mentave1s, muito fameotaveis, nt\o perturbarnm 
em cous<a ~lgumn a ordem publica. (Apoiados 
t aparte~. ) 

Deram, ã exacto, uma trlsle prova de que 
P~lo systcma eleitoral fem qne vivemos,- ou 11 
forç:~ publir.a ba de ntervir, e 1wsse caso n 
eleição deixarâ de ser uma verdade, p:1ra tor
nar-se o fructo. dn vo~tndo dt~ quem dispu2~1· 
da força· pubhen (apo•ados), ou nq'lcllcs que 
pelo honrado deputado foram devidamente qua· 
liflcQdos e que s~ inlerpoem entre os pnrttdos 

para inconscienteml'nte brandir o puntial do 
sicnrio, hão de usurpnr os Jog:u·es que são des• 
tinados aos cidad~os, pr.,judicnndo·os no exer• 
ci()io do m:•is importante direito politico. (,\fui· 
tos apoiado~.) . · . 

Pois, senhores, é de hoje que esse elemento 
que o nobre deputado ebamou, e bem, anarchico 
e criulino~o. intervem no processoele!toran Nós 
não nos lembrnmos de que em l.868, nesta pro. 
pria cnpilol, esse elemento oppareceu sob c deno· 
min3çâo de-flor da gente-, e .es!Julhou-se por 
tod:~s as igrejas, anarcbisondo o processo elei· 
tora! e pondo em perigo 3 vida dos cidadãos~ 

O Sa. FnEITAS Cot:TINHo:-Pnis é essa gente 
que tomou hoje conta desta cidade. 

O Sn. DANTAs (ministro daj•tstiça):-As ruas 
estiio ahi frequentadas por todos,nenbum nconte· 
cimento se tem daLio contra a tranquillidade 

. publica; e si se dllsse, fi<tue certo o nobre depu· 
IBdo de que o governo dispunha de fort;a bastante 
para restabelecer a ordem, para fner·~e res· 
peitor, pnra impô r aos desordeiros e annrchistas 
ap!'na que a lei lbes commlna. (Apoiados.) 

Mas niío houve tal, os fact<)S são tristes; o 
nobre deputado, porém, r~z como que uma tem
pestade em um copo d'água. 

Por um la-do, seml'rl'l que um povo livre. é 
chamado a exercer os dire11os eleitor:.es, ha umn 
tal ou · qual excit~çlio, sal. v o si esse povo esta 
morto. Por outro lado, aquelles que têm feito 
os dl!turbios nas igrejas ~ão por nós todos 
condemnados, e si o ministerio tomasse de ante· 
mão as portas dos templos ~ara separar o joio do 
trigo, para correr os cldadnos intlistinclamente, 
o tJrocesso eleitoral . deixaria de ser uma oousa 
11 vre e calma J?8ra tornar-se uma cousa qu& em 
todo o sentido 1ntimidaria, por que si OB cidadãos 
raminb:mdo para a igreja encontrass_,m u força 
publica á porta dos templos, pa1·n examinur os 
que estavam armados uudesarmndos, pergunta, 
poder-se-hiu considerar a eleição livre em 
wes condições~ l,ortanlo é iucomprehensivel o 
S)'$lema !los nubres deputados. Ou tenhnm a 
coragem de di~er rrancamerlle-queremos que a 
for~:a publica intervenha preventivamente, ou 
hão de concordar com o governo em que essa 
prevenção de força pa.ra se re~tobelecer a ordem 
e trantJUillidade é o qtte tem eontribuido pora 
fal~enr :~s noss:•s e\ei,ues. (Apoiados.) 

Senhores, eu camprehcndo n admir~ção de 
que os nobres deputados se mostram tomados. 
ReijJm~nte o QUil se está passando é novo, e por 
mais que custe, o ~overno actual h:r de levar a 
fim este plano. 

Conheço alguns presidentes de provineia que 
em tempos eleitornes desl'jaram praticar este 
mesmo programrriJ mas;· sabemos e sabe a Cll· 
mara. pcrfei\amento que, st ••sle peusamento não 
parllsse dt! mais allo,isto ê .do governo imperial, 
us pl'oprios pr·osidentes sentlr·Se·iam frncos 
pnr11 ret:ummend~r destus cousM, ou porque o 
cotmnenl:lt'io diri3 qu\"l eHes não. estavam do 
Ot!côrdo t·om o pensntnento do gonll'no imperial, 
ou · porque o proprio delegado do governo re· 
.c~iarifl que por· este. sy~ternh nlgumn desgrllçn 
livesse logar cnlre oa prourios combatentes po• 
liticos e a responsnbilrdnde callissc om cheio 
sobre elle por se dizer-não mandasles :r torça 
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qu6 devieis mândar e por Isso os raclos se não uma mini ma parte da nossa ·sociedade, 
deram, . . . afft'OIIt~m a força da lei, (ruslrem O legitima 

1\l:rs nhi é que est:i o merecimento do rninrs· perseguição. ~a autoridade, e e!lcontreDluté pro· 
terio actual. o rninisterio actual carregou com tecção ~m ho,uens de guem nao deverrarn nem· 
todn n respon.<abllldlille do seu pro,·edimento, e deveríamos llSpcral-a 'I' . 
com tempo recommendon muito positivamer.te Não ha muitos ·di~s, rererin~i a camara, um 
a todos os seus de!egados, nas vinte províncias dos mais celtbres indívlduos que formllm essa 
do Imperio, 1ue o ohservnssem, sob sui1 imme.· séita perigosa e nociva foi preso, e dentro de 
dlala responsabilidade. E' certo que·nestn cõrte· poucas hor~s não menos de dons fiadores. se. 
e em all{llris pontos do lmperio, sl'gundo as no- apresentaram, e, como a lei assim o queria, as 
ticias ja recebidas, factos lamentaveis so tõm fianças roram acei~as e o individuo posto em 
dado; o sangue brazileiro tem corrido; a[~umus liberdade. Talvez que, si em vez delle, Tosse um 
exlstencias têm sido sacrificadas. Mas o gover- operaria bonesloelabllrio~o, preso p~rqualq_~er 
no aetual, sentindo profundamente que os nos· imputação menos veJ'dadetra, um par de fsrnrha, 
1os costumes politicos se niio lenhom ~dianto.do que com o suor do rosto conslituisse .o arrfmo 
ainda, tanto quanto é neces!!llrio, para que todos de seus filhos, não apparecessern .rio prompl!• 
e cada um de nossos concidadãus se convençam mente para ar1·ancal· o da cadêa I (Muit08 apoia· 
de que o processo da eleição deve correr, mais dw.) Mas esses, cujos braços se armam perversa•. 
do que qualquer outro, mrlmo, pacinco, tran- mente par~ matar e para roubar,esses encontram 
quillo; o gov~rno · <tctual nem tnesmo _ ~inntll lmmediatamente protectores na nossa sociedade, 
destas tristes scenns recun da respon~ab•hdade, (Apoiadoa da recinto e palmtU dtt.~ galsria1.) 
do proposito em que está de, uma vez por todas, 0 Stt. PRISIDEN'IE: _As .galerias não podem firmar no nosso paiz o _p.recedente do qne o _ 
cumvrimento sincero da lei,~em ma teria de elei- dar demonstraçoes. 
ções, consiate em retirar dos templos a presen· O Sa. FREITAS CoUTINHo:- V. Ex. é applau-
r,:a da força publica, para que senão diga qUH o 11.ido pelo povo. 
:voto do eld<~dão é dado ou. deixu de ser dado, o SR. DANTAS (ministro da ju.tiça):-E o povo, 
aegu.udo a fntl.uencia da ponta das baionetas. não me applaudtndo, mas esUmando-me, raz•me 
(Apoialto$.) jusliça

1 
porque realmente, senbores, as grau.· 

Si, por esses nossos costumes ainda niio o per- i!ezas an terra nüo me fazem esquecer o meu 
feiçoados, o que eu sinto, sem perder a espe· berço, que foi no seio do. povo. ~or este. cp.mi· 
rança de que o venllam a ser, pois que somos nho fiz toda 11 minha carreira pohtica; orieL-me, 
ainda um paiz novo; si por esses nossos cos- subi, 6 súbi alé ao log~r em que _estou; pela COI)o• 
tumes, assim p••rverlidos, esses oeonteeimentos llunça e pela estima do povo : nao J!Osso ment•r 
trbtes se dão, deveu10s todos tirar delles uma á· minha origem. ( Mttito bem.) O povo, em 
lição e é, darmo-nos as ~1ãos p:~ra que seja.lan·. cujo seio sempre .vivi, ouviu-me sempa:e esta 
çado lóra do seio dos partidos esse mauolernento, linguagem; drrlgl·O eu1 mais dG Urni!· e1reum~ 
esse elemento anarchico, desordeiro e fac.cinora atancia difficil, na minha provincia (apo(adol), e 
que vem . enxovalhar o processo político mais aquelle que segllin o ·caminho do trabalho &.o- . 
imporl.ante do um povo livre. Ess~ é uma das nesto teve sempre da minha pa~te o conselho 
vantagens que devemos Urnr. A outrn Sl'r:i a de e 0 e~emplo; mas ao que não seguia ·esse caml
convencer·nos de que D3 nosl!ll lei eleitoral 11 nho da dignidade e da bonra nunca dei a. mi!lba. 
reformo se deve efth:tu&r no louvavel empenho estima. Foi esLo semprs anormo. de minha VIda, 
d& gar11ntir aos cidndiios pncil\cos, oos cidadãos e é por isso gue me sinto feliz quando me vejo 
aclivos,d~sde o mois modesto opernrio até ao mais no melo do povo laborioso e -honesto, e nunca 
elevado cidadão, o direito que a lei Jhe der do lhe faltei com 0 meu auxilio e concurso para 
exprimir o seu voto nas urnas. Porque real· ltral·o de dimculdndes em quo porventura .se 
men,e, aqui mesmo na côrte, o que estamos teohtJ achado. Este é o meu systemo, este e o 
vendo 1 As viclimas, t~lgumas eu conheço, silo meu liberalismo, n que espero em Deus nune:1 
homens paoillcos, são opcral'ios que, querendo mentir. (Jfllito bem.) 
exercer o sau direito de voto encontraram a 
bolo do cllpoeiro:. Portanto to~os siio victimas, Senhores, quando tratei de apreciar a nossa 
desde os menores até nos maiores. E, si este é o legislnçiio eleltornl para concluir, com~ çonclul, 
facto, e si eu o assigualo, tão t~ccentuatlamenle guer pela sua lettra, guer pelo seu espmto, que 
como eslou faz~ndo, não é seoíio p11ra conjurar elln não est~va do lado daquelles que censuram 
as camaras a aux.iliar o governo a desempe· o governo, por haver neg:~do intervenção da 
nhar·se do grm1de pensamento que se impoz, de força publica no. eleição, mas sim. da P!J.rte do 
dot;rr o paiz de uma le.i eleitoral que araste das governo que tem recusado e contmuara a re· 
urnas esse mnu elemento, esse elemento que, cllst~ndo a prestnl-a pllr~se~elhante llm, deixei 
pela lei actual, cnml•re dizel·o, um e outro de mencion~r uma disposição novlsslma do 
pnrlido, tanto o consel'l'~dor, como o liberal, !'eino da Grecia, lei d~ l877, em que dir· 
8egundo ~ cnnflssilo de muitos dos seus impor· sG-ia que as palavras de nossas leis tóram CO· 
tnntes membros, qu.e oinda ha jJoueo era a mim piadas, parn mo~trar q\\e esses princlplos niio 
leito, ombos tem iut,•resse eu1 montei', sito sómente nossos, mas vii.o sendo nilopiBdos 

E~ln ~que e 11 verdnde. . pnr lodos os pc~·o~ livres, em ordem 11 retir!r 
E, senhores, pergunto ou : como se cxplicll, ao processo eleitoral, em que os plelleantes sao 

tallenLos u lingu.ogem dn verdade prulic~, como o~ mesmos encar••ego.dos de sun segurança, de 
~e explica que esses lndivlduos, aue alllis niio sun trnnqu.illidade1 um elemento estranho, qual 
formam, feUzmente pan uossn e1v1Htação, se- a força Pllblica.De•xei de mencionar, digo, uma 
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dispo~iç1io que ttuero fique consign~lla em meu 
discurso. 

O art. liO tle~s~ lei diz (IJ): • E' prohil)ida a 
prescnç., de qun)I)Uer for~a publica no l(lg:rr 
do voto ou em suas \'izinhnt1ç.as. A força pu
blica que se :lcllur na citlild,; ou vilia onde ()fie· 
etuar-sc :1 eleição consel'l'at·-sc-lt:t nos quortcis 
durante tod1• O ICffilJO da VOl3~•5o, E:JI\'0 as ~BD· 
tínelln~ requi>il:tdzts pela mesa eleitoral e as 
patrulhas r~ guiares. • . · · · 

-"- lei da Gre~ht serve-ge das proprias palavras 
tla lei do Drazil. ·A l~i do nosw paiz niio fulla 
d\l força publica prestada lis mesas cleitoraes, 
deix.:i a est:1s fazer a policia, d:í·lhes :1 nttri!,ui
çíi<~ de irilÍ1í1ar prisões, fazer snhir do templo os 
tut·bulentos, r.uer autonr a estes e aos que deso
be(lécerern ã:; suas ordens, envi~ndo tudo ã au
toridade competente; a lei falia apcnns de sen
tiu~llas que guardem n urua. (A110iiHlos ,) 

Nissonchou. incohererieia o nohrc dcputmlo, 
mas se in razão. O gon·erno presta a força para 
gmrdur 3 ürna, e isto, longe de af:t~l:~r d;l Ul'na 
o ddad~o ''Diante, garante o I'Olo que elle t~m 
depositado (a.po.adcis) : é cott~a inteit·3mente di· 
wrsa. Não tem rar.ào portanto o nobre deJIUtado 
quando diz que ha contradic~·àldlO procedimento 
do governo, ora negando for\'a, or:~ prcst;mdo 
a furça neces5arht prit·a a guarda da$ urnas. 
N;lo ha contradieçlio. Em um caso, durante o 
processo da eleição;·O governo uiio pr1\SI;t fur~a 
porque os partidos se devem gara11tir 1:om os 
~eU$ proprios reeursos ( apoiwlo.~ ), no segtmdo 
caso, o governo vem e in auxilio para que se niío 
inutilise o trabalho cleitl}l'll.l ; os partido$ se 
têm retirado, e a força public<1 vai gnr~tiLil' n 
pennailencia do voto, p~ra IJUti elle não ~ejn 
mulilisado (apoiados): li !:'ousa muito dilfereute. 

Sr. pi•esidentll, coml.tntidos ii~ste ponto, nquei' 
le5 !JUe uos nccus~m, dizem : • O que tcnues 
feito p~ra a policia dos ru:1s? Os ca1mngas, os 
cnpoeirns, t·~tào e>p:llhados pula eid~tle,.t>crtut·
bmn n oruem, c o governo é fraco porque não 
tem dado Jlrovidendns. • Nfio hn tal. O govei·no 
tem tomado provhlenci(IS acti'l"as e !!llic:oT.es; 
muita; prisü~s t~m si<lo renliz;JdH~: o cu vou 
mostrar 30 honr;ldú depul:HlO Ulll(l rela~;iío que 
D1e foi rornecida pelo chefe .de policia, quu o 
convencera disto. Estn relaçàoa·crere-se n factos 
uccorridos de a a O do cu aTente. 

No primeiro dia du clciçiio, nada houve; e j:'t 
di~su quanto basta, que por simples prevenÇão o 
~o,·erno não d:wa forçn ; tnnto ma i ti quo no 1. ", 
::l,• c 3," dia da eleição não houveo niv.is leve 
raceiu. Estes acontcciUlenlo$ tle.,agTadnYeis, di
gam'!S ~ verdade com fr~nquezn, deram-~e 
depois que se foi conhecendo que n elei~·fio 
corria. ora de um mo,Jo, 01'11 de IJUtro, nqui, ou 
a!li i c tnt:it> os iulere~~ados nr.•I!H, pUtl 'f<Hn em 
neçli!J estes tuaus elemt·nto~. (AJmitl.dos .) O g·o
vcrno tlett-se pressa otn ucomv:1nhar-lhes os 
pnssos. · 

O Sn. FnlliT.ts Couq;;u9 :. - T~rde. 
. O Sn. DA:'iL\S (!ninistto <l 1 j11sti(a): -Era 
JUstamente o que V. Ex. cen~nravn tJUC o go
verno niio ti1·e~se feito. O ~ove1·no 11iio se tles
cuJdou; tomou provideur.tas rcservad~s pnra 
ulpsl~r ostos maus elememos, nlim de que elles 
nao ,n1erv1essem no tJroct•sso(li(oi\ornl. 

ú Su. FlllilTA~ CouTJ:mo :-V. Ex. disse que 
não Linha podido pnivenir· n:1da. · 

O Sn, DAXTAS (ministro d1' j~stil'a) : -V. Es:. 
n~o quer cntcnd~r-me. •rem intcflig-encia bas· 
lante pnra comprehendcr o sentido de mintms 
(Jalavras. 

O Sn. FnE!TA~. CoUTINrTO: -V. Ex. está me 
emprestando durante lodo o seu discut·so .. um 
pens~meuto que n5o tive, c obriga-me n voltar 
á tribuna para responder-lhe. 

O Sn. D.\JSTAS (ministro da jttStif:O.):- !Mi
marei muito, porque go~to multo de ouvll-o. 

O Sn. FnEITAs CouTJrnw:-Mas não lhe quero 
mnpaüar a gloriu, V. Ex. já teve um lriumpho, 

O Sn. DANTAs(miuistrodaiustira)i-Mcsinoscm 
os ~tavios d:t cluqueucia a Vérdade tem esln l'orcn, 
lÍ a de impur-se n todos, e eu não lenho tido 
out~ o mento. Mns eis o que me diz. o Dr. chefB 
de policia em officio de h ontem (lê) : 

• •... roram·me apresentados de 3 a 6 (lo 
coiTcnte mcz cerca de tiO indi\·iduos munidso 
de o-ros~as hcilg:~lns o conhecidos como capoeiras 
e '~tgahundos; sendo examinado:; v~rifii~OU'SO 
que li dclle~ !!stnv:un armados d~ fac~s, punhues 
c navalh:a~. sendo um com rewolver, e ta lut·bu· 
lentos. For:1t11 }lostos aqnelles li 3 llisposição 
!las antoridudcs JtOliciacs p:~ra l~vrarcm :~uto de 
tla···rnntc c contr:~ elles proceder na coilformi
dndc da lei, assim como os 13 turbulentos para 
ussignnnnu let;mo de vem yiver,; · 

Os outros, que lll'ío estavam ncssns eontliçi'íes, 
foram 11oslos em liberdade, porque nús temos 
Jd que assii:n determina. 

O nosso Codigo C1;iminal mesmo pune· os que 
por qualquer modo obdom 110 livre exercício do 
direito político e eleitoral, Tullu isto não so pÕilc 
fnzer senão com a lei; e devo dizer, Sr. presi· 
ueulc, o ~overno actuul não quer. tirar n sua 
força S()Uâo dn lei, de,modo que ~i na·cxecur;io 
deLa os legislndores do Dralil conhecerem 
algumas lacl!llns · ou dellcienc.fas, is~o mesmo 
s·e~·á conveniente, parn completarem nn loi 
nquillo que nella falt:i; mas deix.nr o governo 
o terreno dn lei e cztltir no do nd1itrio o dn 
prcpotencin, nr,o, o gol'erno octunl não o rará. 

O Slt, FREITAS Courumo:'"""'llla8 ningucm quer 
isso. 

O Sn. DA:i'T.\s (mi11istro da j1r~tica) :-Querem 
nquelles CJUe censuram o governo de ~Iiio tomar, 
na phrase do nobre llepulado, o meto te!'lllO. 
entre os que pedem n intervenção da força 
puiJlicu em: que nlio querem essa intl'rvencão. 

!Iras pergu~tl:, rui eu pot· miuh~ vez no nobre 
d'~!Jlll:ldo, que t11l'io termo e cs,-e, senüo o arbi· 
Ll'ÍO, :1 JII'!'JlOlt·Hei:l, 0 .:tbtlSll ~ 

O Stt. Fm:ITAs Cvll rl;>no dn um npnrte. 
O Sn. DA:'iTAs (míuisl•'o 1!!1 jtr8li1"t): -De lll01lO 

tf!JC hn uma n~IYid:lde e!n lttd.o·btn: u governo, 
nau <tnen'ni.I•J Jlllgm··se lllVC$Itdo du um a!Juso, 
querendo intriuchcia·nr·se n:1 lei, c o 11oh~e da
puta•lo nccusundo o ga\'tll'llo porque ni1o abusou, 
nn oxecuç.:lo dn lei, pondo em ~usltl a popula~i!o 
pncillc3 do Rio de J:mciro, espnlhando soldmlos 
por tudn a p~rte,prend~ndo n lot·lo e o direito; 
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fazendo .viclimas sem · necessidade algüma. 
(A poindos.) 
. Esta é a verdade, e5Ln ~cria inevitavelmente 
ã conseQricncia si o. mini:<tro d;! justiça exp~· 
disso ordClUl para que si moyes~e a infantaria, 
a cavullaria, o~ urbanos, o corpo militar da 
policia e se couvet·tessc esta grande cidade em 
uma praca de armas. 

Isto seria uma vergonha, pOI'IJUc realmente 
at'm<~r uma cidade ou pôr em movimento a 
forço publicn porq uc se trata de eleiç~o. é dizet• 
ou que não podemos exercer esse direito, ou 
g,ue o govofnó não quer q uc elle se exerça 
hvremcntll. 

O Sn. }'nEtTAS CovTIN11o :--'-Eis·ohi I 
O SR. DANTAS (ministm dll.jUsti[-'a):- Eis nhi, 

sint. · 
Os frilctós deste systeina hão. de saborear-se 

mois tarde, e eu, senhot·es, que sou sincera' 
.tnente liberal, poderia contar com tudo, menos. 
~O'!i ,iiller,Pellnçiio partindo .de um amigo co
rcllg!On:~no meu, pam tonmr•me contas, porque 
não arrna,•a a rorça pullllca e n niio m·ettia n~s 
eleições~ · 

Os Sns. FRJiiT.I.s Courümo, nur B . .tnnozA & 
GALDJ:;o DAS NEVES (troenm apartes). 

o· sn, PnEstDEM.'E:-AIIenção 1 Peço nos nobres 
deputados que não int•~nompam o discurso do 
Sr. minis~ro. Esses dialogas não são pcrmit
tidos, . · · 

O Sn. DANus {ministro da justir.CT) :-Esta, 
que é tambem uma falta, consiuta' a camar:1 ... 
eu vou ncn.,do um pouco mais \'elho e fis vezes 
don alguns conselhos sem ninguem m'os pedit•. 
(Riso.) No estudo que fa~o das nossas cou~ns 
politicas, tenho cltegado a esta eouclus5o : que 
um cidndiio; qualquer queelle seja, pot· m~iorus 
que scjom os seus. meritos e ns ~nos viJ·tudes, 
dl,)sde que cnvergotl esta fardn de ministro; 
)Jnssa a ser alguma causa digna, nuo di roi de 
ilesconflunçns, pot•que n dcseonfial!çu tli!Yc haver 
sempre ~111ru com o JlOdtlr publico,ne~ltJ sentido, 
que o )Jod~1· publico, si não onconlt'll resistenci:1, 
aiJU>II (a.p&iado8) ... 

UM Sn. DEt>lltAoo:--Podc nbusar. 
o Sa. D.\N1As (t"i'~istro da justiça):- Nu() 

pódr,, niiol é naturalmente levado· a abusar. 
(Apoiados.} · 

En não deixo á entradn deste recinto como 
ministro ns theorins e pl'incipios que sustentei 
como opposicionista; sustento•os; e é por isso 
que estou dizendo hoje vquillo que o povo 
muitas vezes ouviu-me dizer; porque não es~e· 
cli.lo com as minbus theurlus e os m~lls prm
clpios : tenho-os sempre, ou cstda na ouver
siàade, ou Ot'\:upand~' o poder. 

M:•s digo: lw mais do que essa desconnançn, 
que nlids ê tlrnd<!htc: é cnutelosu dcsconliar do 
poder paro impouir que ellc nllnse; mns q uns i 
que chegamos:· dcs•~st.imn, twrn com os cid<~d5os 
que envergarn a farda de ministt·o, de modo 
que as ve~es hn nté ncnuhntnanto em apoiat··se 
a um minisll'rio, porque receia-se ollvir: •Estnes 
upoiondo os mini~trl!s. • . · 
. Mas isto é um defeito da uossn edueaçTio po
lillcn. (Apoiados.) Lendo oe Annaes d~ todos os 

parhmcntos de povos livres, não vejo que con
stitua d•!Zar a [JOSi~·ão de ministel"iulisla (apoia· 
dQs) : e no nosso p:dz, ne:-ta nossa ra~:1, vejo 
este, entrt! outros 11deitos : considerar-se causa 
(ela o npoiar o ministro I . 

N•io, senhores, o que é feio é a)Jo1ar um go
verno, cujos aclos nao se inspiram nos verân
deiros princípios que podem traze~ a liberdade 
de todos (opoiados), isto é que é cousa fch, Mos 
qunndo se c•mvenc(} a!guem d~ que um governo 
frilha o boln caminho, potljun não . podemos 
vi ver sem governo, rião é possi vel constituir. se 
uma sociednde sem que delln s:~ia quein a 
dil'ijn... . 

O Sn. GALDJNO DAS NEvEs:-E lambem o go' 
verno niío póde existir sem apoio. 

O Sa, DANTAs (ministt·o da. juttica):-Pois 
•hl~~- . 

O Sn. GAi.DlNO lilAs NEvi!s:--Não é vergonhn 
npoim· o governo; e eu; desde que elle \em a 
minha confiança; o opoio. 

O Sn. DANTAS (millislro dd iúsii!-'á): -E eu 
mo honro muito com o apoio da· maioria da 
cumara, porque tem sido obtido ile modo 
nimso pnt·n ella e para riós, como é publico e 
sabido. (Ap~iadvs .) E vejo úo seio dessa 
maioria um dos caracteres, a que mais ostimo, 
o nobre deputado por Minns, que me dirigiu lia 
pottco o seu aparte, e que nn opposiçiio trnns' 
acla, nfto tendo, a meu vet·, ]torque eu ilpoiava 
o mini~terio passado, razão em.muit~s de su·as 
çemu1·as, porque eu tnmbem não o apoiei. em 
todos os seus netos, todavia tornou" se lltllienle 
nessa phase de sun vida parlameiitar, pelo seu 
caracter honesto, isemplo, e por suas idêns 
rr~ncnmeute libt'raes. (Alttilos atJOiado!.) 

O mi~istcrio, pois, honra-se com o·apoio de 
seus co-rdigiou:u·ios, (JUnndo lhe e dado desto 
modo. · 

0 Sn. GALIIINO DAS NEVEs:~E eU seutl muito 
iliió poder apoiar o ministerlv llussndo, u o la
mentei, 

O Sn. FnBtTAs CounNno :-Pois olhe: eu sÚtto 
muiLo nffó apoiar o ministerio nctunl ; tenho 
n i~lo gronde ]Jezar, 

O Sn. D.unAs (!llill t$tro da. jtWi{.a): -Que 
fazer? 

'l'onho. aqui, Sr. presidente, como j!i disse, 
umarelnçào das prisôBs renliudos, e deual-a-ii 
snbre a mesa para .que cada um Sr. deptt
lado posan examinlll·a. 

Niio me darei or:oro ao trabalho de ler os 
nome~, mas est:i tudo squl especitiCtldO. 

Pot•tauto, jâ se vê que pelo ludo .da policia o 
governo não se tem de~cuid .. du; o t!UO o go
v d·no uuo peide, é ~~~~~ pouco~ dias · d~r c~bo de 
um elemento nocivo tJuc se introduziu cn1 nossa 
suci~dadtl, pnm veq;ouhn nossa (apoiados), e 
tJUC h:1 muilu tctupo so procuro extinguir, tilns 
que ainda u:"io roi llXtinéto. 

O ~n . JoAQUIM N J.ntrco: ~Não se tem pro cu· 
r;~do oxliuguir. 

O SR. DANTAS (t11inisli'O da j111tiça):- O. go· 
vet•no, porém, ussegura á camnra e á po)llllaçiio 
da capital do lmperto que prosefnira com em-
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·~nho nos meios que R }(!i lhe roeuh:t (JOr:t DiiO 
permillir lJUe esse eleulento ausmente,par_a ex· 
Unguil·o ate onde !he for posstvtll. (Aporalos . 
Muito bem.) · 

0 Sn. J<)AQUUI NABUCO :-E' preciso tratnJ~o 
sem com(Jnixao alguma. (Ap .• íadoa .l . · · 

0 SR. FREITAS. COOTI~HO :- Hll m·ais tempo 
que o devera ter feito. 

O SR. DANTAs (ministro da justiça) :- llfas ba 
mais tempo como 't I ... Só si V. Ex. ~e refere aos 
miolstel'ios passados, porque o niinisterio actual 

· apenas tem tres mezes; pode e:>wr velho, muito 
velho já, para aquello•s qlle o não aeompanhom 
(riso); mas o qne é certo é (JUe . tres m~zes não 
ê temvo algum l'aro u1u míuisterio dllllempe· 
nhar -~e ·desta e outras tarefas que llle .es.là~> ln· 
cumiJ!das. 

O Sa. BELTl\Ão:-:-Mas h:~ poucos dias adopk>u 
estu pratica. . 

O Sn. Du'IT~s (min. i&tr!l da j11stiça) : .-Então 
a opinião de V. Ex. é contra a r orça' 

O Sa. B&LtnÃo:-Sim, senbor. 
. O SR. DANTAs (minittt·o da ju1tiça):- Fique 

isto conditm:odo, e realwent~ .devo dl~er que 
V. Ex. tem razão ... 

O Sa. BELTI\Ão:- Ainda me~mo que a recusa 
da f•Jrça s~ja um abuso em race du lei. eu pre· 
firo este ol:iuso p:u·a impedir outro m"ior. 

O Sa. DANTAS (minisrm da justiça) :-Dou 
rszil.o a V. · Ex.. porque, abstraliiudo de tudo 
mais, os tristes factos da cidade da Victoria, que · 
sempre serõo .reoordados com dor por todos ncis; 
.creio poder assei!'Ut'ar. que não se teJ·iam. dado 
ai niio fosse a intervenção da fJrça publica . 
(.!poiado1 t aparte r.) . 

Mas deixemos isto de parte; estes aconteci· 
mentus aào triste~, deplo•·aveis, os seUl! autorea 
são crimino~os, e pela · lei devem ser rtgorosa· 

· mente. punidos (ttparwf), e· com il punição, eum 
o-cxllm!JIO, tocredito ·que, si os que DOl! :~uccede· 
rem no governo· trilhnrem a mesma Sl:lnd:~, 
dentro om pouco teremos · feito uma grondt1 
refõrma em DOSSO.!l ~'OSlumes. 

Croio que os dons pont03 dll interpellaçiio 
estão respondido~. · 

Qllllnto ao terceiro-si já se haviam l?rocedldci 
os diligenci3s necessarias pnro put.a{'il) dos 
culpado~, posso infur111ut oo . nobrl:! deput~do 
e .8 cnmarn rtue, po•rante o chel~: de l)olícilt, 
a promolui·i~ de~la L"ap•tal jã tem requerido tudo 
quanto é nece~sario !Jora procetler-se ao m~is 
rigoroso inquorito, e conhecido$ os autores 
destes delict<Js, ser!.'m elles entregues é. acçào 
do juslica o punidos. . · 

. Peno ~. Sr. ~ir~lsidento, que pel~s nos~ns leis 
· crlntinaes n pun oçilo não seja- forte quanto 11Hl 

pnreciu tlt!ver sel·o. 
To·mos em màu um projecto tle reforma clei· 

to1·ol, que _veude do 'en:1do·. _ , . ·. 
E' 1e111pro, com a li~ào nmnrgn que temos lido 

sempre, e roi nda :•gtJl';o, dus no~sus l~:gbh•d•11·cs 
incuutbidos d,., l'-, r t:furmn, na parte veu:.J ddla, 
adoptaJ·em mcdídas . qu~ pun:un com n mnior se· 
veruiade •!Juelles que praUcum crimes des\11 na• 
tureza, parn impedir o livre exercício do direito 

do voto, derrramando o sangue e muitas Tezes 
nrrancnndo a vida aos que o vão exercor. 

O Dllbre deput;•do occupoll-se de con~ideraçõea · 
gernes sobre n. polilic;~ de JJern·•mbuco e per· 
guntou porquo n nomeação de pre~idente e r.hefe 
de policta se havia demorado; m3s n cumara vê 
que a occasi:io nfío é propria para esta dlscussilo. 
As e.xpllcnções já roram dadas nesta e na outra 
ca~n do parlamento . : · 

Si alguma cousa devesse dizer, era que o ml• 
olsterio, e ell de ac•~ürdo com cada um dos meus 
collegas de gabhaete, rez quan lo era possivel para 
obter a conOan,.:a de alguns · de . no~sos amigos 
membros da deputação .de Pernambuco, que 
d~scoullll'llm do governo. . 

Nno sei si conseglli alguma CO:lSil com isk> 
no ao! mo olelllls; mas, tives~e ou nã" conseguido, 
o que lbes posso nssever~r · é qu~ o ministerio 
pereiste no penlllimenlo de n~o promover a dls· 
cordia no seio do partido liberal de l'ernam· 
buco. O seu delegado acluat tem e~tas instruc· 
ções, ha de desempenh3l·a$, e eu acredito que 
com a marcha do tempo, dentro em.·pouco, os 
bonr~dos dtlput:•dos. que por emquauto nos re· 
cu~nm o seu apoio, hão de conveneer-se de que 
nem ~ssim em nosso rinimo entra resenllm~nto · 
contra elles. 

Não temos nenhuma gloria em servir-nos do 
poder plu·a elevar a UQ$ e nbate1' a ouLros do 
mesmo partido. A nossa gloria seria e serál 
si a con~t!gulrmo~. trazer tod3 a familia liuero 
á concordio. e â . uoliio, sem cuidar das lllt'eiç(ies 
ou des:~lfei~aes pe~soaea, porqo.1e é esse outt'o 
defeito do nossn educuçio. poli li e:~. 

Senhot·es, os hon1ens no · terreno das ldéas 
encontram-se, eutt!ndem-~e, auxilillm·s·e, ae.m 
r:arecer de procur~r s.1ber si pessoahuente se es • 
t im~m ou não. E, si com respeito a e~ses nobres 
rep re~ent11ut»s da naÇtio, nem - ~e dá ~:~s~• . cir· 
cum:;\Qnda, a du de:!llll'eição; ~i as no~sas idéu 
s:io as mt!smas·; si u partido liberal, &Jli!DBS ho 
dous :.unos no poder, fieve mosLrar·se Corte, 
capaz de desem!)l!uhar·se d<r.~ cornpr omissos 
sof~m11os que á face· du 1>ai.z: duranliJ dez annos 
contrahiu; si, ao Cllbir dus alturas do. pouer,de· 
velllos ao menos l~var a consolat;lio de que por 
no~sa porte uade poupamos· pua servir li palria 
e ás nos~as ldo'all ; s1, unidos, · talvez aeJatn.os 
frocos ~Inda por11 desempenharmo-nos de tudo · 
quanto pe~a sobre nossos norubros ; como ho de 
querer o governo aeLual, que não 'em outra 
tuisslio: n:u ·posiçõ~s que occupa, senão o de 
servir' ás suas idéas e cor r. espon.aer á conliança 
do seu purtldu, de cujo selo sahiu e em cujo 
nome suJJiu aléesta posti, que gloria, que van· 
tagem teria o governo actual em animar a 
do·sorl!em, e po1;ta111o ·enrraquecor o partido 
~ormmdo~se iucn!Jaz de desempenb:tr•Stl do 
seu dever? (Muito bem.) · 

Vinlr .. m:1i~ alguns dias, occupando postas, · · 
sellt n ccrteu ds 11Ue lhe e~laria rl!servndl> rea· 
I izar idé:ts .libertoes, puder• a :;atbfuur IÍ 01nblção . · 
d:•ttuellcs que ntio eonh.eem o que são estes 
~1osiçoos ; tuas dus tjue, como eu, só vêm nellas 
um IIH'rilo, occ:~sião de bem servir ã pn tria e 
tr;ozer :i realidade JJt'llica ns idéas pelas quaes 
tonto tenilo pugna o, viver sem essa e8petança 
seria dipo sômente de esplrltos frlvoJos, mu 
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niío de homens que seriamente ~e eonsa:lraram ~onvicçiío que tenho de que ao menos neste 
ao serviço de seu paiz e de seus. conddadfios. 1/0nto esta a verdnde do n1eu lado. 
(.tfuito brm; muito bem. Applauso$ e palmas nas O nobre ministro da ju,tiç:l me empresta um 
gaz,,·ial.) · pens~mento que eu nunca tive e nem pode•a 

ter. accuS~~ndo·me de. haver dito que a victoria 
O 8r. Freitas Coutinho : - Farei eleitoral ~ devera ser alcançada pela bayoneta 

mui rapid~s consio..l~taçõtos em contrnposição ao do soldado. 
que ncob:~ de dizer o nonrs ministro da justiçn. Eu não quero, senhores, que as eleições se 

Com effeito, senhor~s, ninguem mais do que vençam pela forçn, seja ella representada pela 
eu appl~ude n S. Ex. quando pretende ser amigo policia ou pelo capanga, o triumpho deve per
do·p,vo; mos ·p~za-me dízel•o: a: Ex. faz parte tenhr ao m:aíor numero, ã maioria real, â maio.-
de um ministerio que espolia o povo do mais rio legítima. . . 
sagrado dos seus díreitns, e para provol-o ahi No s•·nado o Sr. Iunq11eira pediu ao iOVerno 
está esse projecto de rerorma eleitOI'&l, que ba · qrie resumisse o seu pro~ramma nestas palavras: 
vendo aqui triumphado me convenço de que em ordem! ordem! ordem 1 
honra do. pniz, uns instituições e das idéas · ·0 ·s· 8··. ~.'~ ..... ~Iss·o· P".de ser programma para 
den10cratieas succumbira no selo· da camara '"'""" " 
vilallda. · o Sr. Juoqueira. · 

O artlstn, de que S. Ex. se eonfeesa enibu· O SI\. Fl\liiTAS CoVTINHo:-Si o go.verno trver 
slastll, o operario que S. Ex. acredita ser um a energia precislt para m~nter a ordem, para 
elemento de or•lern no seio da nosso sociedade, ruer respeitar as l~is e garantir a liberdade nas 
abi e&t8 reclnm~ndo contrn o governo para não suas le)!itimas manifestnçõe~, eu neste ponto 
aer victlma de uma espoliação, a tavor da qual não duvidarei ern dar·lhP. todoo meu 2p:>lo,. 
nada poderão allegar de razoovel. o Sr. GALDtNo n.u NEvts:-Issoé programma 

O nobre ministro da justiQa póde ltlr opplau· de convento. · 
dido; S.Ex .. pódf. ser coroado com o apoio dessa 
enorme maioria que o su~t11ntn; eu, senhores., O SR .. Fu1r.1.s CoUTtNl!o:~Senhores, a pri· 
terei;opezar de tudo a coragem de atnrmar •1ue o meirn condição da policia é 11 vlgilont•la: olla 
mlnisterlo de que S. Ex. foz porte ni\o tem o deve conbece1· o estado moral .da sociedade~ 
direito, em face do ·sell projecLo de eleições, d1 de~ e saber de antemffo onde se acham os pontos 
dizer que adapta uma polit1ca liberal. donde póde, de um momento para outro, mom· 

· per nm movimentg que perturbe a ordem 
Vozss:- Provos. publica: deve possuir todos os el,•mentos ca-
0 Sn. FnEtTAs CoVTtNRO- Ficou provado 6 · pazes de ccnduzil·n ao de"•ollrlmcnto do crime 

saciedado. Largos discursos aqui foram profe· e do criminoso, para em tempo poder prevenir 
ridos, n~ discussões se e~tenderom com as pro· qu:llquer disturllio. · 
roga~ões pela noite a dentro A os nobres depU· Pe~o o o nobre ministro que tenha a bondade 
tado~ a indo me pedem prons! N:io posso agora. .. de ouvir-me, pMeee·me que V. Ex:. oeahn de · 
repetlr, senhores, os. dous discursos que então t·ecPber~um telegr:1mma que. bt'm nos podtria 
pronunciei, d.1·moostrando. â ultima ·evidencia, cnmmunic:1r, si n:ío houvesse nisso inconTI· 
que no projent(l -esta lnclulda uma idéa, qne nkncia pora o servt~·o pubUco. 
niio é, que nuncu foi democratlca. . Quem sabe si me poderã e1l1 servir? 

E! ~enbores, a prova mais robusto da impres- o SR. DA.NrAs (miraiah'O da jusliça):-Bôas 
tabi Idade desse projer•to no ~entido de ~largo r noticias: liberdade do voto, ansencia da forca 
e garantir o voto ~stâ ne~ses dbcut·sos alias nn· publica. · 
merosos proreridns pelos melhores nmigo~ do 
governo, ·os quaes ap~z~r da m:1fs vehemenle O SR. FREirA.S COVTlNHo:-Mas o nobre mi· 
opposiç:io ãs doutrinas nelle consignadas a_ca· nistro dn justiça pareceu·me 11sseyernr que a 
baram sempre votando o favor. ·. policia não linhn qne prevenir crhnes; prevenir 

o Sr.. PRBSIOBNTB: _A rerorma eleitoral nlío Grimes é a verdndeira mi~siío da policia, pois, se-
A objecto du interpellnçiio de v. Ex. nhores ~e assim não fora, a segurança publica 
• nadunrli~ seria do que uma simvl~s illosf1o. 

O Sll. FutTAS CouTINHO • - E~se projecto de Os m~mbros das mesas eleiloraes exigiram do 
rerorma eleilurnl, pois, nõo póde ser o padrão honrado ministro dn J 1uUço garnntlas para as 
de gloria do nclunl governo; niio é com elle que ~uas vidas ameaçadas, ~rnrantias para o livre 
o nobre ministro da justiça, se h:t de erruer â exercieio de su:1s attriiJuiçües, mas o nobre mi· 
altura dos applausos popul11res: nistro só respondia que-á força oppuzesem a 

O Sn. DANTA.s (fniflist•'O daJu•tiça):- M~s eu força. 
nüo vim discutir o ()rojecto de reformn que j:i · Eu niio quero, senhor presidente, n inter
foi vulado vim d1~culir :1 inlerpcllaçào; !I ven~·ão dl:l força .publica no seio dnS igrejas, pnrn 
~~~~im não tora, eu di~cutiria a rerurmn, e po· coorctar 11 lib~rd~1de do voto, eu quero ó cum· 
derin cuntestnr com os mtJihores fundamentos prlmeuto da lei, que foi: desconhecida pelo go-
~ opinluo de V. Ex. vcroo. 

o Sn. Furus Couorr:.:no : -V. Ex. com o Si :i. mPsn eleitoral ineumbe, como diz o no• 
seu talento poderia cont!~~tnr-me, o cu tn!v!lz bre mini~tro da justiç;~, a tat•efa de manter a 
com a minha fraca intelllg-encin (1~1io apoiad•) ordem dos trnbnlhos cu pergunto :i S. E~ :- e 
não enconll'a~se or).\"um~ntos pura oppór á con· o pre~idente da mezu que vê o templo In· 
1estnçõ.o de V. E~.~ rcstnr·lllé•ia, porém, o v:~dido, que ve o processo eleitoral sob o 
consolo de que nnda seria capaz de nbnlnr a perigo immine~te de ser completamen~e des· 
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truido por uma horda de assasinos, rlc que 
meios lançara mão para impedir essa calamida
de? 

o Sn. DA:-~T .... _s (minist1·o !k jtutifa) :- Sus· 
panda a eleiçfio para poder restal>ulecer a.or-
dem. · 

0 SR. JEAONl'MO SODRIÍ e OUTROS Sns. D~:PU• 
unos dilo up:irtes. . 

0 Sn. l<'llEil'.U COVTINilO ; '"'"'EU Pli~O ~O nobre 
deputndo que não me inláromp:t. u~e da palavr~ 
püra rcspomlcr-me. Estou [ntigndo, raço um 
appello á suaamltnde. 

O SR. l.&:RoNYxo SODliB :-Declaro que o prezo 
muito. . · . 

O sn. Fmm.\s CourutllO :-O nol.Jre min1stro 
declarou que se suspendc5sem os trtlhalhoí no 
()3SO que tlgttrei. 

o sn. DANTAs (mini.ltJ•o da justira) :- Sus
pender os tr3balho_ s, :mlonr us dewbediente~ _ 11 
desordeiros, rcm~·-Uer os auto~ ú autorül:ule 
compelente. E' di~posi~,fio da lei ; mas niio 
querem ; 3Cilam a. acçào demorada, a bnyoneta · 
é mais summaria. 

O sa: FnEITAs Con!NHO :-suspendam-se os 
trab,tltlOs; mas 11 orJem é de novo Llltemda,. o 
pt'oces~o é nonu_ncnro interrompid?, os muios 
de acç••o do prc~1dente ela mes.n, a v1sta das dou· 
trina~ de. V. g,.,, lornom·se meffic:1zes e de:;tle. 
que.pois,o governo nfto presta auxilio, \'i\'eremos 
em cotlstant!'S twrturbações,e pot· Um os capanga~ 
vencerão. ( AP'u tu.) · 
o~ que·pet·tullsm a eleição não sflo os opern· 

rios,,não ~ão os ~rtistas, niio são os homens 
Jaboriosos, não é o pom moralisado. 

O Sa. DAKTAS (fllinislro da justiça) :-Isto j:i · 
eu disse. · 

O SR. FnEtTAs CmJTIXHO :--0 homem que 
Vi\"e do sou trab3liJO tem indepP.ndencia e 
moralidade, nfto vai provocar desord~ns u con• 
tllc,os. 

Portnnto, ~i querem razer Rcreditnr que o 
pl'Ojeclo de· reform~ eleitoral com'o seu artigo 
terceit·o encontra umajnstifit~:tç(iO compM~ nes
ses dislnrbios, que mtJ parecem propositalmente 
arranjados,(aparlfs) engttnnm·se, puis na intel
ligeneia de lodo o mundo e1.:iste o verdudeiro 
juizo. acercu das tristes occut·rcncias que L~nto 
Jeploro. 

O SR. DANTAS ( naini&tro da j1tltiça) : -Não 
precisa dizer, disto estamos certos. · 

O Sl\.· D&lEI\IU os MENEZEs: -O povo flumi
minense nuucn entrou nisto. 

Q Sn. Fn&LTASÜlUTJ.(no: -E' preciso que se 
convençam de que o }10\'0 qtle tral.t:•lha é ini· 
migo dn desordem, e ceJ'Inmellte nenhuma co· 
J•nrtecipo~iio teve nes~a luta snngl'~.nta, qne os 
ptlllercs pulJlillos n~o souiJerum evitar. 

O Sn. llll.ZF.B.BA Dll 11lt1NF.Zils: -O nobro mi· 
nislro distinguiu p~r reitamcnl.e o povo do~ co11· 
dolticri, 

O Sn. Fni'rAS Coun;o;no:-o nobre ministro 
dcciMou que as desordens niio sa dcl'~m dentro 
da~ igrejas: contr~- isto protestam todas ns folhas 

dia1·ias desta cnpital, o lestemunbo de milhares 
de cirlnd5os que, iurelizmente, ns~istirarn a ess11s 
SC~Il:IS; . 

Dcmnis, senhores, ~ei de um amigo que indo 
<2 igt·cjll de. Sant'Anna,qn;mdo já o processo clei· 
torul estava Dndo, e conversando com outro, 
fui sor(Jrdtendido por um _homem que perto de 
si tirou da ~lgibeirn um rcwoll'"er c desfechou 
um tiro na c~lteça dt.: um indh,iduo (aprtrtt·•) 
que toilo bonhado em sang-ue teve de ser• levado 
cn1 braços para a sua residenr.ia, e nenhum 
soldndo de policia compareceu para interceptar 
o passo do as5ossiuo. 

O Sn. loAQOIM NADuco:- Em rel11.ção :i po
licin, ella cst;i muito abaixo do qul) deve ser em 
uma capital como a nossa. 

. O Sn. FnF.rrAs CounNtto:- Mas sou imparcial 
parn com o nobre mimstro daju5tíça, e declaro 
que S. Ex:. não 11óde e nem !Juer de modo algum 
~pp1·ovar o estado de anarchia, em que lemos 
vivido estes di~s, () que pot isso se apressara 
em indngar do chcl~ de policia as rnzões por IJUB 
niio foi mais vigilante para prevenir e mais 
euergico para reprimir. 
·O honr1tdo ministro, me parece, quiJ fazer a 

experiencia do seu system:t; porén1 viu logo 
qua as consequencins tJUB delle derivam scJ·i:un 
!atues aos de;linosdo pniz, l<tnto ll5~im que,(.mra 
a. rreg1.1ezin do G11nratibn, ncnbn S. Ex. de re· 
meucr cincoenla pra~;as, se não me engano, 
p~•·a prGvenir qu~\(Juer desordllm, pois_era esta 
:mnunciada á vista de um numeroso grupo de 
capangas, que p:~ra lá se dirigia. . 

O Sn. DA:nAs (minidro da iuslíçn):- Eu 
c"plicnrei. . 

o Su. FIIEITAS CIJUTINHO ; -Creia V. Ex. que 
aJ)pl~ndo casn sua resolução, lnmentando apenas 
qtte u não liYesse tomado em relnçfio .ns outras 
parochius. 

Sculwrcs,é preciso •Jue digamos que os sysle· 
rnu .exagerados em pl,)lilka. sempre duo no 
ab~urdo. . 

Nunca me l1mçarei nos extremos, sempre pro~ 
curarei vi\·er no meio termo. 

O nobre ministt·o~<erguntou onlle está o meio 
termo 1 . Eu responderei : está no cumprimente 
da lei. · 

M:llllor ~ ordem nas runs e a missão. da po." 
licia o do soverno, quo, si não t~'m capacidDde 
para isso, mudemo! ·O, \'enhn outro que saiba 
eumpl'ir com esse dever. {Apm·trs.) 

Mas senhores, ap(•ello para eslos listas num6· 
ros:•s de feridl!s. que foram publicndos m1 im· 
pre n~n, para não. mn is fn~i~lir na demonstra
ção dn grilvid:Hle destes oconte.:imeutos, qutl 
tanto nos devem ter impressionado. 

Disse :1ind:~ S. gx. que se a forcn compart· 
CC$SC, o numero dns victtmns serin talvez maior' 

Em um ap~rte declaroi que essn não devia 
se1· a liugungcm de um ··mimstro. 

O govemo não púde neste cn~o argumentar 
por hypothesa, n:'1o pt'lde, não deve dizor se a 
for~~n mrerviesso n dcsot•acm tecrnde$C-eJ·ia.. · 

D1• mm1•irn, Senhol't\~, que S. l~x:. con~i!lera 
n l'orça \Htblicn nntcs cumo urn elemento dedcs. 
ordem 110 que como u111a yer<latleira goranlia de 
liberdade e de segur:~nç:~. -~ 
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C~lcule1n o perig-o r:u~ pódc !'('~uHàr 1lc umn 
~emcllwu Le proposit·i,o; niío teH10,; 111ais [lal'n 
ond" nppc!l:tl', qtlandp ~ ond:t d<l ~n:;rchi~ ame
açar envot\·~r em sc11 seio os interc~~e> os mrtio 
raros deste p:•iz. 

A~si:n, pofs, o St·. mini,lt'n da Jn~tic~ 1l o v ri· 
mcil'oa eJi:~ntorar os seus crntn·cgados, a tirar a 
J'or~~ l!Wl'ai <~OS r.ens ag-unte~, f]U\~ S. E:-.:, .iulg~ 
não ler ;1. C3pacidade neccss~riu, nem vor tanto 
dispor de conlim~~n tJrccísn, p:ll':.l poderem cum· 
prir com o >c a dever. 

Si este ê o l'nc:o ·o .;onwno tenha r.o. menos a 
cor3gem de dcmittít· us itu;:.pazes c d~ nom•!~r 
ho•Jwns intdligenles e tJroiJos, que e~tcjam IJ.G· 
!Jilit~dos u realizar a mb$i\o (lllG thes incnmbe. 

A~sim,. [!Ois, si esta pollt:ia não prcsln. mclho· 
rem-n'a, llias n~o dig:utn t)Ue cada cidtnl1io ~o 
deve m·n1 .JI' para defendct· a sua liiJerdadc, ~ 
sua ,·i ti:•. · 

O St·. presid~:nlc do con~elho no~ prega ~sua 
polilica p~h·inrch:>l, dizendo ·no" ào senado ; 
• O quo tem que t1·cs pnrochias n~o valem 't • 
Ora, eis o estado, scnhore~, u •JUC cnugamos: o 
governo j:í \·em lc:,:;itimnr em pul,dicll a cor.cçfio 
exercida lll'los sicarios. (.liuitns ti{IUI'Iel'.) 

A que~i5o ,não é do numero dos qttü ~:1o im
P''llitlo5 de v o lar, do~ que são batidos pelos des
oroleit·os. tr:ztu·.<e de Ulll direito, qne os poderes 
publir.as ~iío obl'igados n gnran tir. 

Corno, pois, o ~overno ~c .inlga h~bililado a 
dizer isto ao prriz? Conl'cs>;a·se sem força tnot·nl 
bnsLnnte, por r;~l nwnP.il'a tlcsnrm;Jdo. que nffo 
púrle amparar o cx~:rcicio uo dircii'J ue voto~ 1 

(lia um aJNrte.} 
Si o nobre dçlJLlludo qLte mo inlenompc eu· 

tende Qlll' Cstee~ladode CO IIS<IS e fc'g·rtimo,cntão 
a cnltlal'a nenhuma cons(Jerariio deve ter pe· 
t•antc u paiz, nenhtllll clircilo li!lll de ex.ig-ir 
o n'spcito p~•r:.~ as su:1s ddí~er:•ções, pol'tJllOnto 
com um~ l:tl lh(·oria nl'ío rcprcsent:t ella a von· 
tade nacion:tl. representa u poliei:t, t'C'[.ll'esenta o 
l.'nJ•~nga. i\Ia> .é isto o que querem os uolires 
dl'li!JI:Hlos? N~o; dcl'emos aqui, senlwrc~, Sei' 
os nHllltlatnios l~g-itimo~ da ua,·iio, tuonifest3do 
por meio de mon real c l~gitima nwioria. 

O Sn. Howr.\ l>ll AMliJO : ~ ·A[JOit,do. 
O Sn. Ftmr-rAs Coul'JXIIO :- Scnhot'l'S, o sy· 

stcma do gnbineLo e por Lle mni,; perigoso, pOI'· 
lJtutnto !1:1~ urn~~ porlerú o moiitn ~UlJil' tu:1is 
alto, e cnLfio ~ertí l:•rd•~ ; os elementos t!c •·e~is
ten~in que n nutnriZ:bd~ poilerb ~ecnmulnr 
dimlle do~ amotiuadot·e~ eslt•rão por terra. quo
llrad"s pela f11111l p;diticn dl'SII) ministel'i(l. 
( ll[J!I!'IC$.) 
Scnhore~, do ~buso n~o concluutnos pnr3 11 

exlincçflo do uso. · 
Todos os governos neste pniz tum sido nr-eu· 

snrlos pelo 3bttso que tum feHo d:t fo1·çn publica 
com a qunl, diz-se, eont]Uistnram sempre a vi· 
cloria elciLor<tl. 

O l!o~·r.rno ttcltwl treme perante a I'Csponsabili· 
dMle em ql\11 t'at:dn1ent.e incontirin, si os seU$ 
ag-rnt.e~ r•r•'lica~~om es~c ni.Juso, o.pm'll cvitQl·o o 
qui:l f:.tz ~ 

.<\ti1·:1-~0 noextmmo oppo,lo: ·N~o mundo 
sohlau" ulj:tl!n, u5n g·:tt'autn n ll'tll11jttitlitlnde, ~~~ 
nws, a:; c;tsa~ circnnfri~inhn~ üs matri7.o~ ~irvam 

'l'omn 111.-11\, 

dll .pnsto (!OS l:nlrik5 ; a policia dttrma a bom 
dormJ r. • ( Ap·crles.) 

2.Ius, senl1ores, ~11ezar di~so, apez:t':" de não 
rJuerer· o governo sl'r :~ccusado de ll:~ver com· 
tu·imido c1 voto, nl1i cstoi cite sendo justamenlc 
resrJonsniJilisado por· niio ter snbido g:mmlir a 
ordem, de ter convertido as eleições em uma 
verdodcit·a bachaual. 

O nohre minis\ro di~se ~ue nós fazemos urna 
tempestade em um copo d ogun.. 
Sen~orcs, o negocio é maís )!ravll do que 

pons:• S .. Ex,; o g-r:111de numero da feridos, que 
jazem nos seus leitos, c nlgtms dclles eorn pengo 
de vida, dos scws labias tiJntrahidos vela dor 
t~r~o deixo cio escap3r o grito fle maldi'çiio contra 
um governo que os entregou ao punhal do a~
sa;~iuo. (Jltd!os «parto.) 

Eu dcscja!'ia, ~enhores , que, no domínio desla 
situaçi\o nno mnis se reproduzissem factog da 
n~Lur~JzD dos qnc oro occnpam :~ nossa auen~iio, 
para que nccu~açues me1101. justas não IJO~;sam 
~er arliculouns contl':l o partido libcrnl. 

A princ.ipio espath:.~va-se qub o parliilo liberal 
era indisciplinado, que no nuiin delle não havia 
ordem,. unidade de vislas, cohesito, e !tne as 
lttt~s :1s m.~is sirias surgiam otê no acto dos 
propl'ios :uuigos; e nssim et·n julgado o partido 
liberal apto para n opposiç1i0; mas nuncn para o 
governo. . 

Senhores, um dos grandes clereitos. que se 
póde allribuir a um governo, ê quando ello não 
leut n fol'ÇU nece~saria tiara razet• rcspei lar o· 
direito e a lei ; e cu tremo que estas 6cenas (jUe 
hoje se dào, mais tard~ nlill sirvam de runda· 
monto para os libeltos que os lldVot'sariós do 
pal'.lido liberal tenlwm ponentura d~ rorOlulat• 
contra elle. 

.Cóntt·a ~ uni~o llo p:tNido, nada poderão dizer 
d'ô aceitavel, por<Jtwuto a maioriu liesla cmnnl'a 
11hi estú compacta, unido, em LGi'nO do gtt!Jinole 
nctual. 

Que opposição tem coutt·u ~i os nobrc$.Illinis· 
tro~? ~~ optlosl~üo do alguns amigl'S quollw; vem 
dizet' alguma~ Yel'<l:lde~. amij.(os •IUtl não c,:tiio 
de qualrzuct• mancit·a indi>poslos C()IIL(:• SS.EEx. 
a twulo de tn:barem [ll'~\·iameute mau tuli.o 
CJU:tulo SS. EEx. lenlwm de ftllL'l'. 

O Sn. DKI.l'HÃo:-Nvm ~YL'lll fnzer vggrcssues 
pe~SOUl'S, 

O Su. Ftuu·r.~o; CuuTJxuo:--Não vimos t'u7.~r 
3ggres>õos pessou!!s, nom empre~nmos uma ex· 
pres::ão quo possa de longo ••llmdet· o melindre 
de qua!(jUcr dos nobr~s ministros; 

O St1. DAN'r· .. \s (mitliSII'Il 1fa jtr$titn):- E nt;$ 
:;omos por isto ngradecillos, • 

0 Sn. l"m:I1'AS GOUTINUO:-Porl:inlo, senhore.s, 
eu r~ceio qu~ o partido sr.jn accu~ado, nüo por 
ser ingoveruavel, mos 11or uno s~!Jer gover-
n3r. · 

Senhores, eu raço um up!J;Jiio ao minislerio, 
nn pes:<on do nolire ministro da justiç~ : o go• 
verno emt•rngne todo~ o~ C:'Sforç.o~. ponbt1 de 
l:ulo lo1lns tJS nmsidero~ües pcssones o fnQ~ 
\l'iumpll~r a jnsli~.a. .· 

Os aeontc('imentos quo tnnlo tem impre~sio· 
nado o I.'S\Iirilo lllliJiko, ncontecirnento~ que se 
tom rm1lizudo ni'io su na r.apitul do Imperio 
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como nas provindn$,. precisam .dt~ ser minu· 
. ciosamente estudados pelo governo. · · · · 
. Os culpado~ devem ser rigorosamente punitlos, 

seja qual fôr a cnlhegori~ u q11e Jlerteuc~m . 
Os n.uu~es ~n cidade da Victor.:t ped1/m vin

gança as.Justu;ns do terra; a lnmpnda ·mo.rtuari:~, 
que prOJCC!tl o seu baço clariio sobro o ro~lo 
desfigurado de !aulas victimos illuminn, ao me· 
nos, os p3ssos do govel'no ·n:l. descoberta dos 
del!uquentes, .cnin s~}ire a c~beç:t ~estes a esp3da 
da JUStiça, seJa a le1 a 3rmo-ternvcl manejada 
contra o crime. 

(Apoiados _; tnttioto be11~, tmâto bem.) ' 

O 8r. Dnntall!l (minist•·o da. jtlstiça) :.- · 
Venho apcn~s s:l.tisfazet· o nobre deputado em 
dous ponto&-Gnaratiba e S. Paulo. Comt>çnrei 
por este ; · 

O nobre deputado censurou ·o go\'crno pot' 
bnTer•se dirigido ao presidente de S. P11ulo nos 
termos em qut:: o fez, trnLnndo dos ucgoc-ios de 
Jaht\. . 

Mas quaes foram es!CS tertnos ~ . 
O Julni~tro· dajn~tiça. conllo.ndo, como .confia, 

com bons fundamentos na solicilude e lealdade 
com que o presidente de S. Paulo.tem procedido 
executando o pensa monto mini$terial e retir~ndo 
l1o processo eleitoral todn o inten·ençlio de 
força armada, desde que teve .noticia dos Cactos 
de lahú, communicados ·com lon ravel preste~a 

. P?r aquel!e honr~do presi4ente, r~?pon~endo, 
Ü!~Se·lhe ..-conto que n estn hora Ja esteJa de· 
mitUdo es~e de.Jegndo. . . . . . · 

Eu exphquet no senado a rcdnccão deste to· 
legramrnn. Dndo que o facto fos~ verdndeiro, 
cousn que nem mesmo o pr·esidente de S. !'nulo 
so.ber in~ porque n noticia lhe rõru trnnsmittida 
pelo Correio Paulistwto o nãn official , disse o 
ministro-conto que esteja o dchlgado dcmiHido, 
dado quo seja verdade. · · 

lias, senhores, nqui surgo uma questão c 
é paro olla que rue parece se dirigitt o nobre 
deputado. · 

O ministerlo oóde d~tcrminnr n demissiio lln 
um ddcg:~do de opolici~, raculdadc que J!cln Jol 
compete uo pre!iden te? Entendamo-nos. Qucnr 
demrtlo efl'tJCli\'ameutc ê o presidente tla ra'o· 
vlncia i mas como o presidente tla · rn·o,oi ncia ê 
delegauo do go,ocrno imJJCI'il•.l c não p•'•lle ter 
outro .Pcns~mcnto em po itica c na dlrecçfto-dos 
MI:(OCtos drseordnnte do governo, ó muito fa1~il 
comprchcndcr·se que o miui~tro, dirigindo-se o 

. u_in tllll deleg;~do de confl:mçn, dig-11-cstc fuuc· · 
cwn~r10 merece ser demillido. 

Si o presidente niio o quer demillir, ul'io o de· 
mi~te. !\[as dphi o qne resulta.? O govot·no ou 
~In pl'los wotrvos que .lho prostdcdct· o ntc, pnr·a 
ntlQ.executnr n sua recomrucnd:tção. c nesse cnso 
retir3 a opinião que tinha. ou insiste nclla o 

·· ncs~e cn~o demitte o prc~idcnto e mondn outJ·e 
' quo cumpt:a ft SU;l ordem. 

Eis nhi tudo t>erCeitamcnte harmonizado. 
Foi o que eu fiz . Paro a t>roYincin de Min.ns 11 

mesma cousn. Eu sinto não ter tt·nzido um doo 
cnmcnto, mus J>rcpnrci·m ~ pnrn re~poni.lcr :i 
p~rgunt3 pelo CU$0 )>or que c lia foi Ceit:1. 
. O Sn. t~nE!!AS CoUTJ~no:- Ma~ o quo eu digÓ 
e que o prestdonto. de S. l':mlo nlio procedeu 

IJcm _ tkmiltindo Ulll thde;mdo ijllC lliO estava 
culpnd''·• ~c·g-uuilo ella proprio manda dizer em 
um tekgt·ammõl. 

o su. D.,.xn~ (mi11;$t' o da jtistit;a) :- Depois 
lio que eu I<J dtzcmlo c que deverei let·miuar . 
Jl3~S:H"Ci .a S11lÍ5i'azer, ~lll [Ja ~ll', ao nobre cJCj)U: 
lado 110>1~ uuvn consHlora~tJO que traz ao as· 
sut!ll•to . r cnho arJUi umtelegr~mmn r1ua v:~i 
Sllltsf~zcl·o em r~rtc o 

1\f:Js dizia eu : o mesmo llz pnrn n província 
de !Iinns . Siuto nilo ter tt•:tzldo o documento 
mas ut>portunamcute procurarei dar conheci: 
monto. dcllc :i camnt·a , E' a cõ}lia da carta con· 
ll~oncwl e oofficial. que dirigi ~O- Jlrcsidcntc do · 
Mmns, dep01s da dt$cussão que honve no .senado 
~obre os lactos de S o José do \.>;mliso e outros· 
'f~~ll!l ~qui a respost3 olclle.· ~essa carta cu res: 
pCIIet a sua aur·íbuiç~o ele nomear c demillir · 
mos c-omo minislt'o lhe disse que, em prcseu•~~ 
de d_ocnmcntos (j\l() furam lidos no ~ t, uado • n 
que ~ll'a\'~m lo~a a d uvida_soi>J'e o )Jrocndimcnto 
pnrewl c mdel.nlo daquelln nutoridade,crn dever 
delle sub~li Lttiloa por outra, quo melhor dc~cm· 
peulwssr. o pensamento · d~ govet·uo. Ello res· 
pondeu·me em data do 2i:J de Junho o senuin· 
te. (L(;,) . · 0 

Ji• y8 o m>bre dt•putado que os poderes cstiío 
respertados ; mas t.1mbem a solidai'icdude niíó 
foi qucbt•odo. E niio ê }JO~sivel <JUC os ministros 
leulwm um pen~amcnto c ~eus delegados outro 

. em nssumptos de ontra natureza, qtwnlo m~i; 
desta. · 
o O Sn •. Fsucto nos SANTOs : - Serl~ bom 
tod;tvia 0\l\'ÍI' üSSC. dr.legildO. 

o osn. D.U~TA~ (mi,•istrci !111 jt13ti•·a): - Ellc o 
havm .dc tct· fono. . · . 

O nobre dt~pul:rdo !aliou soll\'c :1 · (JOSsivcl in. 
jusli~a da demissão tlo dch~~ndo 1lc Jahti. J~u 
rcccl!i nqni um tclcgrannnn do Jlresidcnlo 1h1 
S. P:ntlo, dir·ig·itlo pnn1 o scn:ti.lo. Elle nE1o 1•odia . 
saber qttc il nob.ru dt>illll:ulo pelo Hio do1 Juuoiro · 
~Jhi~ IUCU a111i~o , O :), 8x. ~:tho <tlHIIJtO C\\ lh~ 
COI'I'e~llOilt!O neste SCIIIilllt'lllll, lllliZ tr:J7.Cl'•ll10 
do senado pm·n :H[lli p:m1 oll'\! l'ocet··tÚCl suas. ~c· 
cusat>Ucs. M:.:> ns co llSl~ dc;:to mnndo sfoo mesmo 
u~silllo l'ort:lltlo ctt n:io cstan1 no ~cnndo, os· 
t:wn nqui,~r:u;:~s ao honrado tlo•tnllnLio :r qncm,sl 
ngto:•doço nlguma cou~a, é o lwrcr·llle f:tcnltado 
o e~tnt; dcnh:o i.lc~tu rc~into, untt·u nmigos c 
CO·I'ch~iouano~, ueolc recinto, do quoi sempre 
me l,'ccordo com sDudad(•S .c nuuea mo csque· 
cerol. . 
· O tdc~.ramm3 cliz o sc.guintc. (Lê. ) 
Por aqui, pois, o que se Yô ó que atr) 27 o 

lielcgullo de policia uno procelleu mal. Espere· 
mos communi~~~õcs ultcr·iorcs,qne ellns poderão 
di~cr d tlo :17 por di:mte mudou de proc.cdi· 
mcn to, e m;ste cn~o respondo ao nobre dcputndo 
...;... a detnls!!~o foi ·lJoa, l'oi justa . . 

o sn: FIIEI'TAS Cou-rtxno:,-V. Eli. cliz l}lle (\ 
dcmisS:10 rui boa em virtmlo deslas infol'lllll· 
~õc~'! 

Yoz&s:-Nuo; si procedeu mnl • 
o Sn. FREITAS Cot;Tli~llo :~lllns ellc j :( roi de··-.. 

mittido. · · 
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O Sn. D.U\TAS (ministro dtt justifa) :-Jn vê 
V. Ex. q:ue quando o governo dizia-conto qiJe 
seja denuttido, dcixa~·a tudo :10 criterio do prc
l;idcntc, e o g-overno tem nzucs para acreditar 
no critcrio do actnnl presidente de S. lJaulo. 

O Sn. FnEt'Üs CotJ"TI;\'"UO :-E' um delegado 
que faz honra ao gabinete; tCJh não su .o apoio 
da doputa~ão gct·al, como da provincial. 

O Sn. DAN1'A.S (milli$t!"O da ju-5ticc1);:.- l<'alle· 
mos agot·a de Guaraliba. • 

Eu hontcm tive de pessua respeitav•Jl uma 
dcn~mcia do que havia o pl:mo de inulilisar-se 
a eleição do G~;ar:Jiiba u·a occasião da apuraçflo, 
Como já fiz ver it cam~l'a, tl.c~dc que se lérminn 
a ultima chamada e as ccdulas licam deposi
t3das n~ tlrna, os partidarios retiram-se. · 

O Sn. ~·uBoEmco .liEGo :-?{ão~poiuuo; Y. Ex. 
snhe que ua apuração podem-H! praticar muiLas 
violcncias e Íl'audes. . 

0 Sn. BEZEntl.\ Dt;:. !![E~EZES : -,.. Já nüo ha 
concçfio ú li llot•dnde do v o to. 

O Sn. D.I~TA> (11tinistro da jttsU~·a):-Illllilo 
hcmt 

V. Ex. Ioi adiante do meu pensamento e cú 
lhe ngradeço. Não sll póde, pois, nestns circnm
stnneias dizer que o apparccimento da força pcíde 
impedir o Y()lmtle de vot:~r ou obrigai-o a votar 
neste ou naquelle senlillu. Foi o que o governo 
uno quiz que SB fizesse , em!Jora resultasse as 
conscqilcucins desse systemn, porctnc nf\O ha sy
stemn nenhum neslo mnndci q1W ao lado do 
muita coma bon não . possa :tprescnlar um ou 
oulro iuconveniento. Pois hem: reconhecendo 

. isto, nós p~·ct'erimos o sysletm dn abstenção du 
· força publtca. . 

O Sn. l~nlltTAS CounNKO:- Nilo nas ruas. 
O Sn. DA:ST.\~ (milli8tro ela /tl$li!'t1) : -H ex:· 

lJiiquci o que se púdc fazer nas rua~, jlt declnrei 
que, si o governo mantl:tr para as J,>Ort~s dos 
templos o~. sold~dus a corrcl'ctn os c1dadnos n 
VCl' ~i tem nrmos, a [Jl'~ndcl·o~, a 1'ozcl-os 
retirar, css~ eloiç~o seria tudo, menos umn clci· 
çüo livre e nrngcnlat•in me:mto os que li\·cs~em
dc volar C"om receio tlo ~crem tom;1dos pot· cn· 
po.eiras, por cupan~a~ e pol' ct'ituinoso~. 

O 811. GAI.ot:'\0 DM i'iEI"ES. :-Foi ~J:lll(ll'lJ do 
quo nos t(Uoixàmo$ contr~ os C"ouset·vadorcs. 

O Sn. DANTAs (milti8li'O daju~iit.:a) :-0 uoiJre 
llepnlado, que estretneco tanto 1JC!a íntcrvençlio 
du forçll, nu moio lct•mo, I]Ut! ufio mo disso 
(Jttal é, porquc.niio manii'csln n razl'io c]no in
lluiu no animo dus mc~:•s ctL•iloruos da capil;il 
do I111porio p:1ra nfio uwndnrem ao g-ovemo os 
nomes d~ssr•s cnpan!(M, do;; lttrlntlonlos e cri· 
mino~o~, llos.ctllo p!'eh:ntli:lllJ intervir m1. ·ctci· 
çfío i A nwsa é n rJuem incntuhc esta tarcr~ 
(apoiados) : :um as mes:ts ctL•itOl'<ICS. qucl'ct.n 
dei:wr no gm·ct•no um papel r]\t\! a le1 lhes Lia. 
Em to!la~ c~tu~ prisuos 1'0~1it.~1hls, a . polir.iu 
achoit·sc ~~·~ rom o~ sens rccur~o~; mngu,~m 
nnxilion o gonrno. Si ~:ln cnnh,~cillv~ cslo~ in· 
diviLhw~, [<t>I'!JlW n~u Yil'L'Il1 l'lll tlllxilio t.lo tui· 
ui~1ro tlr1 jusli\•n, 1•nrqn~ u~o ll'u~erum nlt'>Lll<> 
RUl'ticnltll'lllCllte .(.~ m•ute~ tloô pcrturtmuol'l'S ~ 
\.omo ,1 ]lossircl •tt\l', mio haretlllO Pl'\'''en~uo, o 

agente da força (lUblicn possa dc9Cobrir eslc ou 
aquellc: perllubador? ~cnhum individuQ tem o 
di~Lico do ser cupanga ou capocirn. 

O S11. FnlliTAs Counx11.o:-Arrombnm igrejas, 
d5o tiros e não ~ão presos, · 

O Sn. DAxTAS (ministro tia ju$tira):- Não sei 
desle facto. 

O Sn. FnEntmco REao:-IJavin um ~pan~a 
em Sunt'Anna, que com um rewolver na mao 
procurava um liberal. . 

O Sn. DANTAs (mini5t1·o da: jHsti~a):-0 nobre 
deputado sabia !listo? 

O Sn. FnEDtluco REGO;~Sabia, 
O Sn. DANTAs (miltis!J'O dtt justica):- E porqtte 

iliío communicou? (Ri$o.) • 
o Su. FHEITAS CoUTl:Slto:- Não somos denun

ciantes de capang~s ; ·o governo tem a sua po · 
licia. O dep 11tado não pó do fa.:..er papel de po· 
lido. · · 

O SI\, DA:sT.\S (mini~t•·o dnjt<~tica):-Scnhores, 
nM nos auxiliamos mutuamente. (Apoiados.) 
A popularão desta grande capital confia no go· 
verno e o· ;~ppl~ude, porque o governo não con
stituiu est:~ cidade em praçn d'armas. (Apoiados.) 

O Sn. FnEtTAS CoUTINHO:- Syslema opp .. ~to: 
praça de c;~pang:JS: nnarchta e de!ordem, como 
nunca houve no.Uiode Janeiro. (O/' I m/) 

o Sn. liontA DE At\A.IiJo:~ Nilo diga isso; c os 
factos de Janeiro 't 

(lia olltl·os a)Jartcs.) 

·o S11. D.\:STA.s (mil•i.sh·o dltjustiça):- Esta
mos habituados o isto. Quando bn desgrnças 
logõ se diz: Nuncn houve desgraça coú1o esta. 
Isto não quer dizer que na subsloncia o que so 
tem passado deixe de ser muito di!íno dn re
provação de tudas nús. (.4.poiados.) Eu J:Í declarei 
ao nolít·c deputado que o go\·erno ostâ CJnlle• 
nhado na invesliga~:iio dos r~cto~ pnra .conbccor 
-os individUO$ que praticaram cst~s CI'ÍRlCs: si n 
promotoria puli!icn da cürlo. jli se dil·i,;iu jlolo~ 
meios lcgne~ au chefe do policia requerendo o 
depoimento de lo~tcruuulws pm·a o conheci meu In 
d~quolll'8 quo dcnm >.e~ punido~; si a p~l!ei:t 
dontt·o do ~un~ r~llrtbm~u~s rc~hzou Jll'l8ues, 
tomou ~rm:ts prohibidos, romcliL'U proso,; ús 
autol'idades C<lnlJWienles para serem proces

. smlos o nli nu! j ui godo~ c punidos, 1J. ue r:~zet' 
mais? 

O Sa. Holl'rA Dll ALLAuJo:-A[JOiado, tem jlro· 
ctdido nmilo bem. 

O Stt. DA:sl·.~~ (miuistl'o àri,}i!Siil'(l) :-A tl'ull· 
~uillidadc pnlilif•1 nrto. foi allernd~ c além da 
Jot\':l~ qno ahi ser i~ uma. garantia de todos, o 
sovemo aet•editn qnL' nclmri~ em cada um dos 
cidauiios pncillcos dcslu capital oultc~s tontos 
sustcnlm.mlos e garanlio.s dn mesma tranquilli· 
da de publico.. Todos haviam de auxi!lar·nos uo 
de s~m penh o tlesse dever. . .. 

SotJro GLHU:llibn o g:oYot·nu leYo esln denuncia, 
de qne projtJclavam inntil isnl' os lrotJalho~ da 
Qlui~~o. e u1io pm·a intervh· nello, llltl5 pnrn gn
n\lllir u unHo, Lle[•usito de todo~ o~ Yotos l'et·e· 
bh!l!:>, 1'~1. lHII'Iir e~sa for~a, [JorqLte realmente 
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o nobre dejJUta•Jo dcyc ter li•Jo huje nma pro· 1 e;n cldções. seriamente e tanto que os proprios 
videne.ia que tomei lm bastantes dia~: n~o m~ co-relígion~dos o ttecu~;•m pot· is8o. 
limitei a mandai' guarrl:tr as Ul'tws ;i noite; ter- O IJUC tenho dstó scmjn·c ê ~et·ctn illSt ·p~rn. 
minada a Vt•L~~ão, ~enwrc que força me foi rc- Ycis d:Js nossas eleil,'ü ·s o ;tppat'tüo c ;o ostonlaçJo 
quisitndn, nmnõe1-3 d:u·. . c}n força pul!líca; . o que tem acosllunarlo os 

'l'enbo muila c:q.1oricnda destrs ne!<ocios. partitlo,:, entt·c nu~, ;. s·, ntirarem-se á luta 
Desde qui! se aCllba o tm!Jalho tlo rccehimculo quando tem pot· sí :H]ltella força, c a se nilsttl
dns ccdulns, licam ~ó os fJUO lt1m mais intet·e•se r e111 quanuo n:io a têm. (Apoiados.) 
na apur:H;ão de li~tn JIOI' lista, poucos clllnd:'•os SemJll'C julg-uei isso um ~~r:liHlc mnl, c lnnto 
de um c outro pnrtido, c n mes:~ mesmo pódl! !Jtte, como membro dopartitlo Hlleral da curte ... 
~e r rept:utin:.menle ncommeltida o lu•lo arJuíllo o sn. DA~>TAS lmini.•tro dct jliStir~-) :-l\fuito 
vonr _Pd~s ares. . _ . . ·1 impot·tantc · dos 'mnís iulJ)ortaÍI.ttJs: 

,.\ht mto lw ncttllllmn 111t~rrcnç:1o per1~osn u . , ' . · 
\ilJcrdnde •lo ,·o! o,~ umn plwse muito ,tiiTcrclll~ O· ~n. lllt7.1llmA DE ~[EX117.E& :-•..• f:tzendo 
dô processo eleitoral; :thi :t for~~ v:1í .".wantír 0 ' p;rrte do Clnb da Heforrna,pug·uet ~empre contra 
dit·eito livremente e:.:~rcidó, o rrtfclo desse as nb~tcnr;ucs do mel! 1.\al"ttdo, pot' f~lt:1 tio e_Je· 
dit•eilo. · ·· n~entu -forç_a mntet·ml-,de que svmenlc pode 
Ei~ o ,rue aconteceu, c JIOfl]Ue houve n rc- d1~p_or o· p~rt1do no poder. ~- . 

mcssn de uma força (tnra GuarntibD, . -~tnd? em ~er.embro d~ :lSn, Cfl~nndo s_c dts-
N'io t.cnho ainda d·;lli noticias de hiJn!cm cutm SI os. l1beraes devw:n ou nno pletlü~r ~ 

pDr; c:í. . ' elci(;5o, tenho [ll'nzer de dize!· n, I"•Ji por minlt.1 
Hoje recebi um offido com d~•tn de :>, rrue me in~istencin rru0, cmllorn se ~1\~huss,!tn no poder 

foi tantbcm entregue actui. dtt snhdcleg:nlo e o nossos mlvcrs~t·ios, se t'c:wll·cn eutmt·no pleito~ 
tc01' deste omcio de~t.:m um pouco da denuncia O Sn. l~n~nmu;o REGO:- Em lutn igual não 
f]lle recchi, potfJUe diz SÍlli[Jie>nwnle. (Lê.) preds;•mc's tia fl•rça publica ; cstatnos em 

Deus tJUeiro que assim seja. maioria . 
. Sr. presidente, c mio ter satisfeito aos pontos O Sn. BEZEnM nE ME!>"Ilr.t:s :-O •'lllpl·cgo da 

dn inl<:l'Pt'llução do nol.Jro dnpnlndo. força publicn, senhorc~. tem produzido :1 im-
.Nuo po:•!!O acomp:111l1~1 ,u tJorém em outras mor;1 hd~de dos partidos fracos upru~cntm·eln·se 

consider:u;ões com que nwlizou o seu dis· a c~mllatcr e venc~rem o~ partidos rottos nas 
curso... · locnl.idades ... (Apoiados.) . 

o Sn. l<'m:nA~ C•Jlittxuo;- Foi (~lfl attenciío n O Sn. HonTA DE An.\t:JO :-Ate mesmo onda 
y. Ex.., ::t<]Uem lnnto 11rezo c admiro. · n5o hn ,·erdadoiro pat•tido. 

O S!l: UA:'\TM (minisr."~·o tlaj:lstira) :- ••• pm· O Sn. BEZEDilA DE llE:'\Eits :-••• c mai3 do 
que\ nüo t!· agor~ e~tc o lognr pat·~ isso. que is3o: tem trazido o :llmso, aiudn mais grave 

l'e~·o descnlp3 :'1 t·nm<ll':J ~i ,,;,,, ~lltisllz em tHot·a a ><dedade, de )JfO\'llCõlr sürios coullictos 
tudo o devei' quo aqni me lrOllXC. (Jiuitos wro nns p:trochjn~, de guo tem r~sult<Hlo. como esta 
a1Jo.;rrdos.) rcg-i~t mdo em nossa h isloria cloitoJ•:tl, hocn-

VL'lES :- ~luito b~m! umíto bem 1 tombes como não. temo; visto csla.aulto, s~guindo 
o g-overno a prlll'c~ oppostn. .. 

O Sr. bezc1•rn de :\lenezes:
SI'. [Jrcsidentt! não em miuhn intcn•:tto tomar 
pnrte nc~ll~ de-bute, no r]Unl S.! di~c : ·t<~. princi
]Hilmcnte, 11111:1 :•\t;t qm•s!iio de Jll'incipi<~, :1 ~:•iJcr 
-a COII\·cnicnr.ia ou incun \'elli••nci;l do int•·n-il' 
o go1·(·rnn nll t•lcito clcitor:d com n ron::• do que 
di~pue. 

Uccofl'úllllo1 JlOl'ém, circumstatn'i:•s, t]UC chc
:;nram no meu conlweiHwnto depois dej:i me 
nch:tr nu c~sa, o aind:l rei,) •nodo como meu 
nolno l\lllil:l"Zl, dqmlado \IL' Iu Jlio de Jancit·o, 
dirigitt su.:.t iuterpdl:oçlio, j ttl:.ttH' i -me 11;1 im· 
IH'cscindivd nm:c>sidnilu de intervir nn disl'tls
~ão, c !JOl' is~o to1uei ~~ palõtvru. 

A cJuc:;t[io lle prindpio, :i f!ll'' nllnili, o o mollo 
por rJ!le, t•m rclnção :1 dia, J••·oeci!Ctt o 1!nbin~l~ 
uns artnnes ele:çucs, f;,t'a!tl plenatncatt.) (lisctl
tidu~, t•schll'l~citlos o juslilicadvs pe_lu nobre mi
nistt·o tlll justiça. 

o Sn. DMTAs (mhtistm da jJt,~t.ira) ; -Oh ri-
g-atlo.. . 

O Sn. ll!!:7.llliHA lJl( MH:-;JiZE~: -Hn mnilns :m· 
no>, tli~so S. Ex., uãu lw •ltWlll lc:tlw llSSilll 
PI'OCUtlid•J. 

Eu llin.·i: .Llt• IIICnnol'i;, qut• t•~niiL'. ,; a I'I"Íilleira 
rez '1111! vej11 '·• g~ ,,·,~run ab.:-olt~l' .. ~t~ 1.h' iuh-'l'rit' 

E, tJois, tliz muito IJcm o uobt•o mini~troda 
jt1sti~:t quando dt'clara •1ue o sy~tctna d~ iu • 
lel'\'CIJÇ[\O pciJ rnt'l,':l pulolicn ~ \llll ~~·stelll:l con• 
tlcnuwdo (1111' todos o~ linmc•J:;; tJIIC lle~ej:•m ver 
no~su sot•ieliatlc tt·i.lhat' o ca111iuho rcclo liUO 
cund uz ao pt·o:.:rc~so. · 

o 1:'Y~Ionm da ufto ínlol'WIH:~o :tusolut~ é o 
OI•[.HJs.to ;e o go~·erun, deixaUtl<l um exlrt•ll.IO, 
~til•ou-s{l no outro, dis,C-llO~ o nohrc intcrpel· 
l:1ntn. . . 

E ti, $0Uhor0s, ntio vc.io outt·o modo de vroct~· 
det· na que~l.üo, senf1o :.hstet··se ou íutcrvi1· uo 
pleito dcitor;d. (.!]miados.) 

E como prc!lro a ttllstt'IWiin da· ~Ul!Jrhlnde e da 
rur~a puhlíca t~lll t:u•s tlll\i to,;, não po~so dl'ixar 
de ~~comJ•nn!~:.l' o g·overno m• modu Cútno pro· 
(~ed.·u. 

Compt·e:llotvio perreitanteute ctuc nó in:111gn
r:1 ç:it~ desse sys Lema., tJ.lH' ·é uuYO no 11aiz .... 
(,t/IIJH!(/'IS.) . 

O S\1. Uun'l'A rm At<AUJO:-Novi$simo. 
. 0 ::itt. Lli•:7.El1ll.\ llE ~lt"\'EZt,:S:-. , •• ll de fJ.liC 

t::dll' :1 ~·lurb :10 aclual mini~to1·io, de nfi,l in· 
Lilr\'ÍI' ll :tUliii'Ítlat!o C<llllH fOl\'!1 pulJJie~ ]1111':1 
Jtt'l'llll'llôll ' <I Ot'dCIII, jJOf{[IIU, i:UIIIU 1Jo111 dbse li 
lltll<I'L' ti<'(Hll:tdu pel;J Uuhin. t! li:\ ftJt'f~U pul1lica 
n:t. t:lei~i"•t•, , LJilf! vom >l!lltt•ro ns d~~ol"lien:; 
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(apoiados) ; comJJI'chendocJUe ncs~n in~u:,:urnç:io · dos dous p:ortit1o~. c si fosse pol'-•ivel, a qu:.i de 
h:w llu se dar, corno ;:e del'am, g1·:wcs lnconn!.·l ~eu~ ntcmlt t'fiS cabe a mspoo~ah i lidnde dos mo· 
nicul•!S; incouYt•nientes :t l i;í~ e.JU<l nem s5o llOI'O Iins, do; di::turhios,. do san~uc <lct'l'amado no 
em. IIOS~:os ellliçõ~s, nem são, com~ j;í disse . prc~•en le pleito elt·itorol. ( Apilia.dos.) · 
ma rores c · me~n~o •;;uacs aos que ~c Mn .'Indo. b' ~obro o.•.te ponto CJUC vim vrincip:~!monte 
no pleno ~vt~Hn tQ do systema o(IIJOsto. (Apmctilos.) r~lla1·, J!OI '(JUC, ten~o-mJ :~l!stido do Jllt! ito e lei-

No PI'JUCJpm tcrarno.; de s:1Sit'~S . 3 ·lumenl:n·; toral. tmh:1 l'l:!solvrdo niio tom:•r p~rlc nn dis-
n~as o. resultndo da IH'atien inaugurod~ pelo mi- ett~~ão dos ta iut~rpcll:•çiío. . . 
mstrmo de 28 ri e ~Jarç~ h a de ..''CI', ~em nenhuma SalJendo, por•.,JII, d3 opinião que vi~ora entre 
d uv!e!n , este: os partl.dos, nao contando com o I homens. .· cmmento;; a re.<tJCito da :~ulot·ia . ·dos 
auxJIJO dn força pu·hhca twra coro alta esn1:1- facllls que . têm ultimanlllnto e~c.~ndalisado a 
g:ll'cm o advcrsnrio, as Yozr)S superior em nu- nos~a CliiJil:ll , entendi deve•· dir.er á camar3 
mero, hão tle. fazer eu~rc nós. o (IUO fatcm nos para eoch•:dmento do 11.1 iz e par~ que o nolire 
t>nizes onde o ploilo .elcilorl!l corre fJOr conl:t e ministro da justi!):t veritique, o que sei o soi.Jre 
risco deites, c.om n contr:JJICSO. muitn pe~ado, quem [IC>:t a rt~sponsa hilidadc da tues f~ctos. 
das b<1i"nelas dn E:i~ndo; lt~o de r~~pcitnreril· · O sn. BELTnÃo.-Prcst~ um grande servir-o 
se, fazendo qne o m:•t5. f1.1rte Yl~nça s~mpre .o ao [J:i.iz. · ' 
mal> rrnei'J, e nunca o mv~J·oo, como prcscnc1- . . . . 
amos innnme•·a~ vazes eatro nós. . 9 Sn. 0.\NT.\.S (mw;st1·o da ;trsti~.a) ;-Ouvil-o-

. · · . he1 com toclo·o prnzct· o ~LIL•oçiio. 
UM~n. DE~trnno:- Isto 111'0\'n o ~osso n tr~so. ~~nho 1·~:: •. ~ i 111c peqnitl~m n P!lrasc corri· 

. q Sn. BELEttUA utJ ?II&li~~Es:- :"i os E~t..'!_dus- que1ra,. d•re1:. quo Yenho.l~mtHll' mmha tesla!la, 
UuJdo~. ~nl>C lll·O . todos, plt! tteam-~e as elcu;ucs a :1 ti!J p:ortido h!Jer:Jl da cvnl! c o <!o nobre povo 
revolwer; mas po1· isso mesmo os parlidos se fluminense . · 
respdit:nu , o (JU3si uunc3 se chocam. pt·ocn- De tod~s ns incrcpn\'Ões que ~c mo tem l~nr~do 
raudo cada un)'(mnqnisl:•r-sobre o outro 11!:1ior C(illO rc~•·bo.cou! nlranqa!llldt~de .de quem· tem 
HUUlero de proselytos, , pelo que os rr~co~ v.:m -n 11. consctencw hmp;•; uma acrat1z lava eu qua 
.~e - tornar forlcs, a so pot· es~e meto o runse- nunca me poder•:un fazer a de ser homem va-
gut<lll, que llÜO pelo llll~ilio da fore;a publicu. lcllle. . 
· E. n;io ha pai~ c1uu onde_nH1is llol'~\~0. 11 arvo•·c o Sn . tif:Licto oos SA!'>Tos ·-~[as· é 
da ilbcrd:tdc, c onde n soctcdndc m:ns progresso · · ~ · · · · 
tcn~:' fo!itO do que os E~Jndo-Unhlos. . -. . O Sa. DEzt.:nnA M M~NEZEs :-Pois só ogCira 

Na rn;:lniCI'I':J , ~nbemo~ qt ;C ~s elctç\ies per- e que ~s lou $Ubentlo que o $OU. . 
tcncem (l)iclu~iramcntc ao povo, vcnC'cndo nellas Estou na po!Hic~~ ·h a 2-i annos, ·e tenho pas
u llDI'Iiuo cJUe, IWln l•t'niJ3!!nnda de sna1.1 idcas, sallp _se mpre em to~las as p:trl,cbias !>nde dirigi 
lcm feito mnior pt·oscl~·ti:<mo entre o pc.vo. · el.etçues, ~r garanL•a da ordem e :ale d:~ harmo-

0 govcruo não intenem. ma doe pleiteadorcs . 
.Nu~ hn\·cmos de chcg:tr, pel:1 praticn ora erga- f.m S. Cbrislo,·üo, nunc:J clit m<·U tempo cor· . 

ulz.Ml~ •. nos nu~smos resull:.dos, :is tnesmas ron- l'Cll san~ue, e sempre fiz alli clci~~\ies de modo 
~eqtwnci:~~; c. poi$, não f>Osso dcixor de touvat· que ao ll•rminal·as, os pmprios· llleus ndvcrsa-
o go\'('J'llO CJUl.' n ina ug-un•u em no!'-so 11aiz , l'io;; me pt•ocuravmn pura me abt•açurGm. 

u quo CUillllt'o.ó 1\U~ o !H'eccdculc tique lir- Em Sunl'Anua, fro~uczi~ clt3mad3- a clcsor-
madu; que o oxcntiJio ~l'jll ~egui uu, dNm em elciçvo~. ond(l ucnhum~ 1iass·:1':t sem 

SI', l•l'll~idt!ll le. uito llescju Slll' Cu~:<nll(ll'u ; mns n1uito ~~t'ios ~un!liclos, cu pleiteio olei~·ues, lln 
t• stou illfl!li~moule conwuci!!oJ do tiUt\ sl!l-o-llci. 8 nu nos, ~ nunc:1 l'lll meu ll!lnJlO se 1len nu1is 

1\j)()s ri ~Jtuu~-i'iu liber~l , que pl:o utrou ~~~~~ [.ll'e· o qne SCIIIIJI"<' so dera n!li. . 
du:<n s~IIIO ill t•, ante~ rJtlll l'ila tcn\1:1 gcrmimHto, t;cudo :l~~iu1 , t·omo c uotol'io, u tli!ndo·~~~ 
\' tr:! :1 ~ itun~ão collscr,•:~dor~; c tutlo r ulttt r:í no ainda~ CJI'cuntsl:tm:ia d~ quo lll'Ssc:; 1dcitos eu 
:t111Jro cst:ulu. ._ . . ct·;, t:nntlidato, cutr:tni(J ul'l lcl', urro só por .ll mor 

Foi um cnsuio, um taulamon, quo npenas ser· do Jl:lJ'tido, cvmo pelo intercssoJ de minh:1s catl· . 
viri de padrito de gloria pai·a o nctual minis- did;~l lua;, é ndtnirosel que hoje: que nenhum 
ler i o ; mus qua não DJH'Oveilarli ao pniz, JlOJ·que i ntcre~se pe$soal lenho na Jl l'~seutc c loi•.~o. e 
j:i o dis~o polo orgiio do s~u 111ay1ms €11Ce:dos, o em que ale!, ~i m•• permittcm, o mctt maiot· in
St'. Vi~conde dv Rio BramC', o p~rlhlo con~cr · tel'ús~o set·in •tuc os meus udrcr~:u·ios vcn
vatlur-do Brnzil. ··esscm, ·porque lll•>t!jo quo as l.'mkiras 1le ve-

Niio [Judettw~, poi;, ter ospc!l'a:lç~, tHil bem dn J·e·odorcs st'j~m oceup:td:ts por juizc; itts"u!'Jll'ilo~ 
Jlnir. o do !•l' <.lgt't!:<SO ele uo.<sn •vci~:dndu, ti l' e111e de• mcus .ncto;: ; 1! ~ü1 mir:ovt•l, clig\1, é !riste ql\1.' 
:1 llollll'Ílltl, cnsin:tdn hoju, ~-~nh;l a , m· 3 uurma &f'j:l ell h"jo nulot· (1ns tlcsordcn:: h.ll"idns no 
scg:uitlu no IJ~iz . d~ I( HC tlossu~ IHlYC"rsnrios ~o Jil cllo el eitoral. · . . 
rei<i:,!ll t' lll ;~ rawr clei~·õcssl)nt :1 ltaionúla do sol · S:tliu n c:t nltlrn que não lil•e iu lt~ I'VCJição no 
1lado ús ot'\lcns uo :;ubddegndo. (At):li(l(/ ,~ r. pleito cleilural quo se v11i rechar c àvs moth·os 
npartt".q que :t h<tl 1110 obri;:~ t'(l lll. · 

sr. lJrcsidcnto, au tlccht rci que estn rJuo,:- E~til'<'llltl!' em tl!l'lllos dcJ wrmo~ o (lartido 
"tão t'9l:•V:• pcrfoil~íit~nte elncitl:nl:1. ll <jtte-lt•nho lilJcr:el da rút'ttl · divieiÍtll). Pru~un~i vintnll!llle 
tiHo c i!Ol' thnnais. (Niw IIJn in•fos.) Oi•llÚJ"•II IC a i,:.>t•, puro(tw lllllito ~cn li J'Íil ~:>i com 

t:;nu·otauto o:!. " puuto. t(UI! J•ur motil•n 11 ~1 o tucu_ nont~ ~c li t.e~>l' nuw ~d~flo ll l!~Sl! ll:ll'litlo 
iulel"JJC!I;~c:lo, c •IUtl >t' lig:t pcl'l'uilltllWlltt' au de a que Junto devo. 
rJUn mo t•mho t~Cllll[t~dv. pred~u- n:'tu sor tlei· l1t'Ocurd u• nvi.Hw tuitJisll'"~ da j u,; tk:l t' tlc 
xutlo ,dl) JtUrlt•, p:11·a que o paiz cullhllÇ<.\ H t(llnl e~ln,ugdl'O>, e llCtli ·!hc• que illl\, l'l'Ut.c~oÕ III ~llU 
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vnlio~n mcrlia\oiio, corno amigo~ ·p~rlieul~res; B, 
cfi'ecth·amenlc, Live a felicidade de Yct·re<~liZ~ldo~ 
o~ meus tlesejos. 

Dc•sde então declarei :JO meu distincto ~mígo, 
chof~ do partido liberal, o St•. conselheiro Octa· 
\'inno que accitnva a rhop3 por cllc organizad:1, 
fazendo que mcns ami~os a ~ceitassem. 

Procurei-os e obtive delles complet<~ :ulhcsiTo, 
depois do que escrevi !ÍI]Uclle conselheiro, di· 
zen1lo·lhc que minha ruissão eshva comjJleta, 
yisto que eu n~o 1leda íutt;rvit· nn dcirão, p:tra 
que meus amigos não pudessem dizer: que cu 
não me :tpr·c~entnva candidato, mns procurava 
fnzer com qae os· flltllt'os Yercadores me pn
gas5em servi~~os es)úrgimlo ag-ua !Jcnt:~ soiJl'C. 
meus actos, qnc quero bem cx.~minados por 
meus snccessores. 

Em minha posição, n1eu dever do partida1·io 
ern fa:~.cr aqui o que liz, euc:uninlüu· o partido 
ti sustent~çà.o da chap3 organiz:tda por nosso 
chel'c, c nada nwis, porque a honra me impcdi:1 
de envol,·or·mu uo pll'ito eleitoral. 

O Sn Pl\ESIDEXTE :-0 noiJr·c deputado cstt\-se 
occup:mdo de u~sumptos csiJ'anhos :\ intervcl· 
lação •. 

0 Sn. BEZEnn.~ Dll 1\lllNElllS: -.Não, ~enhor. 
Estou tratando de discernil' bem a CJllCnl cabe 
a responsabilidade dos f:tctos CJUC moti1•arnm 
interpellncâo, c, )loi~; estou me occopando tle 
assumplo 'd~ mcstna intcrpcllnção. . 

Dizi~ cu !]Úe não podia, por honru minha, 
inter\' ir no (!leito cl~ilornl, c pot· i~so llz sim· 
pleslllente os lrnhnlhos prepnrnlorios de oiJlet· 
que todo o parlldo llllcra! tla CÍII'Ie :nllwrisse ti 
chnpu nlferccidll (lo:io con~elhcir() Oetni:1no. 

Isto mo parece IJUC <i a diJlesa e:•IJal de iilinh::r 
pessoa, em rl'lnç5o no (jllC oeconeu na~ llrcsen· 
les elclrucs. Como :;er eu responsnvel pelos 
a c los \'lllld~ li c os praticados nessa eldrf\0, si 
und:t llltl J!J'L!Utlia :1 ella, e si nn 'lltcllas c'llt que 
tomei p~n·te ~u:liv:~ 11 iuter·essad:t fui sempr·c ga· 
propt•ios utl\·cr~n t•ins? 

Nunca t'cYclei inslincto~ ferozes, Sr. prcsi· 
dente, llll!CS lelti·Hl lllC rdto carg:~ J)Ol' ~CI', 
como·dizcm. lHJntem do cora~f1o . .. 

Faii~\·;HJH~. pni~, que u:.:nru ~" lcmhr·u~;;em de 
me allribuit·t:llt planos CJUC mio se com(Jndecem 
com os ~cntimcnlos rrwniCcslauo~ em to~a ~ 
miulJ:• \'ida. . 

De minha ·[Ji'O]Il'ta tlcl"e>:i, pu~sa á !lo partido 
liberal da c(•rtc. que espero fazer de modo :1 nilo 
soffreJ' conte~b~.ào seria. 

A primeiro vil-ti ma do vond~lismo fui n frc· 
gllczia do E>pirit(• ~;~nto. . 

. E' ~a ui do que ~ mesa eleitoral •l;tqtwlla }ml'o· 
c.hio er:1 un~ntnwtnt•nl>J Ji!Jcr~l; c rJttc o p;utido 
conscrradt)l' alli l'unstn de umn inskniJic:nrt'~ 
frnc\•:lo d;t pnpnl~çào; c llHtis flUO cs'sa UH!SilHl 
frac~~ào lii>idilt·se pnr dt!sinlclligenci:ts tio dott~ 
de seu~ pro·ltotuL•ns, o rJlle fez que se nbstivcsoc 
do pleito do 2." di:1 em dbnle. 
· Polle·sc, poi~, dizor: qno n:t frc:;uczi:1 do 
Espírito Santo a~ ccllnlas recolhitlus ú urna 
eram qn~si qu~ cxeln~iyatnente liberac~. . 

Ül':t, 8r. l'r'·~id•:nte, não L' JH't;ciso muito 
esfon;u lll'lll ;.rt•:mtle lnll'l\lt:>, Jlil.t'tt c.oun•th'L'l' a 
quelll estire r tiL' IJoa T~, cur vi~iu. du r)llt' lit'tl 
~x.po,:to e ,; uo•tvt·io, t]ltc ''~ libcrat•o uão )'ütlL'lll 

Lei: sido us de;;tmillo:·es da urna do Espírito 
Saulo, quo.! ur:t um penhor seguro· de sua vi· 
r:to1·ia. (Apoüulos.) 

E', porttmto, forade duvida que nessa paro· 
chia' lllt'! (Jodia o partido !iber:1l ser o autor dos 
disturLio~ <JUC se deram e dos quacs ia rcsul· 
t<uHlo a morte do no~so prcstimosissimo co·re· 
!igionario, o Dr. Luiz Cnetano ~lartlns, chefe 
querido llos libcracs ilalli. 

A :2." vktima foi Sant'Anna, frcguczia de que 
dizia um :tntigo chefe consen•ndor que ate as 
pedrns são lil!eraes; onde a qualifica~ão não dá 
ao partido con~er\'atlor m:tis de lO •/~; e cnja 
lllc~a eleitoral era unanime libel'al. 

E§tava Sant'Anna predstmelite nas condições 
do Espil'ito Santo ; e, pois, não podiam os 
lihm·a8s, ain!la aqui, sarem os autor.~s. da 
destt'Uir.ão dessa urna. . 

. A16n1 de quc·is~o é íntuili1•o, mais se e\•1· 
dcncia pela al•reciação dos iUCcessos. 

No dia L• a mesa, simtilesmcntc ncompnnhndn 
dos liuer·nes conhecidos c reconhecidos yotnntcs 
da parochia, viu·se amcaç<~da por um grupo de 
60 a 80 homens cs!ranhus, desses crue t~m caras 
patibulnre~. o que alli viuhttm acom(lanhaudo 
o chefe conscrrador. . 

FeliLmunle não hou.w nes~c dia motivo 
par·a disturbios, porque não appareceu o tino 
da qualiliMção• ~ Jlur eS$a razão não começat•am 
os tra!Jalhos. 

O presidente da mesa, porêm,em vist:~ daquclle 
U(J)•ar:tto :llncn~:atlur·, officiou no govemo, J!lHlin· 
do-lhe garantws. . 

1\elenr notar quo ils 2 hot•l1s daquelle diaJ 
chegando :t Snnt'Ann:t o chefe sU,i>rcmo desses 
novos coudalti~t·i, bc1u conltecidos de lodos por 
se ter loruado colobr·e em 18GB e Hli:!, fui reec· 
hido com vivas e lm,·rall& do parliuo couser· 
vauor. · 

Est1~ facto fui dado 1111 rua )mblica, em frente 
:i matriz, c puue ser provado em juizo. 

No dia ~ conlinuon a me~n ate muito tarde 
sem :illril' os tl'aL:tlhos, ainda pcln falta do Hvt•o 
quo cu solicitei do j11iz da. I." v~ra.civcl, pnm. 
quem f• 'ira r·c.u~tlido po:l11 j nula tnunidpal , c de 
'lnew rccthi, por llltica rcsposlu, um rce:1~lu 
illllll'OfH'io de q tlchl leve ednc~çiio. 

Durunte c~~~) lclllpo a ~~~Jl~1ngadtJ da Vt~S)Hll'tl 
tomou suas JlOsi~uc~ c ussumiu um DI' tão nlltCU· 
çndor, t[Uc os ruc~arics lic:u·nm receiosos pd:r 

!Jropria riu~,maud:mdo·me pedir que os aux.i· 
iu>se junto no gorcrno, u LJUeDl pedíi'ttlll ttoYa· 

mculc garuuliu~. 
Eu pt·o~urd o nobre mini~tl'o du jnsti~~u, c 

no melhor c:.:pirito de [J<IZ comhintimoH que so 
prot•me~sc no ehcfe cnn~crrndor n rclirada da 
sua gcntoarmada. 

O Sn.D.t:\·L\~ (minis/l'o rlnj"stira):-Sci por· 
fcilnmeulc disso. V. Ex. foi ao scna(]O com·cr· 
snr cnmmq;o. 

O Sn. BrmmllA DE 1\It~NEZEs:-Pcdi a um dis· 
linclo amigo il.n fregucziu pm·n ir entender· se 
com o dJCfc conset•V:lllot· no sentido do rctiJ•ar 
sua gente, !Jlle lrnria tlc~ordens, obt'i!'<IIHlo os 
JibOI':tCS U l'Cl'Ol't'l'l'mtl flO lllt~mlO IIICiO Jl:tl'a S.l! 
dcl'culllll'lllll tle~~~~ umcnça vira. Aqnt!lle dlel'n 
ont~udeu, 110 \lllC parece, li,UC i$~0 em ~Dt:on d•• 
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fraqueza, c exigiu, para rcLit·ar seus facínoras, 
qur. Hl dividisse a meio a cleiçlio. 

T:io dctlrcssn mn clwgou a proposta, rcspondí; 
que naquellc ten·cno era meu pt·incí·pio uão 
·ceder scnflo :i sentença das Ut·nns, ''eneentlo.·OU 
perdendo, se[4utulo ti1•csse por mim, ou não li· 
vesse, a opinii"lo do po\-o, (.l!tlito lm11.) 

A esta resrosta succ~dcu o atti!!UC ilo dia 2, 
contra o qun pôde a mesa dc!'t~ndct• a urna. 

No dia 3 nprcsentou-su o chefç con~crv:lllor 
tão nmcaºndor nos g-estos como nas palavt'<ll>, i 
m~s em bmve retirou-se, como fui notado por 
um dos nossos principoes ot·gãos da impronsn ; 
e após sun retirada do rosto, que nunca aban· 
danou, junto á mesa, rumpru a tcm}m~tallo. de 
que. em ullima analyse, l'esultoLt a deslmiçlio 
da urna de Sanl'Ann:•, e~c~pnndo miraculosa· 
nieute os dignos e inoll'ensivos ntesarios. 

O quadro foi horroroso a ponto de se fecha· 
rl~m tod~s as portos nas ruas proximas, porqne 
a fuzilurin do .rewolver co1llinuou, na praça, ütl! 
<L noite. 

Queira o governo ustabeleccr a rcsponsaliili~ 
dnde uo autm· desses premeditados netos lle cn· 
nib:tlismo ••. -· · 

O Sn. D.1.1"~'AS (milli$tro d(t iustim):-Estamos 
lrab~lhando par11 isso. · 

O Sn. BEZEl\nA 111> liiE!'E?.Es :-•.. que eu g·a· 
ranto se ha de varit1c::r LIUC. os liberao~ não 
esmo implicndos nessa lincchanal, de que, des
gt•açndnmente, foram as viclitnns; viclimas em 
suas pessoas, \'iclimas em ·seus direi los; pois 
que, si a urna de Sunt' Anna niju fosse propo· 
sitnlmenle dostruida, immenso seria all1 o seu 
triu!Upho ; maior. mesmo que o do Espirilo 
Snnlo. 

Isto tl sabido; scuhor·e~, .como ü sabido cgre 
desde muitos annos formou-s<J nc:<ln curte o 
exercito dn navnllw, cujo quartel g~:ncral c com· 
mando em cb.cro todos conhecem. 

Nem são os lii.Jernes os ~ue d isptem des~a 
força; nem qne fo~~ern, podratn elles empt'e· 
·g~l-a conll·a si. proprios, de~lruindo eleições, 
onde estava . gar;tnllllo o seu tl'iumpho. Isto é 
logico e,irrefutavel. 

Dizem que porn G~oraliho. fora111 cento e cin· 
COClltll homens libcr~B>, IJ~l'll quebrarem 11 uma. 
Nfto sei qutt rumlnmeulo tc111 e.sse boato; mas creio 
Jlotlt~r n!llt·tu!tl' quo na o pnsso tle uma tJ•ica jlnt·~ o 
ell\lito de olltcr·emt'or\'a do govemo, como obli· 
ve1•am, pnm potlorem fu~et' oU\I'n elciç:Do all 
cm•lclam, como é ~ou costume naqnerta celeber" 
rima pnrochio., otule a volnçii~ populnr coiudlle 
scmprtJ com n necessidade de corrigirom·se ~s 
f~ltns da eloiçfto m1s outras parochins. 

· Sr. pr~sidc?te, coLnplztl1rei .n dcmoustr~çtio 
de que 11110 fOJ, porque mw podw ~or, o p.1rtido 
libernl quem prnli<:ou os Cl'imes fJLtc cnYcr
gonlt~lll a l'llllitnl do Imperio, dlzomlo-que 
nno é desconhccitlo o homem íJUe :1~ 2 horns da 
tnrdc, c un pru~·a publku, queiJl'Ott 1\ urna Llo 
E~pirilo Santo. 

o Sn. Fm;tcto uos SANTos:- O govcmo n~o 
snho; 

0 Sn. DEZL':RRA DE MENEZES :-0 g"OYCJ'llO sabe, 
mas nua pode proceder. dictntorinlmonte; deve 

usar dos meios leg-acs, tem um processo a 
se~uit'. . 

N;lo ~on dc1llmdanle: mas reClamo que esse 
J)ertm·hador da ordem tJUlJlica, que ~nda a pro· 
vor.ar homens >cl'ins, sendo :;et·almentc conhe
cido pot· chefe de d•:sordcil'Os, de quem ViYe 
rode~ do, seja cxcmplarmcHic punido. 

Sinto Sl~t· ullrigndo a fazer ltll reclamo em 
nome dos rót•os de cidndc ch•ilisada que dev~mos 
querer para no>sa capital ; c sinto,. porque esse 
inrcJiz. p~rtenco a um:t familin distincLissirua, 
a quem ,-oto sincern cstinw e respeito. • 

1\lns aciuu.t de todas ·as considerações cstú o 
d1wer. . · 

Eu sei, Sr. presidente, que o governo nadn 
conseguirá, pontue sua. acC'ão é reçulada pela 
le.i, e a _lei é frouxa na retire>~ão cr.e. taes .de-
lictos. · 

Demais, eomqLwnto nlío. tenha applicnção aos 
actuaes ministros, lembrarei o f:1cto de ter sirlo 
obt·igado .:t deixat· o c,ari(o, que t:to nobremente 
descmp~nhava, o chet'c do policia Dr. Ludgero, 
só porque perseguiu os cntl'ooiras, e designada· 
mento por causn de um rtue prcndell e quiz 
m:md.:tr para o exercito. 

Entretanto, senhores, ú Jlrcr.iso, para a salYrt· 
<;>ão da socied~de; c digo- s~lvação- muito de 
proposllo, pot·que esses homens s~o elementos 
de :marchin, explorados pot• cel'tos especutadores 
qu~ os ensaiam pora um dia d~rem um combate 
á lcgalid~llll e á ordem .cslabeleeida; é pt·eciso 
que se tomem medidas Teprcssivns excopcio· 
nucs. . 

No L• ·de Juneiro, como ngorn, nesses dons 
cnsnios dü. :marchio, for:un.esses. elementos os 
que se pttter·am nm jogo. 

O povo fluminense, moderndo c respeitador 
das-leis, foi es!r~mho n e~~as tristes sccnns. 

os . que ftzeram o motim de J~ neiro são os 
mesmos C[tte iuter\·Qm ll(ljo no pleito eleitor"\, 
paro qucbt•nrem urnas. · 

Perguntar-me-hão : com que interesse fazem 
tudo isto'? . 

A respt)slu é focil ~ Com o intere;:se dos amo· 
liMdOl'es i dos nnnrchi~tas; dos homtms que 
qtwrem turvar as ~guas, p~ru poderem t•escnr·. 

E a prova de que hav1a llliiso Elnno, estt\ 
principalmente no facto do Espírito sunlo. 

Alli n e!eiç~o esta\'a ultimada, as listas con· 
tndas, só fu!tnva a aptu·:•cllo. 

Si no . processo da votaçiio rompesse um tu• 
multo, pod~J t'ia clle ser explicado pcl~ exalta· 
llwnto dos animos ; mas detJois de eneerrudn a 
~·otaç:io a fjtte <lltt'ibuil-o? · 

foi eridentemente tun plano e não effeito da 
ex~lt.n~fio do ffiOffií)U\0. 

VozEs:- Sem duvida·. 
O Sn. llEzEuM DE ?tlENEZils:-liins de quem 

era CS3C plano? · 
o pnrtid•1 liberal. jâ o demonstrei,. não pode 

ser suspeitado. (JlJioiarlos.) 
0 pnrtitlo COilSúrVudor, f~ÇO·]hc juSltÇl\ 1 em~ 

born cmpreg:tsse gento pam se fortitlcur, nlío 
pret·~ndi<~ déstruir eleições ; o CJtto queria era 
ganhal·as. 

Quem rc,ln? Esses que nndam disciplinando 
suas forças p~ra darem combate á ordem cSL3bo~ 
locida. · 
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E t~ nlo :~~sim .:, lJUC ü frente doHp:cbr;ulo rcs. 
de unws se acltava Ulll dos [ll'imdruS· ~moti
na dores do d.ia 1. • ddanciro. . · 
: O Sir. GJ.tDINO D.\s NEVES:- Não confundu 
c;:sc f::clo w m u do l. '' 1lc .Janeiro. 

O SR. FnAXÇ.\ CAnv.uno :..,.,Não ha pnrld.mlo . 
. nlg11ma . 

(Ha out1·os aparte-~.) 

O Sn. 13E7.1lllliA ne .MEXIlZEs:-Quciram JlCf · 
doar·-me: 11fio htt confu:;51.1 olgulll:t. · 
· Dcixerúos de f;;z cr !Jllc~tão de ll:lrlido o~ de 

p.:sso<IS, de um:1 •rncst:io que é altatncntc socwl. 
· (Cr~tzant-.~e.nwitos r~pt!rles.) 

No dia ! de J:~nciro, é meu fim · ·provar 
taUIO CúDlO nos :lCIU:!CS d i~llll'bÍO~, 1150 foi O 
povo lhuuinen~o lJUC ~c nprcscnJou. · 

Rcl'<·r irei o~ r,tclos da,ru clle t.l.i:t, conw os ob
SCI'\'Ci. 

(Conti1warr1 o.! aparles.) 
O Sn . 1'1HWntNTE:- Atten~ão : Eu não posso 

conscutir.csses dialogas, -souretudo i:OIIl l;tu las 
iocooreniencias. . · 
· O Sa. Btztnn,\ DE ~r&:-EZES:- Nnquellc dia, 
eu prccisnva achar-me na estação de um:t cu111· 
panhi:1 de bt>ud$, par~ IJrovidonciur sobre o que 
occorresg~, visto t!spcrnl'em-se grandes cou:<a~, 
ctn virtude dn propag:mda feita pelos :tmotina
dorcs. · · 

O Sn. GALiliXO nA~ XEYES : - f.:nltio os se
nadol'CS ·e dcput:•dos erniu nmotinndores ?. · 

(G-,-u;;arr~ ~ se tou/ros apark$ .) 

O Sn. Dt z!lnDA DE ME~EzF. -; : -Os scn:tdores 
e deputados niio J'or:lin ;\ · rua d3 Urugtwyaun 
CJÚcbrar-honds, a!'fanc:1r trilhos, raze1· barl'i· 
c:•d~s . · · 

0> seiwdores c dcptÜatlos o 11uc nzcram; c 
nisso tive;·am l!or ~ i ::1 opio i:io grr:tl üu· po1·~ 
llumi nei1s~, fot .pro!t~~l:H'o.:m. Jegulmcnlo: conlrn 
o uu posto Yex.a torio 

l~allando, pois. de anwtin<l(]ores, não ~ J l(nl~ 
ver em nunho.,; Jl:tl<I H:Is ruferenci:~. a l'llcs. o 
unh::uncn!c ~o~ quo.: Ic.-aotilram a dc$Or<lcrn nn~ 
rua$ d:1 cidade . · 

O f/OVO, o \'et·d;ldliro poriJ lkminense, niit' 
teYe [larte em tal fltJ~oràem (ap•;ÚcdQs) : é ist<o o 

· que.usiOll mt•.;Lr~nt.IL• . 
E a lli"Ont cottlfllcla do IJUc avanço l'SI:'t no 

facto pur mim oll~er,· :ttlo c attcst:1do ptll' toelu :1 
cielntk~dc •rue :thi 1 ho1'a dn brdc (nove hora> 
ele movimento tl<~s.IJo~n.ls) todos os 1 -•n~S:t !(uiru~ , 
com t•nrus ex~l'pl:üe>,paganm o \'intcm, o1111Jora 
fos~tml cuut rarios n ,,,se imt'o~l o. 

Ahi cslú o [Jrocetlimcnto tio t•ovo l;em clat·o c 
cluamente proYnndo q 11u cllo snuhc re;puil~r 
n lei, c··;mquanto a jnlgnssc mú. . 

. Agoi'Zl o procellimenlo dos .a111oti.narh•res, 
. com quem n:•o ~o dcv~m conrundir nem o pol'u, 
· nem seus reprcst:nlnntes . 

A' J hol'lt lcY1dugar um 1111't·tin!J n.o lnrgo do 
}'aço ; t: foli da h i, dc~~a rm·nalha, onde se inrnn
<le~rcl'allt ~s nr·mns dn llt-~o r·dt~m, que p~rliram 
cohorlc~ . de que u$ propl'i11s jo•·n~L·s tl••scrcvc
r:tm (l~ ulovimcnlos, d:~$ ·quno~ ::-:llli ram :t JICT· 
lnrhn~:io dn ortlcm puhlien. l fut •. •t't1tpf'üc.~. ) 

·J)c,·o nó n\1\ll pai7. a \'Crd:•do do q nc !i•• I em 
n~;;uuq;L" tJII.C t'•'Jll!to ri tal p:n·:t no;:;a ~ocicdado. 
Não lemo 1 .• s r:onHn;:nisl::s caric:;tos que .i:i 
tmno~ !lO Hio de J:tnciro: c t•mb•Jra me insul
l t~ lll , hei ele desl~car da cOIIHIIIlHhito tlc tal 
gento a noiJ:·c c p:l("illcatlopul:u_;iíol dn ról'tc . 

A \"CI'dnllc t.! <Jt!C e;sa poptll~çiio deu prova 
c~ b:tl , t>or 5Cil proccdilllcnlo, de sua <~IJ~ LClJf::iQ 
completao o~ tlisturJJios dv 1." dl!)nnciro. (Jii(Íi·
/cs r·tpcliclos. ) 

o·sn . !'ni~SIOEHE:-0~ llCOU\ccimcnlO$ do L• 
t10 Jaocii'O uão e~t5o em discuss:'•o. O nobre tln
[lU lndo deve oceLlJl:lr- :;e tão sl•m:.:nlll com o as
~Uill[Jlo dn intcrpcll:1çiio. 

O· Sn. BtmmnA n~: .liiENEzcs:~V. Ex. está 
vendo que e11 ni10 tli ~ctttn os n~ontecir'nen tos do 
i . • (h: J;;neiro; o rruc far.•l c mostrar com elles 
•lliC o JIO'ro Otunbcnsc u~o toma ,,arte em dis
turbios; q ne é . genl•! ·quu lhe ú cs lr:Hlb:t a 
aut<>r~ dnqudlc c do prr!~enl(l dislu1bio . 

Não trat•.1 de at•rccinr, mesmo, si o gol'erno 
procet!etr IJotn ou m:d, nad:o lenho. com e~se 
ponto a I'CSJieito do qud os uoiJres tluputndos se 
mostt'am t;io· intransig~ntcs, f)es~c facto que..; o 
sen ur>li 11w t•ill_,,e•c. · . 
Aqnello}~ c O$ ncl tlnes .!isturbios stio obrn t.le · 

certo orU.cm drl ana•·chislas, que n policia Co· 
nhece por ~cus nomes, e rrue d~!Ve ter n co
rJgemtlo fnwl-os clwgat· no cum[.lrimento do~ 
!levt~rea rlc do.iu•lãus. 

Essu . gen te conslitLlC ·uma llxcrcscenda no· 
clvn, que ~ Pl'Ct!iso e:.tirpar üo corpo social ; 
mas cu conre>so que não W!jo pnra ella meio tlc · 
repr~ssiio sulll c.ic ntt~ . 

O que sn lw tle f;;zer a um homem destes 1 
Obrigal·o ~ :l.!signat· termo lle bem ' ' ÍVCl'? 

O:s~~ o honrado mini~ll·o da j u~ti•:3 IJUe nn 

l>rcij cdo ti~ rct'ormn t•lcitm·nl podem ~e e:<'obe
Cl:cr punas eonlr':t os ·uulot·es de ra•:tlís como 
e~tes tt ue motiv~m u pz:est!Ute iulct'JIOIJaçãr.. 

·Mas podcrú o g<.•rerno oblet' do ~~nado L'SS~ 
medida 't . . · . 

Si o!Jtin•t·, eri t .milii nrtl9t1IIS ~-l potl!u _:c cu 
niio l<'r t'i p:••~• u ·:<enmlo, cónro ci4.la<l:"to· ;uuanlc 
da lll"tlCill, tiO cJIJoJ SCIIl[Jre ICIII!O LhtdO IH'O\'ll~, 
~cn :iu Clll:t) ll t in~ . · 

. ~:m todo o cnso, ~~·. presidente, o Ú1cn nm. 
IOIII:tndo a llltl:lVI'a , t'SIÜ ~;ttis rl'ilo . 

Julgo ler Jli"O I"ôido lflll' Hcm cu, rwm o ll:tt'liüo 
li!J~ ml, .tw nt o povo lhtmincn$C, "olleutos st~ t• 
~u~~lt:i l:Hh; de :mh;t•ia ttll cupm·ticip:u;ão nos 
f:IClO~ tJUC OllVCI'!-(IIIlhtlr:llll llO~S:t L':tJ1ilaJ ;· ll 
que o·proprio Jl:lt'lido couset' l'ntlt•r 111c p:~reco nüu 
dCVCI' ~OI' I'L1~(JOU~:;IJiJisudO. · 
. Jnl;,ro ler !lemonstrndo !JUC s~ndo os ng-cntés 

· oslcn.;i\'OS dos disturbius :cclU:tcs os humcn> IJUO 
.o for:un tios llo f..u de Ja!tcil•o, são os anun·his · 
t:Js, ns couununi~tas, :• qut1 c>~ses. mcsiuo~ agen
te;: JlCI'Icnccm, os ' 'r:t·dadeiros aul"r,·s tl~ tudo .o . 
que no~ lem contrislut.lo, comu bt•nzilciws . 

O gO\'l1tne !Jne scj:t t!nergico, punindo,. prin· 
citt:l hn.ent.e, . os cnlJccilha~, e " nos~a sncicd~do 
lhe tlevt•d muito; r~ lotlos os bons rid:tdüos o 
:.wl:mdiriio. (,lluito b~m ; tll!ti/C) bem. ) 

A j) i~cusi>5 • • lica ad iad:t pt:ln hora . 
O Sr. pre5idcat!' d;i parn orilcm do tlin R: · 
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L • ll~rte (11/~ da tarde.) 

Continuaçüo do 3,• discussão do projccto n. 23; 
sobre llamno e sinisll'o, 

3. • discu~süo do prejccto n. 82, sobre secula· 
ri~açflo dos cemiterios, 

3. • dila da rcsnl uçiio n . 298 A, nlevando a íl." 
inlroncin a comnrco de Oeiras. t' 

3, • dita do projecto u. :!73, relativo no cx-~1-
moxorife Firmino Luiz Gomes de Abreu. 

2.• dila.do IJrojcclo n. õ1., iscnta.ndo de direilos 
de importação n materi~l destinndo i1 ·exposiç5o 
dos pt·oductos dos Estados Unidos. 

3.• discussilo de projecto n. 310 A, tornando 
extensiva nos filhos dos oJlldnos da armada rol· 
Jecidos autos da lei de 2:! de Junho de 1866. 

l,a dita do projeeto n. 50, sobro o rcgulnmcn· 
to de í!l de Dczcmi.Jro do :1.8\~. 

L• .dita do pr~1jecto u, 25, autorizan•lo o 
governo~ reo:lituiçüo :tO nlfL·res honornrio do 
exercito Cnndido da Fonseca GDlvUo. 

2. • JICII'te. 

Continuação da i.• discuss5o do orçamento 
do ministerio de estrangeiros. 

l.evnntou.·se a sessrunis 5 h o r as. 

-1880-N. 33A 

Redatcão pa1·a 3 .• tUscusscio das emeiHlai (á tas 6 
apjit·ovadtrs pela C!W1a1·a dos deputados à pi'O
JWillt~ do .t]vf!CI'Ito, fiJ:alld'l a deRJJe:a do mini3-
rerio do i'I~Jfed:; 1iara o c.tt!I'Civio de 188-l-1882. 

Accrescente-se no Jogar competente: 
A assemblén gt!l'nlrl'Solve: 
A1·t. O ministro e secret~rio de estado dos 

ncgocios do itntJerio e nutorizado n despender; 
no exercício de :l881-18tl:ll, c.om os scniçoa 
de~lgnndos no$ seguintes pnrngr9phns, a 11nantia 
do 7 .000;788~833. · 

A snlJer: 
!. (Como un (lr!lposta.) 
2. (Idem.~ . 
3. (Idem. 
1\, .(Idem. 
t>. (Idem. 
G. (ldom.) 
7. (ldt~m.) 
8. (Idem.) 
\1. (Idem.) · 

to. (l(lem.J 
ll. ~Idem.) 
U. t;ubinete imperial : sendo 

600~ p~n• o ~x\lediento tlo 
gallincte impemtl c do con· 
se! h o de estndo •...••..•. 1 :UOO~OOO 

membros da camara ; c 
reduzindo-se ~ ~:000:5 a 
consignação parn ns des· 
Jlezos du secretaria ; a 
li:OOO~ a dn impressão de 
papeis avulsos ; a Uí:OOO~ 
a da impressão em avulso 
deis nnnaes dn cnrnnra an
tcriom n 1857; a 2:000p 
a de despezas extraordida· 
rins c eventunes, c a 000~ 
r1 de compra de livros 
}lnrn a bibliolheca; sul!
primindo·se ns do mobt· 
Jin e l!l'atificnção aos em· 
pregados .. , • , .... , , , , , , . 

l:l. Ajud~s de custo do vinda e· 
volta dos deputados .•. , .. 

f O, (Como na proposta.) 
17. Supprimindo·se a despeza 

com a reimpressiío da le
gislnçãn de l808 a 1837, e 
n que resultar do não pre
enchimento das vngas de 
dous dlrectores c tres suh
directores, abatendo-se me-
tade na· consign~ção p~ra 

·impressões e decretos pu
blicados dentro do exerci· 
cio, relatotio do ~inistetio 
e outros ~elos; reduzida a 
ti: .0006 11 despezn de pa
vel, ponnas, tinta, livros, 
moveis e outras despe· 
zus evcntuoes ; e n lres 
o . nuntcro de sen•entes, 
que deverão formnr -uma 
consi gn~tção especial . de 
t:6i:2~500 · e o. I :llOOIS a 
despeza dll fornecimento 
d~ ~~~bla~ã.o á~ reparti
ções uo mmtsterto •••.• ,,. 

18. Rclluzid11 a 3:000,) n dc$peza 
com os vice-presidentes 
em cx,ercicio, nos casos 
em que os t••·osidentr.s, 
legitimamente impedidos, 
ficumcom direito ao orde
nado ; n t,Q: 000/í a llo 
njutl~s de custo para des-

l•~zas do primeiro cslnbc· 
ecitmmto; n :!6:0001' as 

de ttjudas de custo tJnrn 
\'iagcns; e ll 20:000~ 11 de 
acquisiçao de mouilia, de
coraç~o e conservaç~o ue 
palacios , , .•...••••••••• 

HL Cullo publico: reduzida a 
/180:0004 a despezu çotn. 
rarocho5, e a.l>atemlo·so 
li:OOO;'i n~ dcspezn do pes· 
~oal das cnthedrne$, para 
as vagas., ..•• , ••......• 

i3. Camara dos scu.1dot'es: ~b&· 
lendo·~ll IB:OOOrS parn ns 
vagas G ll.UMJIICius ele mem-
bros da c~mara ......... . 

H. i;annra (\os deputados: n!Jo.
tendo-sc l8:000/i000 para 
as ragus o nuscnci3 do~ 

'l'omo lll. -li. 

6i0: 6~8.5000 10. Scmillnt'ios episcopnes: sup. 
prinHtla a dc~1•ezfl com os 
:ntxilios que se julgnrem 
indispcnsaveis ..•........ 

129 

853: ·g&oi>OOO 

~/i:OOO{iOOO 

187 : OiO~OOO 

793:000~000 

UO:illO~OOO 
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~L Fatuidades <1ü direito: re• 
dur.idn o 2:000;$ a dospcr.a 
rou1 acqui~it·Itú c eat~~u.lei·· 
na~~flo tte H\··ru:-< ·p~ra 't 
lJí~liothccn e ;lssignatura 
t.ic l'C \' is t,ts c jo ru~~es sei\!n· 
li licos, na lnctlltln de· uo. 
Reei f,,; a l: 100,? a uc im
pre~~õ~s d~·~·er:-:~~, papel, 
livros e outL·os objcclos de 
expetlicnte, nr. fuculdadc 
do S. Paulo: c a 1:00015, 
its despexos rlh1rsn~ e ex
traordinarhts em c:td.""l 
uma elas f:truld:Hl<·s ....•. 

2~. Faculdade de m~diein a: re· 
dnzid" a ~O :0011;5 a dcs · 
pcr.a ~om aug·mcnlo de 
~nbi nrlrs c- 1{\ho~·dm·t·os c 
D\·cntltac<; a. !J:OOO,) a de 
acq u!.,;.ir..~o Q. (1DC:Jd~rnndio 
de lhrÕ~ para tt hiblicthêcn 
e a~s i~n~~ t i.H:l tle j o 1·n~u·s e 
·rcYi::.ln~·: :1 10 v numeto 
de .~e:"Ycn tr•s. com u:iii015, 
c ~ : :200~ n de papel, 
lleun;:sf impf'j'.S~ões, etc., 
na ft~l'uld:~dc ~u 1\iu de 
Jnncim: n 600,\ :ts d ~s· 
pez~1!l dh~cf:s~ts c extt·aor· 
dinltrius na fueuldade da 
Da h ia .. ~ .... .- ... _ . : _ .•.• 

~3·. E~cola f!01yteellnica; redu· 
zido n IO:OOOb ·:, deSfiC~a 
('Om :lr,Juisi~·iiodc livros e 
ÍllS[l'LlHH,HitOS para :.1 bi· 
IJ iiothcca c p:aUinetrs : <' a 
2:000~ os exlrnot•dinri!'ia> 
e el'entuacs ........... . 

2k (Comn na ]>roposln.) 
21.L Instituto eullllllCrchl: sop· 

prim índo-:.:o o. de;~ pez~ c!om 
iun 3ern:'nlt~, rt"'ilH.tld~l \l. 
li00,5 a do ll·'Pr.l, ]lcnnn~, 
illumina<:D" c oniJ·as ..•.. 

~fi. Sttp[l t·imitht " Llc<(lez.o com 
.um enç:Jrrc:~·atb do. wa• 
leritl} d.;s t!Sc'o J~c~, f~o.•t)u .. 
zitl:l a l:J!I:OOO~ :1 do a!Ll· 
guri de ''""'"• a 18:000,5 
:1 dt.1 . L'~Cn I~~ p:i r ti c ui :1 l't1S 
l"Otlll':ilnd a ~, U liú:U(Ill~ H 
llo exp,~dk:tln d:t:-o ó•eo\a~ 
e a t.i:tjOI}~ a tk lin·ns o 
0\l.l l"O:' 11bj ~:t h1S; SUjljiS'i mi~ 
dns a de~pezU('úma t>h 1Ya
!: i"m tk' sd~ CS_I_•ol~l~ Uu L eo 
a 2. o gr:n1 c ns ~l~~pc:o::1~ 
t~XtJ'!lOJ'ltinnri~s., · indash?~ 
IH' C' til tos : Cti:l :-> igna ndo·sc 

.i)Oil·) pnr:t mudall<'a< rlc ·~s
t:O!:t>.eieY;IIldo-st• a IO:Of!li1> 
a dn fop:u·o t:l11s 11 l 1"t1~iHns -~ 

;.----. _ e, linalwoule~t' etl\tt:._iado .. sc 
1)1111 (/,~"", a ii\!'.lS:ts du>;I('W>CX.·Li'~<·L'-

1..& ·' ~ Hn~t" i.;1 S. n Q illlcrn:do ~~o 
·.:~ upr.ri:d t:o!!cgin lh· i'l'l1t'O 

.;8. . ,;~ . .................. , ... . 
'·> ~~·;.ti··~'-:-'~ E.\ . ·1• I;' "'I "'L""' "•.\..i .. 
~ ,~'· ' . 

~~:;· 

29~ :'J8951i00 

27. 

28. 

E ~ c o 1 a n o I' m a 1: sendo 
:.t2:000~ par,:\ o pc~~onl, so-· 
gnndo " tnbcil:1 nnncxa 
~o UccrcLLt u. i. OS 'i- (h~ G 
de Mar•:o de 1881); 1:800;:>. 
pat·n papel, 1ín·o5,ohjeclos 
para a secretaria c ílln· 
miua~5<1.,; 2:0001~ para l í · 
vros. cnc.1dernaçiks, ma
terjal Jlal':l il!'.lllllas,instru· 
mentos, nppnrclhos c >ll3 
co nser1•aç"o, c a Ltgmcn to 
da híbliothcca c museu 
pedagogico ; 1 :ü00;5 para 

·mm•cls, utensiliu~ e re· 
parQs nos exislentes; e 
~:000/) ['OI'i\ ~.ventuncs ; 
inclusive· snlnríos a ser· 
,~únte::. ......... ·, ...•..•. 

29. I 

(E' 2i tp prO(Jost:~). ,\cadc· 
mia dn~ bel los orles : re
duzida n. &:000;) n cousi· 
gnaçao tJJI':J ~rendo: aos 
.1 t'li~tas lHl (.:i Onacs quo 
nMis· s_e de~tin~uirctn; c 
supprinJida " de .• ,·quisi· 
ção de obra$ artis\icas, 
~eS:ro-" c g-ravuras ..• .-..•. ~ 

28 d3 proposta. ) ln~\itnlo 
do5 tnenino~ c ê_go:5-: t•edu~ 
úndo-se o oilo o num<'t'o 
de !'êrVc.J ntes c ~-;J:3ü0·3- a 
d~S(iCT.a COIIl. OS illC>Intl~~. 

30. 

at. 

32. 

33. 

(29 dtt [Jt'Df•O>;!:~ .) llcduzin
<1o ·SO H i:tiG~5 a dCS[JCW 
com nlimenluç:"to de ao 
olunm~s . :i rnt.ão de 7~0 
rei~ di:•rios: « 1:2ii;$i.i00 
~ de· nliln~ntnção dos I'O· 
petidol'c;;., ,·oul'l'lrü ~ ngcn~ 
te • n;.1 tnesmn r:rzi"to : n 
'•:UOO,~ a tlc l'rnlf.m por.1· :JO 
alutnno:'o.; il l:OOO!,lo a de. 
papel, pcnna~~ livros c oli· 
JC{·tl~s u .. e)n~wo, etc. ;.a 
~:IIOtl,~u de m;ttcri•tpl'illw 
t.wra :1~ oiHdu~ts; li 500:~ !L 
de con 1 ·t~ 1·to (! :wqnisfç5u 
de lllO\'r•í; : o u 3110,} u de 
r~ x.t r:l11rtl.i n:\l'i:t:::. .•..•..•.. 

(:Jo <l:t fll'u[tll>tu . .) A>ylo dos 
nwniHu~ d ~~~v:dictos: re
ltuzintlo·SI~ :1 :~:2001~ os 
veneimt·nt"s do dircclnr, 
s<'nt1o 2:61lOJ dt• ortlcnado 
e 600,5 de ;,p·;rlillc:l~ão,,up
primitlo o lllgm· tlc almo
x~ril'e; redul.ida o li:0001~ 
il consí;;n;tç~n para Jriv~
g<}m de· roupa, vestunl'io, 
l'nl~udo, otc.: a i:ilOO~ a 
dtllllumimt('ÜO,:tc.qnisiçRo 
de livro,;, POtlcl, mnpp:ts. 
etc .. supprimido a Llc C.Oll· 
·>ef\"t'~·"o do ]H'Niio ..••.•• 

(31 dn f.lfO!l O ~I:l. ) Como na 
prt•l.lD~ta .....•..••..•..• 

(3~ lln ftJ'opn~tn .) Sendo 
:IL<l~O;;l Gom ú pc•~o<t1 ~ 

60:~93~000 
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s:~hct·: um direclor i :00015, · 
um L • nslronomo 6:000:), 
uut %."dito o:OOO§, um :J.• 
dito lJ,:OOOI),um c:~lculador 

. i:l100{), trcs ol.u mnos ns
tronomos a t::!OOr), 3:G00r~i 
um comervadot· do m~
terlnl ." ..... •..... · ..... ; . 
lt:~OO~, Ires guarrlas··m:t· 

. no bras 3 960.};2 : sw::;; um 
· porteiro 000;5. um servente 

li005, c i:J:IJ60;) com mn • 
. lerial ,a S:•bcr : publicaçiir.s, 
compreltcnd•mdo 1 ex to, 
gravuras, e~tampos, mnp· 
p~s e diugranunas, 5:000:5; 
expediente, paJWI, pennos, 
tintn, ele. e limpcw do 
esL<lbelccimentll. iOOS:. ser
viço meridiano· c O•tÍlnlo

. ria f, pilhas electrica~ pàra 
ma r c h n dos nvpnrelllU~ 
clcctricos 7~0:$ ; ~ervir;o 
dos :.JJparelhos chroao
gi'nphkos 380;}; papeis cs· 
jJOCiaes {l ou~r~s despC7.3S 
c,om o t·ogistramon to me· 
tcorolo~ico 300;5 ; produ
ctos chlmieos j1:1r~ o em .. 
prego d~ photogn1phin e 
do. especlros·copia liOO:) ; 
mort~urio pnra am;dgnmar· 
as. pilhas c p:n·a :1s oliSCI'·· 
v3Çõcs do n:•dit· e do zen ith 
20M; registros imprel'sos 
espet:i;~cs tm ·a o servt~o 
:1stronom i co, meteor<'logi· . · 
co, rndio111etria o orono· 
metrin ao;; ; ~ellos j)nl'll 
cot·t·e~t,vndcncia inlcmn· 
eionnl, hll~~:r;lmtna~ tiOll~; 
con5crvaçiio do mntcrial , · 
pr~teadura t!os : e>Jlelhos 
tclC:'<!o)lico:;, piu lut·:: dns 
cohcrl:•~ c · ~'xpcri•~nci:ls 
indi>' JI!'U,;nwb :! : 00\l~ : 
consumo li<· ~:1~ l::;uor: 
assi:,:n~tura d,~ jllrnae~ () 
rcvi,:tas l<dcutilic~s )ltll'a H 
hihlinlheca, compn1 !lc li· 

I
. quisi•j5o tlc docunll'nlos é 

nol ícins 'JIIC inte•'esscm :i 
hi~IOria u :;co~t:I J•hi:r do 
Brazii ....... . .... : . : ... , . 

:J7. (:l6 d~ pt·opost;: .) Com n:• 
proposta. · 

38. (37 d~ propost~ .) Como ua 
PI'())IOSI~ • . 

39 •. (3tl d:t 11roposta.) Como na 
· Jlropost n. 

. W . (:J9 d~ propo~la .) o-. mo na 
protlQsta. · 

~L ((&0 da proposta .) Como lH1 
Jlroposln, . . 

~2. (U da Jlrnpostn.) Como • ~ -~ 
proposta . 

!~3. (1•2 d :1 proposta.) Como nn 
lll'O)JOSID.· ·. 

6.<i. (l<a dn proposta.) Como na 
. t•ro[Josta . 

. G:000$000 

&ii. w~ da pl'O)lÓS!(I. ) Como na 
prop•.•sln. 

46. Eventuaeg..... ........ ... . 20:0006000 
Supprimn~s<l o § i5 tln pt•opn~ln. 

Sala dns commissões. em i llo Julho de 18BO. 
- ~ibn·ato BarN11o.-· ,1rnq1io B"lcilo. - Carl06 
A{follso.- ii1Ul1'11clc l'int, •. ..:...c. Z•1ma. . . 

~'\.cta em 8 de .Julllo de li!U!I() 

l'llESIOE!'<CIA DO SR , Y I>COXDE DE 1'1\AD CiS." 

A's H horas dn m;mh5,fei w a cbamad~, a<:ba· 
ran1-se ·presentes . o~ Srs. Viscumlu· de Prados, 
;\1\·es de Araujo,. M:muel Cat·los, Dnr~o Homem 
de ~lelll', João. Bri ~ i<.lo, Virinto de Mmil'in•s, ll 
defonso de Araujo, Almeida BllrhllZ<I, Freitas 
Coutinho, .Ju~o Ua~~NI, U;u·ros Pimentel e Aleira 
de Ya$COlH;ello~. · 

Compareccram.,kpois d:l ch;mt:td:t. ·Os St·s. 

vros o cnc:ld :· t·ua~ao..... · 4S:500SOOO 
. n, ( 33 da propo~la.) :)Uilfll'Í • 

Pt.nijlcu,Pri~to l'ar;~i~u. o::uw, 1'hl:l'l-'hilo Ottoni, 
t:<J~tu Azewdo, Sah.l:mlw Mt1rinllv, FaiJiu !leis, 
Sinnl, .IOtli)Uim S~JtTll, Frcit:•s. LiiJet•:,lo Btlfi'OSO, 
Ahdon ~lillan~z , Ar~g-i•o " ::lld lo, jlan,~l de· Ma- · 
~:tlh5t•s, 'l.';u';•rc~ Bcl!' .. t·t, Jo<tquim .Nai•hco, Luiz 
l~<~ lipt~e, L'l.ibch'll de · 1\Ieuezl,~, i\lonlc, Prndo l'i• 
tm·n lel, Almcidt~ Couto, i\Jarcolitw ~o tu·~. Fn)· 
uc.ricu de Almcid~, Sont.n LiuHl, Zumo, Horta de 
Araujo, Prcilas Colllinh•.1, Bczun;~ . \1 .: Menezes,· 
!IJ·:1nro de &i, DU)'lisla Pcrciru, Ft'Clli'rktJ 1\C"'O 
Cuudido de OliHII'"• CP~al'io Alv ittl . t:on't\:1 lln: 
bQIJo, c~rlos All'om<l,~l~ll o l~ t'~UC (J, Li u i ~ Dual'to, 
llut·tiuhl• C:llllJ'C> ~, .lo~ü C•.IC I:•n11. Ga1·ii1o i'eixoto, 
lh•t·tim t<n•Hci~t:o, :\l:n'lim FrH IId~C<• l"ill1o. An: 
lulli<' C:nlos. :\lot'PÍ rn de B:. rro~,Jlvrch·:• Br:tÍld:lo. 
TnmnudJrc,· Joronyino J:U'llim, Serg-io 1io Caslró 

· mindo·sc ::!;100:5t•at·. um 
du·onistn, rlevcndo n,; r~· · 
spcciivos rumçli••s ser JH'U· 
cncltid~s pulo dircctor :· 
supprlmn-sc tnmbcm nm 
IHgat· tio omci:1l, log-o qne 
vagat•.......... . ... .. ... 21.380~000 

3ã. (3~ d:1 propost3.) lkllüzill:t. a 
i :800;' n tlrspeza com a 
impt•e,;s~~ l\<1~ :Iilll:IOS; a 
5:000:5 n lln (~om)n':' 1lu Ji. 
vro~ c ns~i~n;,tum d1• po·· 
riodi1:os rsirnn~ciN~, ~~ :1 
500r5 ~ ll<; lh•iJ•e7.as t~X· 

. tt~ICll'thnanns ..... • . • ••..• ... !li: iiS$000 
36 (:lli cl:• pro1·o~ln.) 1\odudl:l '' 

1:0ll\J6 :1 dl'~I~Zlll~·lllll ~ :IC· 

o G:llllino. · 
· F :oll:li'ULn Cl!lll pilrlieipaí;ão os St·s. AlTonso 
Penna,Am'l:linno Mug·lll h:.IU>', ll n:ll'lJU•' ~~~~~!acedo, 
Bat'iiO d:1 Esl:n11:ia, Flt'•r .. ~, Ft':lnl.".l de Al nnoill~, 
Frnuklin 1Jnri:1, !•'r:mc i:<c\J St•tlr•< Fcne tra de 
Muut·n. l~l':1Ú!:<I C:~ r ,·ullw. Fil•l'I'Hrio 1h) Al.:r~u • 
1!-(.nuci<-\Martins, J .,~,~ ~l:;d:unw, .lct•onymo S.mh·c; 
)Jac~do, ~lari<llllõll <111 :5ill':l c t •c,lro J,uit.; c :>em 
clla o,; Sr,;. Amcric,,, Antonio lll' SiiJUCii':I , 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 11:48+ Página 1 de 32 

132 Sessão em 9 de Julho de 1880. 

Azambnja }[eirellcs, Atlgo.;;lo Frnnçn, Antlm~e 
Pinto, Abreu c Silv~. Dulcfio, Bcllrfio. JJclfurt 
Outll'tc, IJezcrra Cnvalennti, Couto M:~g~lhuc~, 
Costa Ribeiro, Diana, .. Epuminond:1s de Mdln, 
Espindola, Felh:ío elos Santos, Fidl'lls Dot~lho, 
Jo'ernaudo o~orio, Ulysses Vianna, Jo11qttirn lll'é· 
ves, Jooquim Ta,•ares, Lot1rcnço de AlhuqttQr· 
que, LeoneJo de Carvalho, Mallleiros, Mello o 
Alvim, Itlanocl Ellstnqtiio, Olegario, l\odolpho 
Oantns, 1\uy Barboz~, 1\odrigues Junior, Ser~· 
phico, Sigismund(), Soares U:mdão, Souz:1 An· 
il.rade, Souza C:trv~lho. Sih·cira de Souza, Theo· 
do miro e Thcodoreto Souto. 
. Ao· meio dia o Sr. pre~idenlc decl;~ra não 

· hnver scs~ilo por rulta de numero. 

o Sn. 1.• S!lcm::TAmodâ cont:i do seguinte 

EXl'EDIF.~TR 

Officio do mini~terio do imperio, de 6 de 
lulho corrente, remcttendo o rcqt1crimenlo em 
que D. Arínda !>ires Ferrl!ira, cx-a!lllllh3 !lo 
cscoln munici~~l de S. Seb:~slião, 11eda um ntl· 
xilio pcnuni~•·•o pm·a occoncr ~s dcspr.za~ co111 
o estudo àos preparatorios e das mnhll'i~s uo 
curso medico, no qu~l prel~nlle matl•icul;~.i'-su. 
-A' eom.misslío da p(!nsiíes e ordcn:Hlos. 

Rcquct·imcn1os: 
Dos empregados da rcccbedorin do nto de ln· 

neiro, pedindo rcvognç~ollo nrt. 21! lln lei do or· 
«.:.~menlo de :lo de Outubro de 18í9 c equirmn!:5o 
dos seus vencimentos lhos :10s do~ dos cmtn·c
t:tados da alrand~~n do côttc.- A's comntissõcs 
de orçamento e de pensões c ordenados. 

De José !I( a ria Ferreira Frn nco· e Joiio Dro.ulio 
Itluniz, pedindo pri1•llegia, JlOI' tiO nnno,, }!aro. 
uma novn industl'ia de snn invenv~o tlenomi· 
nada-Uotor Br~z.ilciro-pnra cmbar~açõos sem 
~uxilio do :'Ir, t~gu~ ou vapo1·.-A' commissiío da 
commercio, industri~ o artes. 

De Theadoro Torquata Pinto e Sih·n, pedindo 
dispensa de idodo parn JlOder se~• motl'i~nllHlo no 
L'' anno do fuculd:~dc do direito do S. P;~ulo.
A~ commissão de il1strucção publica. 

Silo lidos e remetlidus á cnmmissão de pode· 
l'CS qu~lro omcios remcUf'nilo ns oullumticns 
dns act~a da elei()n() dos colleg-ios d:t Vllla dn 
Palma, Limoeiro, QuixerJmo!Jim e SoiJral, 1w 
província do Ceará, lll·la rn~·a cleixnila 11do 
r~llechlHllllO do DI'. Francisco de Pnulo 11csson 
Filho. 

O Sn. PnESIDEl''m d;\ n segninl:: 1Jn1em dtl (lia 
9 d~ Julho de 1880: 

A mesma do di o. S, nccre~ccutlo, na ·I . • IJ:Jl'll~, 
a i.• diSCUSs5o da l'CSOIUÇão n. ol, autol'iznndo 
o goYcrno n conccd~t· licenca no 11niJrc l~I'Jll• 
cisco Jo5o de i\zercdo. ·' 

A m•gencin requcl'icla polo S•·· lllnrcolino 
lllourn, e .ficando o project\J n. 20~ A c o l'eiiUe· 
rim0nto de adiameutQ· uo SL'. C:omHdo de Oli· 
veirn tmra ser discutidos em sognidn ti urg-encia 
do Sr. M3rcolino ~hmrn. 

I!ICI!II!Ii\o em O do -Julho <.lc 1880 

l'lli::SID&XCIA DO Sh, VtSCOl'iDJ! OE l'hA.OOS 

SU~I~JAI\10.- Esr""'""n• ..,- Projce~ii, -Ob<eruçüos Jo 
'Sr. 1 'IOK;~tio . -Ob"'et,":l~·lie3 o podido Uo Sr ~- ·nozl!ru dê 
Mcuelt~.-Ob,oon:tçVct o •·eqluJtiJnonlo t1o Sr. AIYes rlt 
.AI'll.lljl.l íi.o aeerl!lnri()) .-PUPdEllt.l r.mTF: DA OILbiM tiO bU.~ 
1;,-~cudÍ\. ~os.ru~IJ". Dl<tlltoo ~o Sr. ~brooli11o Moura. 

· UotpLcrimouto .. - Sr.Gu~o.A v.\J1T~: u,\ ot\t>~n no lJJ,\.~Or• 
çatuculo tiO lninistel'il'J da c~ta·a"ugeh·o~.; Dise"rsos tlo$ 
Srs. Diauo, Ahnci<l• Couto c :.tallldto•. ~ ltc~aeçJo,, 

As H hor~s da manhã, feita a chamad~. achn· 
ram·se presentes os S1•s. Visconde 1le . Prados, 
Aires de .Ar~ujo, AIJllefda Durlloza, Bezerra 
CavnlcanLi, l~reil~•~, Abrllu o Silvo, Jerom•Jno 
Jardim, l't>drigue~ luDior, Joaquim Serin o 
Silveira !lu Souza. 

CompM·eceram detJois cln chnmada t"\5 Srs. 
Costa Azevedo, Anawi.co, Dnnin, Uclfort Dunrtc. 
PolllJlÓU, 'l'~v:~rcs Dclrort, Luiz fclippe, José 
Ua~~on, Libor~to Danoso, João Drigido, Sou~a 
Andrnuc, Yiriato de Medeiro~, Abdon 1\Iillan~z, 
Arfigào c Itlcllo, J\[anocl Carlos, Soares Brandão, 
Co~ta lHIJI.:!ro; Riheiro do Menezes, Monte, Dar· 
rus Piuw.ul~l. Ahneid~. Como, Augusto Franç~. 
U1ikioo, lltlcfonso de Arnujn , Frederico Rego, 
Mnrcolluo. Mourn. Prisco Paraioo, l\odolpho 
U:Jntns, l:h•ssc~, lama, Souln, HoL·ta do Arnujo, 
Audnulo Pinto, BaplistB Pereira, Bezerra dr: 
Menezes, Fran~n Cm·valho, Freitos Coutinho, 
F1·edcl'ieo de Almeida. José Cael~no, Pedro Lui~: 
Alfonso Pcunu, t:nndido de Oliveiru, Ccsurio 
Ah·im, Corre~ R:Jflcllo, Theodomil·o, Limo. 
\Jum·tc, Autonh) C\\\'los, l.hruo Hamem de ·Mello 
G:wião l'cixolo, Leoncio llc Cnrvnlho, Martitn 
Frtlncisco, Ole;:arlo, Tnmandnre, l'tlnlheiros c 
Camugo. · . 

Compareccran1 depois d<l aborta a ses~ão os 
Srs. Guldinor Mal·tim {?raucisco Junior, !l(cllo 
Frnncc, Saluonhn Mnriuho, Epaminondas de 
.l\Iello, Florencio de Ab1·eu, Ru~· n~r~oza, Fer· 
n~ndo Osorio, Francisco Sódré, 'Prado Pimentel, 
SOUT-a J~imn, :Uart!nho C~mpos, Theodoroto SoU· 
to, ~ollquim Breve~, FroMo de Sti, Bunrque de 
.Macedo, Souza C<~rvalho, Fnhio neis, Uian~, 
Jo~quim Nabueo c Sor~<io de Cnsu·o. 

F~lt~r~m eom participação os Srs. Aureliano 
!ltagnllüios, llarãll da Est~ncia, l~lorcs, Franco uc Ahuei\la, l~l'tlllklim !Joria, I~L1rrcira do ~louw, 
ll:nacio 1\brtins,José lllurinnuo, Jeronimo Sodré, 
Macedo, 11h•llo tJ Alvim, AlnJ•iDnno da Silvn, e 
l\[anoo>l de M~l:(olhncs; e sem clla os Sr:>. Auto· 
nio ~lc Siqttdt•._, At~1n1Juja MoirclltJs. Deltriio, 
Carlr>S Alfümo, C.•ulo !llagonlhiies, Espcrediuo 
l!:.~piwlol~. fl•lkio dos Sontos, Fiddis Dotolho, 
J""quim 'l'a\'ot·c3, Loumn,;o de Aluuqncrque, 
Meira de Va~concellos, ~Io1·eir3 de Barros, Mo· 
rQira BE·anlliío, ~l11noel E:uslaquio, Silival, Sern· 
pllico, Sl'gismundo a Theophilo Olloni. 

Ao meio di~ o Sr. Jlresidente dm~larrr nbertn 
R sc~siio. 

S~o lid:1s c <Jtlt>roY:Hlns os duns neta~ antccc
ueutes dos di~s 7 e 8 du corrente. 

O Sll. !.• SECRETAllJO d:i conta do seguinte 

EXPP.DIRi\:TI!: 

omcios: 
Do lllinisteriu 1\o imt>Cl'io de 7 de Julho do 

c•m·eute, pm•llclpand\l «.}UC Sulllllugestnde o lm· 
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pcrador !icou intuiratlo das pcs>oas que compocm 
a mcsn da cama r a dos S1·s. l).t:pnlados,no ;J. • 
moz d:r :tclunl ~cssão.-lnlcinúla. 

· Do mesmo d•J 7 do co•·•·cillc t'ilmcttcntl<:~; em 
respos1:1, us copias tia e•JITC~Iltmdcnci~ trocada 
entre aquellc n1inislel'io e a I lima. comara mU· 
nicipol · soiH'e os clmlets d·o bt·go dn Sd.- A 
quem .f<l?. a requisiriiio. · . 

Do mltlisl,~ t·io •In gncrr.1, de í do corrente, 
rcmcllendo, infol'm~do, o J'ertnct•itnctrto ritr, 11110 
o cat>ilão docstntlo·malur de arlilhllria.l•'ranci!'Co 
Uavmuritlo l~wrr ton · Qnatlt·os porltJ á :osscmhléa 
gci-nl ll'nnsfcJ•r.n~b Jt:irn o cOI'po de engenheiro;;; 
-A'' co!nmis:;~o de mnril).hn c guerra. . 
·· 'I» ·mrnü l~rio ~1:1 :; usli.;n, dil 7 rlo eorreillt', 
devolvendo, inrorm:nlo, o requeri mento em que 
o ba.eharel. Nicol:'to Antonio de Dar1·o~, juiz tle 
dil'eilo de hgtúil'y, na tn·ovinci~ rle Minus Gcraes, 
pede um nnno dc·.li~ença com torlos os nnci
monlos. - A quo)m fez n reqnisiçiio. 

Dd Sr. d~Jlltt:ulo ?.lello o Alvilu, communi· 
canuo IJUO pot; mol~siia niio ·pódo oompu·ecer.a 
nlgumns scssõns .. -IuHr~üa . · 

E' lido, jul~atlo obojcto de dclibcrnção e mau· 
· d:~do imprimu· o ~cguinto 

.. :ISSO.-~. 52. 

A com missão de· mnrinh:~ e guerra, a quem 
foi prcs~n.tc o rcquarirncnto do D. Ces3t'ia 
:Mnrla do Nu~c.imetlto. viurn do nH~ t·cs reror
mntlo do c:i:erCito Jesui110 .To~l: . tlo Nascimento, 
11edindo p3ra que ll:e stlj:>. relcl'nda ~ prescdpçüo 
IJlll <IUe incort·ou nhm de pO!ler hqbrlilar·se para 
percehor o mcio.so!do qttc lhe compete, cousi
ilcrando fll\C em c~s.Os tdcnth:os o corpo legis · 
Intí1·o tem :.ttciulit.lo n pNlcnçüus scmelhaules, 
ó de parecer que ::cadotlte · :~ scguintc J'esoluçiio. 

A nss~mblóa get·:,lr~solvo : · 
·Arli"O unico •. Ficn o governo nutot•izado a 

relera r a . prt:s·cripc;ão ein ·que incorreu D. Cc.
saria .Mnrl!i tio !'õ:t5~imcnlo pnra p~d~r h~bll.t· 
l{rr- •o u !ll'ccc~et· do lht!~om·o nacwnal o mero 
~old~ que lhe contpclc cot.no viu\':l tio ~nlf~res rc
ronnat.lo do CXCI'CllO JcsUII\0 So>~ do NnsCitllOnlo 
rcvog:u!:Js u!l t.l isttosiçõos em eontrario. 

Saia da!! cnmmissõ~, \1 do Junho de 1880.-:-
J . C. A.:ert~lo.-A. E. dri Crwlll!'!fO. · 

o 8•· ~ Olegn••lo reclnmn contrri nnin 
· iiroxnclil.lão na aoH1 de hontotn. Esteve tll'escnle 

:i hora da t: lwmml:i c rcspomlcu em voz :tlla, 
como c.oslLlllta, qtumtlo rui pt'to Ct~r.illu~ seu nome; 
pede pois qlw su f;~~.n est~ rccht•caç<to . 

1niné~, serviço quu en1 totl:.s ·as cidades ~ivili~a
dtts é oonsidernt.lu essencial entre as .medidas 
prcvcnlivas; cntretanlo, no Jlio de Janeiro nlio 
h11 diSfiOSit;iio nenhuma O lal Ttlspeilo de modo 
QllC a ~ar,nnra 111Ulli~ipnl se VU DO eontingcncin 
de · nssrstu·, sem motos de remediar, os repetidos 
ioccndios que ~o duo muitas vezes destruindo a 
tJrbtH'i edndo IWl'licul:it·, incendios nlgnns casnaes 
e ~utros por . motivos pouco justincados. Peço, 
pots, a V. Ex. que, rnellendQ em ordem do dia, 
sulunclta ú 4li$CUssão este Jll'ojeelo de posturas 
que o g•werno hn pcrinl remetlcu :i eam:-tr:t· dos 
S!s. dep.ut.n~os; sem·.tcr dado si<tuer A ti prova· 
ç.ao prov.tsorto," comc t~ de costume em tnM ct~SM. 
. A import:mei~ da meditla.justifiea o meu i>e-

ditlo, e o facto de Hiio te.r _!lU da rnzer parte da 
enmara, lfra toda a snspe~çao ao melt' requeri. 
monto . · · · 
· o Sn. Pnt~lllENTE:-Tontarei em consideração 
o pedido d•> Qobrc deputado. . 

o Sa~ . Alve.- de Arauto (Lu uc,.e· 
tttt•io-pelrt ol'dem) :- Sr. presidente, pedi a 
pabvrn para fnzel' um requerimento á ct~mara. 
Pnssarci a oxpol-o: Ib muilas pensões eonce· 
didas pelo governo a yiuva.~ de milit:ues, a om
l'il'IC$ e Jll'llças que dependem .da approvação 
dest:1 cnmarn; umns concedidas o ano o passado, 
e outrnlt.no col'rente anno. · 

As pessoos interossndas nnlui·almente pro· 
eurmn dar expediente aos saus papeis ; são 
senhora~ ·qttc · fazem um grande socrilicio em 
andar pt!la~ secretarias, são peBsoa~ que sem 
protecçiio · só r.ontnm com n justiça do paria· 
mento. (AJliJia<fo~.) · · 

(',omprohende a c amara O sMrifleio que fazem 
tnes r·~'lnerentcs em JH'ocurar \"arias vezes a 
quolquer do nós, a vir :i secretaria muilas 
vezes, a dcix:tr s~ns · trab~lhos om busca da so• 
luç5o de suas jnstns pretençoos . (Apoiado&.) 

O Sn. Joo\QUtM SEnM :--A commissiio de pen
sões e ordcnndos ~etn cumpt·ido o sJU: dever , 
dnudo os pareceres. 

O Sn. ALYES Dll AnAuJo (L~ &ec,·etMio) :-Eu 
niío eonstu·o, Vllnho ~penns rnc•· um r~qucri· 
monto . 

A ccn1.missão tom-se oceupndo com projectos 
de intcrosro gt~r:ll quO;! lht! tomam todo o tompo, 
indo :~~ sessiks aló lis ;; c mais horas da tarde ; 
do nwncirn que estes objectos <le al~umo Córnm 
[>nrticnln•·cs, mas baseatlos em prmdpios que 
se rlliEhnn nn lei o corrllSJlondem a gnJ'nntios 
com que olln cercou o serviço publico, ficam 
(H'csus entre .o~ nsstunptos gcrocs c não t~m o 
devido ndbntnmento. · · 

ncq LLciro !>IJis :i camara qtto nn segunda parte 
dn ordem tlo di:~ dos sabbndos, depOl$ dos re· 
quodm~ni.Os, ~c · d~ antlatnenlo n todns .estas 
pemõos ;~ lê se esgotar t.,l matct·ia, som prejuizG 

O Sa• . Deze1•r•n de ~lenezelil (pela 
ol'!lt~n):- Sr. ·pre~hl~nto, t1oYOIH1o ·'' cn~nura 
muito p•·ovnrolmento occupnl'·se cotn o pt'OJcclo 
pelo qual se lo_m m.ostt·atlo : :.r_rande empen ho, 
rel:~tivam on lll a d:unnos c srntstros, cu voul~o 

• pedir a Y. E-,:. se digne ,:on~itlerar malot•ta 
semolh ;mt~l um· ttrojeeto IJllc · cx t~to nesta cn~a··e · 
quu u nw.n v~r ü o cotn t•lumculo (las mo~u!aS 
tommb$ no p1·ojcdo n tJUC me ;1C:tllo li~ ~ ·! lel'll'. 
Existe umu . puslnt·n d:t cnm~ra mumcqtal da 
t:ilrtc , r.clativanumlc tt inc~?ndiO~, tcnilo t•or 11m 
especialmente prevenll·os peln h mpezu d<t> cha· 

dll qtwlqucr t.l iscus..<lio que pos..~m ler 1138 seswelS 
COIIltlllliiS. 

Võ?.RS : -Avoi~diJ, c muittl juslo o reque· 
rimento . 

Vlltn :\ mo>:~, é litlo, opoindo e em se·guid:\ ap· 
pt·ovadiJ o sagttlnte . 
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lli::QliEJti~IEl'iTO 

Ucq~ciro . !JUC as ~e~sües concedida~ pelo go• 
verno as vmvas, OIHC1aes, pra~:as c ~rtilkes, c 
9uc depcotdem d~ 3Jlp.rova~:iio da . c~rnarn dos 
::~rs. deputados S!lJ81ll di:'CUtldlls, alem dtts ses· 
·sues e01nmnns, extr;u;rdinari~mente, na se::;unda 
par•te da ordem do dia dos ;;.n llb:~dos, depots dos 
requel'imenlos, ate que lodo$ tenham o preciso 
expediente por pnrte · d:~ C(llllnra. . · 

Sala dns sesõe~, 'd de Julb<i de 1880;-A(vcs d~ 
Araujo. 

PRJ)IElRA PAnTI~ DA ORDE:If DO DL\ 

\1RGENCIA CONCEDIDA AO sn; ~IAltCOL!NO MOUJIA 

O Sn. l'nnstDllr>1'E: -Tem 11 pat:1vra . o 
Sr. Jtarcolino Moura, mas 31llcs pero iicenÇ<J 
as·. · ~x. paro !ol' o art. 1:3;) do regimenlo (lê): 

· ·• Os depu tu do~ flUe IJUizcrem fundamental· ver
bo.! mente n ntlrescnta\;ào de 11rojectos, indica
ções; rel!uerituent<.Js, QU de ·quall)uer moçiio, 0 
poderão. fazer den\1'0 .da primeir., llorn t.las ses
·sões dos sablmdos : elll oulros di11~, oo fiu·n dá 
hora ,designnd;r, só ter:i isso lu:;:• r·. no caw de ur
gencw: quer cut um, qMr' em outm ottso 0 de- · 
putado so poderá fullnr meia hoi"a. • 

· Ha uma. nota rlll~tiva ao mesmo ossumpto 
. (té): • .Núo obstante ll di: posiçii \1 de art. j<J;j, :l 
cnmora tem pcrmlltido que ·alguns deputados 
continuem SCUS discursos 110r ·tiluis tempo que o 
marcado no mesma 3ttígo, e nté pnra touchiil·o 
com preterição dM ma lerias dadas para a ordem 
do di3 , > · ·. . · · 

. Li o artigo para quP o nobre deputado, quando 
sB vencer a hot·n, pe<,!a a caruorJ permiss:10 lJara 
CODlinut~r o >Se\t discurso. · 

Tetit agora " p3lavra o noltre detmtado. 

direitos estâ. a di ~ni•lade c n honnt do uossvs 
co·rcligíonariu:;. (Apoiu.dos.) 
· Se :~ · deroza pr••dur.id;.~ n~ oulra ea~.'l .dt• ltorla· 

mento fosse · c;~b;d, c \lOdcsS<l firm••r J vcr•lndc 
d•ls l'artos. ~ntã() pen::aria cotn a•Juellc~ que cn
Lendem niio se dever rcs[lOilder des1o tribunn 
~~ ~ occusa.;üe~ lcv:~nl1d:1~ n:IIJUéllc rceiuto, pr·in
Ciflnln~c!lte quando ~lli têm r•ssenro tlistinctos 
co·rehglotwt·ios e <Hm::os IJUC podcUJ muito dis· 
)JCns:.lr· no~ dessa l:u·efa . · 

u nobrtl scnadür pela província do Rio de 
Janeiro . o Sr. T•ll~eir~ Junior, a· quem 
estou 3CO~tumndo a rcspoil:!l' pcl.1s suas lu. 
zes, )lClO seu . c:Jrnclcr, pel&~ ~uas quotid:ul<.!s 
do Lnbuna, dct:>.ando-sc le-çar por tcli•grnmm:~s 
e f!ur. um" fOI'I'esptJndencia it;leit:nmlmtú falsn e 
Jlljun.o;:a, como vou demon,;tt·~ r, :•tacou o•m um , 
uo,s dtas · d~ sc~são pl\S~:.d:~ tf político C)UC o hu- · 
mllde lll'~dor l\:111 ~oguido ue~~~~ ullimos tempos 
na prov•a<:ia tla B:ohi:1, c feriu l;lml.lcm; sr. 

· ~~··~5Hiente, n dous membros disllnctos d•> ll:trlido 
hucr~li, a quc111 estou ligndo pclos . m~i,;s:q;n1dos 
l~çnsde ~tn::-uc e do• amizade, c aos quac~ cil não 
viria del'eurll!l' <festa lribunn prcv:deccntlo·me 
de Sltco immuuidatlll ~ i ullcs nfio J>CI'tencesscm :i 
c~>mmllnh:io poli\ica que reprc~t·nt~tn"s. 

Tr~la -~e de dous irm5os m~us cid:~tlão~ muito 
disliucto.•s (apoiado.!} e i njn,:t~mcnte accu;:núo:> ; 
Ulll dellos ~ o coronel José Egvtlio tle Moura c 
Alhuquer11Ue. • · 

O Su. l'lll~co l'AR.~ISO :...,.... Uma das influencias 
mais legitimas e IJeoe!ic:~s que cu conh()ÇO. · 

O :Sn. JEIIO~Dto Sooui:: : .:.... Cíd<~diio muito res · 
pciluvcl pur todos os litulus. 

Q Sn . l\oouLPIIO D.\í\TAS :-Apoi:11lo ; ü um 
concidtuliio muito digno c IJUC tem lcg-itiina 
iulluenda. · · · 

O ~r. :~1arcoJino 1\loua•o.:-Cometlo O Stt. U.\llcOLII'O !llo~;nA:- EHo exerce em 
Sr. prcsid~nte, agradecendo á c:1mnra :1 urgHncl:~ Santo Antcuio da B;~rra ba muls de W anoos 
vot:tda na scssio de antc-hontcru, p:orn fund:~ · ~u111 inlerrtlllf.~ão, os t::J J'gos de :1 . 0 juiz !le paz c 
mentar u tn requerimento d., inform:Lcôe;; ao prc~i dcnte dr1 l':unar~. e cotllrn si nam na 
govt!rno c IJUil ostú concchlclo. UO$ s~guhllcs llnJH'e us~ .de D(.S~os <~f.!,·~nnr i•J s, nem mt·smo 
t~rlnO:\ (l'J).: por l[tll'iX:ls parlíc lttarcs se t~m h\Y:Inl:nlo nm:~ 

• Uequeiro l[UC,· j!<:(ÍJ minbtcrk) <la jll~tiça, . SÜ :tt.'I'US~lÇ:.IO, ll ll~t) ~era do Yi g:1rh1 lkllal'lllÍilO, 
se !>CI,':l ao .go.rcrno intbrmnçõe5 sobre o~ fricl ·~s r1uç se tem ~·ml:;litultlo o :~•:oi I·~ <1:1 llont'D lla
deuuud:odos d3 ll'ibun:1 do SllH:ulu IIC\OS scna- I!IW.II~,. com I}Ucm h:; vi a r;onYiYido dur~utc totlo 
dores Corrda c 'rcixeir~ Junror, t'dali\'O~ a i!~~e tempo . . · · 
ft'CA'UCzia de ~anto A_ntonío dn Bal'l'il (ll:thi:t), E~;e s:~c~rdote, niio ·ilCHlcnuo.exccnlar os ~eus 
para onde, d1zem, mo podot· l'CSTCSSllr o \' Í· plano~> Sl\llslr "s . ··onlra Ullt:l .1':1mihn honratla 
ltJ.rio Uellarmino Sil rcstrc 1'orr€!s.- J(twcolino 

1 

~ nu.r.u~ro~i~sima tlc ml\•ct•s.:~ rios ~e us, qtw,gwç;ts 
Motrra. • · a pvhh•:u n.lodl.' l'lltl" '-'di.' c<Jnc ili;IL;:oo ,,l!i ~ .. g-uith, 

Se;nliGre~, os c~tylos pnrlnmentares r~m cou- ~e. ,nd~a .hoJe ('0111? parthlt' lil.h'r<~ l , poi~ o vig:n·io 
senttdo uos mcmbl'os rio uma maiol'ia q11e ~ ll~ .l:nmr .rw con~t!luc o lhl.!rlllolnerru do procc- . 
11poi,1 ~incerrllnc.niL- '·' ~·onH'IlO tt:õ.:>l' d•·sso •·ccu.rso d11ucnto dulla, ~' 1 slu ()11111'1 ••>t:w:uu :<OIIIJH'e do 
q ne lho faoulln o rc:;rmcliiO fllll'a dt>fei\U<!I' a ·cn- la_<IO .conlr;tr!n aquclle <\111 l)ll~ o•,:\;\\' a tl tlilo . 
r~Jiigionarios SI}IIS, :1lacado~ 11:1 outm c;~su . tlo 

1

. ng~l.'11', .<Jm' ·ha :lO atu.u~s poueo mais ou menos 
p~l'!ll!ltelltO. (.tlJIOii!ÚQ~.) <lCtlUII' !)Uü O~~·~ ramrlw ~1: :lj!l'•'SUitiMll ())Ci· 

N:io re)'n;~enlan•o~ :;úmenl(H >S int~rt·s~cs col· · tl:au~Jo n,; ~· I ~ ·!C'"'~ •, ~~ ~~~~ :1l\i til'l:ll::un l"!!lll' !tO 
lee~I\'Os de um pllrllúo, quo outra cou~;1 n;io ..: scn.lalo ~o l"lltrdo cou~ct'\'tlt!or, rot senlill'll allt o 
mnts dotJUC um:tlnuuens~ aggrugação tlt! hnmens . maJOr. , .o,·Jn,.o. tl11~ c•m~erv:•dort'" huue.<tn.s;·. 
unidos 1M ' l:1ços e pt·indt•it'~ ·~otuntnn~ c lr~1lll\ · l :tn·~nJan do tcstrmunha~ n>lll pl'a•l :l~, tJil•l . f11)· 

llum_do nofre o .li la pnm o r:·Hgr;,mh•cnncnto di:l 
1
• pu•.t:lu r: :l,:n u!en :a ~ lcvnrnm :i p;u.lt:u " llollr:ulo 

p~lrm ; mpms.•nl:lmil~ t;llutJorn int1•re,;~vs Jocucs . ~.: hclt~. •ll's><:t· l;•m1h;~, .ll .. n~t·m Pl'•>l>o, tr:~li;lllta t!f)!' 
·e direitos ind.iddu:\ús, qne ~~~., s•· J>otlcm t'u ntlíl'l c u:rltmllmcnll' n•lrgw~.o . . . 
na gr:mde ma~~a ti~~ inlllt't•SH•s collt-clio<Js :-em O \' ígwio Ucll:•nniuu (;~?.ia tle~~n pcr;o:;ni.: iio• 
\\ID:l grande \~l'tlllllla; t:lllrt\ l'~8es lllh'l'C~~~·~ ~ ntl'tll () ~CU Jl<ldt·;io {lo gi~'J'Ía, CXIt'l'IIIÍli iiU<)O . 
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as>lm ·o partirlo eonsen·aclOJ' nascente, como. 
na;:ccnto cr:t o 11artido liber:tl. 
. O Sll. HoooLI.'tiO DA:iT.~s:-E' exnrto. 
'o · Sn. ~hncoLtNO ~[Otllu: -0 nobre scn:1dvr 

meu · dl~lic ll•auligo,o St· . .Jtmqueir:t, conhece 
ess:t f:tmili:;, pois · q_ue nm de seu;; membros, .o 
citlod:lo Josú Cot'df.!tt•o da ::.ilva, foi feito por 
S. Gx. no dominio conservador t~nente-coronel 
dri ~un l'!!.3 nacional daquellc 111ilnici[Jio, no
meação justi.•~ima o que rec~hiu s•>bm um dos 
m:tis honrados ll distinctos bornens que cu 
conhúço. · 

Pois · bem, ~enhores, o p~i desse mor;.o o de 
outros l~id~.d:ios mui.lcl distinetos, velho scplua
gcnnl'io, .[leia ct1l1•a s<imente do se•· eonscr\•trdor 
foi ~rra~liulo a [Jrisiio, do onde sahira pnr des
lltonuncia do honr:;do m:1~istrado Or. carrilho, 
muito · r~onhccido dos nobre,; sl!n:odorcs cconscr
v~tlores !'CID. miuh:~ pro\' inda, . c ·para q11e1Ú 
appello nc~tc momento. . · . 

· Nc~sc tem1)() eu e meus il'mãos ~inda não ern
mos tH•scidos em politica. A miuh:1 villu poli
tica COIIIL'ÇOII de i867, <[Uundo d•J volt:; da cilm· 
)1111\ltu os mens amigos do ti- ~ distt·icto, sem 
dis:incc.ão de . partidO$. <i ui;:eram ~mn eu pcm$a •· 
recon1 po nsrot· mo dando-me o prim\lÍI'O Jog:u· 
enlt'c os deputmlos d<~!JUill!e distt·iclo. · 
n~~dc c~s:t épor~· data a mitiha yidil poiHic:.t', 

que tc111 sidu ~enl(Jre a m:1is tolernnhJ pat'u c\) m 
os nwus ad v ers~rios, si é· quo po~s•J ulwr_n:tr 
meus ndl'ct·sari[>S o~ cousc:·\'ao.lcll'es •le minh ~ 
provlncio, ent re o~qn:;es conto iunnmcro~ nmi
go~ _ (Jl!lfdados) _ 

· O Sn. · JEtiOi)into Souati:-Y. Ex. l'ui semj.ll'C 
consldcr:tdu dem~sindo tolct•nntc. (Jpoia<lo&.) 

0 Sn. MAHCOLINO ~[UUR,\ :-,.A minha Vi do· (l:JS• 
soda n~l_i n lcrior <lal>t•ov i ncb~ a min~w pt:esenç~ 
ua pollttca por ess•J nll)do n:•o podm de1xur de 
iu•primi.r em meu Ç.,r.,cl•?-1' as idéas de II)Ode· 
rar:.ão c toierancin . q 110 sempre p •· o re~sc t pot· 
cducnç5o c por índole: . · . 

'feu ho um dército : é :tpaili.<)nar-mc dcm:~is 
pelas opposiçi:ies·. ·A em.tsa dos ft-at:os encontra 
sompt•c om . mim um grande poudot· . (.<!poia.· 
do.<_) 

O outt•o meu irmão é o maiot· lkt•culano d;~ 
Molit·a, tJUe é l'illleetot• [li'OYincial e g,~rnl ali i h:~ 
mais de sete nu nos por n t•meut;iio conservndut·n. 
Qu:mlo nr, ~·m procedimento IHJS~c• c~t·g-ns cu 
np[leilo parn o~ honnu.lu~ inspcctoro~ daquclla~ 
tbc~otuar·ias, tJlle têm instado (lula sua continm• 
çilu ua• tttt!lle~ empn•g-·~s, IJ~tantlo clle [lor 
mais de uma ver. tem vmrlo a catlllal e pedido 
sua ~xonet·açfi.o. 
. Consegnitl ser oxonor~do ha mais de um nnno 

elo colleétot• gorul, apozar dns instanc i~s do hon· 
. rndo iuspcctor o St·. commenr!llllor Uml.Jeli·no 
Gundc~ •lc M.~llo,que c o LI'JlO da honrn,da t>t'obi· 
d:tde si.!Oi tunnch:i do cmp're~:nlo publico (aJ!Oia· 
clos):u qt\:uulo aceitou aq ttclks ca eg-os.j <i cr;. i.n· 
dopondentl', po.:SUÍII UIIHI UlOduSI~ rortunn f~ll a 

. por l ong-o~ . ;.nuns de. ~1m t rai.Joll!o constnu tc l' 
pot·. unw vtda econunHC.I, o que c sempre uma 
,- h· tnd~. P tll.i•;rf,s.) E' · wt·lladl! t(lte ocqtll~ o 
lo"':ll' dn tl··l••;rado tla![ltelle ll·rmn, n pndtflo do 
luf.uu tlo fll'esidenle !laqucll :~ [H'o>ViUcin, Cl!jn 
:tdml nistt·;wllo . tem Sitio c h.: ta til) tolcncucta, 

honestidade c j usliça. (.4poiados da deputar-cio 
lmfliaua-) . 

· Qunndo nllimnmerit<J vim do interior da pro
vinclu, llli r. deu- mo um requerimento pedindo 
u su:~ cxoner:;ç;1o, e chegando ú capital dalJahin, 
t>nlcndi-m<l com o (Jresideute,a qttOm pedi sómen· 
to quo se nomeasse para In um offici3l de policia 
cumu. subüul ~gado , o qne se fez. JWe quer des· 
cunçnr , tem a !li pl'ostado valiosíssimos servi~.os , 
prend~udo muitos ct·iminosos de morte, disper· 
~arido .:.lttros, pois o lermo d•! Santo Antonio da 
llam1 , que é extensíssimo e que fica nas divisas 
de Min::ts Goràes com a Dali ia, tinha -se tornado 
o rerugio dos cdmi nosos de· uma e onh·tt pro 
víncia. Si ni\o fossem as occusaç.õcs injust:.s· do 
vig01rio Dt!llarmino, ha nmito que elle teria sido 
exom•rodo, porq UP. a sua exoneração di'J>Ois disso 
ulém de um• injusti~.,,.scria uma ofi'ensa ao seu 
e:tractei·, dando lugar a qrie pudessem udc1uirir 
alguns fuurla111eut.os as injurias e · Clllumnias 
d•1 cdebre vigarfo .No cnlnut.o o·goYerno,n cuja 
g11a rda csLiio confiados os oilt.is intere8ses dr. 
ju~tiça,t>Oderà rnzer o que julgar mais acertado. 
O que não do!sejo é que a demasiada• contlest:en . 
tlcncia de um governo tolerante e justo sajn. 
tomada como . fraqueza, que sempre é lyt'annica 
ll crul'i . (A!lOiados.) . 

Atlmirn, Sr. presidente, que o nobre senodor 
ptilli t• rovinci ~ do Rio de JnMiro, que tem ·chu·· 
m1ulo parn si as sym[mlhias do8 homens de bem 
c do comçiio n:1 defesa de outros nssumptos, e 
a indo não h:~ tres annos na npresent:~çiio de um 
proj•.'citu que o ~enado deixou morrers<.lm as hon• 
r~ s da dbcu~são, projeclo que despertou n~ sym· 
palh~as do pa!z inteiro e nes;~ n~omento IL!I'Itl .a 
~ou t~vor 11 l•tedatle e o patrwtt1smu destn cn· 
mnrn, pm'quc consistia na justa prohibição da 
expot't:1r1io de escr~vo~ !le umas p~ra ou Iras pro

. vi ncias, llXtingnindo o trafico,. odiosa cxplorn-
çno.do homclll pelo homem.... . . 

O SI\. C.utAIIGO :- Apoiadv. 
O Sn : MAncoLiNo MouM:-. _ .. porquanto, Sr. 

prcsidtlnte, sou teste111Unha ocular tlo marlyrio 
dll~ses deligrnçodos, que ;~tra~cssam em .::ara . 
\'nnns cx!.onsis•imas rel,:iõos. , .• 

O Sn . C.utAnGo :-Apoiado . . 
O Su. MAncou No ![ornA:- ensanguentando 

as areia~ quentes dos caminhos eslivados de mu~ 
lhut·c;; ctiuuç;;~ c velho~,que a cobiç:l e n mtserin 
atit•um sem piedade :i mais penosa escravidão, 
do nnrtc parn o sut, pnt•n fórn !ln [llltt•in, sem uma 
sú cspemn~., de liberdade, porque a pntria do es· 
ct':1 vo esl<i no~ limites eslt•eitos do seu bet•ço e 
de sun cabana .. _ 

o Sn. CA~t.~nco :-E' uma vol'gonlw para o 
p:liz . 

o Sn- FnEo&mco nll ALiiiEIDA :- Emqunnto 
livet·mos escrnvitl iio hu de ser assiuL ·. · 

O Sn. 1\l.\rtcoLtNo · l'tloun,\ : - -•. embolando 
nssim não s•i n cnridatll! a os bons sentimentos dos 
hobit(lnles rtaq ttcll~s rcgiõos, como cmbvraçuudo 
:•li lu•r Jndn tlet~Scs mesmos esrl'llVOl', c ot~ t.,IJelle· 
c"ntlo rivalhlndes milre provinr.ias irmfis, tor· 
unndo u ntn~ abolídoni~tns ontrn~ e::c.J':I\·ocratus, 
..-is to r1uo ·ser:\ m11is f<~ cil pnr11 L!ltes cn~oulrar n 
liiJ\!rda\lc no lugar <lo seu nascimento do t(Uo 
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Córa delle, em um:~ proviucia estranha, sem uma 
só afl'eição, matando ao mesmo t~rnpo o espirito 
das soctedatles abolicionistas; rrne estão morl;ts 
no pniz, J>OrCJU& o al&o preço dos escravos na:; 
provinc!:~s do sul tem em1Jar:1r.ado as tendtlnt·ins 
iiesse espírito nltolicionist.,, CJUC s'ou o primeiro 
a reconhece•· <(UC existc em todo o imperio. 
(Apoiado,,) L:istitno que o Mbrc scnatlor, em 
vez de. cuidnr. destes interesse~ palpitantes do 
p3iz, vcnbn-se tornnr éco 11:1 tribuna do sen:~do 
üe denuncias fals:1s conUa amigos e co-religio· 
narios do partido liberal, que, si nesto momento 
podem ser aecusados, é íie dcmasiau:1 modc· 
ração, · 

.Não tenho as ·me~mas quoixns do nobre se· 
nndor peln pt·ovincia do Paraná, o Sr. Co~·rein; 
S. Ex·. eslti tio seu papel : será sempre o infa· 
lignvel conferencionistn d:1. Gloria, .o SCilndot• 
pelo telegro1>ho, porque .foi por cs~c meio que 
S. El. se rez collocar naquelln cadeiro, m:m· 
dando nugmenlar os votos de Curytiba e outros 
pontos,compt·imindo e violando n lei,quc é n mais 
·alta expressã~a soberania n:~cionol,cconduiudo 
por expellir de~se recinto os legítimos rt•t>rcscn
tontes de num nobre o alli\'n provincia, do. que 
Coi testemunha o paiz inteiro. (Apoiados.) · 

Sinto que o nobre senador lenha se t.urnodo 
o sino vibrante de todas· essas falsidades; Feri3 
melhor que o fosse d:1 opinião, vindo cheio de 
verdade ejusliçn denunciar esses de~conlenta • 
mtlntos que lavram sempre no. seio das popula· 

.ções em lodos ·os tempos. ·Não, senhores, S. 
Ex.,. guarda 'vançnda do scnndo, é o JH'imcit•o no·. 
alarma, prestonde·se a esposar os ma Lts senti· 
mentos, que não devi:un adtar ~brigo na ~utori· 
dade de um legislador. · 

Senhores, fui necusado de ter ue~tes ui limos 
tempos inicindo umo JlOiilicn reacciomn·iG 
em um dos tlll'hlos du província da IJ~bi11, 
Santo Antonio d~ Barrn,onde o l>~rtido liberal «l 
vencedor sem lllLa l1a lJllaSi liO OllnOS ~ OIHIO 
a ordem publl~ niio foi Jamais p~rluri.J<•d;l,( •oi~ 
!(UC :~!li' .S :uttoridades policiocs foram sempr·c 
hber:tes, JIOI' f:•lla de JlesSo:tl cousero:ador. 

A(t(Jello neslc momento pnt·a os tlignos se · 
nadores dll minha pl·ovinci:t. Sunlo Autunio du 

. Darra'ha viule 11nuos que tem um su Jlnrtid o t~ 
durante o~. dez, nu nos de oslrncts~o por9uc. pas· 

. sou o puüdo. hberal em todo o JIUtz, nuum c que 
se dir1girom os conservadores duquclla t>rovm· 
cio, pedindo•me que 3J>OUl3s~c os homens ·quo 
dcvinm occUIHlr os cnrgos polh:ioes ; o mcn 
irmão que ê <tlli o chcrc do p:~rtido c CJUC l'oi 
dn1•ante esse tempo jnir. de JlD.l e JII'O~it!entc d<~ 
c~mnra, ,é um liomeLU modcratlu, bcUHJUi~to o 
inlluenr.m . lmnc!lca em loda aqtll'll" mgii\o. 
( Apoictdal.) . . . 

Trnnscrcvo oqui alguns .scrl'iç.os ilnr clle uiÜ· 
mnmeute preslt~dos n~ admlni~tt·ac!;io dó Si·. 
n~riio llomcm de .Mello, quando a vnriolil razi:l 

· .. 11111 ccnltJnat•cs do victimn~. ll!l a.usonci:1 do vi· 
. gario Uellnrmino, guc fngiu, ;tiJnndoti<•ndo <1 

sédc da frcgnezia e cllc <i !'rente •lo l10spiwe~ qne 
funu:1ra por seus esforços e de setlS ami <>o5 
prc!;t:w~ os mais Y:ilioso~ ser1·iços ·,i eaus:t 

0
dn 

hnntnutda~lo . Leio o m•tigo llo D.at•io clct B!l!tiC', 
~olhn çffi~:wl, o o attcst:u.lo do nctual . mini~tro tio 
tmperto. 

i?xti11cr;ão da txll'iola em Scwto Autouio diJ 
Ba.rra.-1'cndo apjJarccido CJJidcmi•:amentc a 
r:1rioln n a 1·llla de :;:~nto Antouio da Dnrr~>, o 
nosso dislincto amigo, Sr. Jos~ E~ydio de Moura 
c· Albuquerqac1 nomeara umn commissão com• .. 
post.1 uo lres ctc.ladãos alli residentes , afim de 
angarim· dunativos eri1 farOl' dús pc8soas pobt·cs 
nlfoctadns d:ICJUella mole~ti:J. · 

Como era 'de csper:1r de t:iQ proveilosa lem· 
branç11, deu · eU a os melhores ' rcsull3tlos. n~o 
sendo preciso gastar· tod<~ a quanti:~ de l :ooon, 
que, pnra soccorros dos in•ligcntc~, flira.pelo ·go· 
verno dn pt'OI'incia posta á diS [lOSI~íio dnquclle 
digno comp1·ovinci:mo Sr. Josú Egydio. 
. En1 seguida, J>Uiilicnndo o~ olllcios dirigidos 
n S. ·Ex. o Sr. Borão Hotne1n d t1 l\lcllu, quo dão · 
conta não sô tios sceeorros prestados p~los h a· 
IJHnntes da' villa de Smlo Anton io da Barrs, 
como de e;tar cxtincta a epidemin, niio nos (ltl• 
di}IUO~ eximir .c.!e eluginr os serviços ~~~estndos, · 
two so pelo nossl) amigo sr: Jo~•\ Egyd;o, como 
pelos trros cid:~diios !JOI' elle incumhidos de ngen
dar c distribuir os soccorros neccssal'i os á classe 
desvalida, qne fôra atucndn dn Hrioln. 

Eis os officios ~ CJ ue nos rcrerimos : 
• Illni. o Exm. Sr.-Tenho n sD tisfação de 

comumnkar n V. Ex . . qu~ se· a~h:t c'llõt inct:t 
ncs~a villa c l'uas proximidades a evidemia . dn 
v"r10!:1, d~ndo·sc, enlretanto. casos f<tl:les· ~m 
Jug~rcs mnis di~lanles onde nindn grnssn o c<in· 
t:ltno. . · 

Tomei a delibemção tle dirigir-me directn·· 
meulc a algumns pcsso<IS clesl6 muuicipia in· 
vocantlo SCll liUX ilio Clli ruvur do~ dc:;n1lidos, e 
nfto roi om \'ão o mou pedido, cotno Y. Ex: ter! 
n IJOlltludc t.IC r• ilscrvar pda lista ·dos donativos 
Clll ''i\'CI'CS e dinheiro. . 

Pm·a rccobimcnto e distt•ibuiÇiio dos donnth•os 
ot•g·~uizci UIIIÚ C:OiliiUÍS~ào CO IIIJIOS t;l de Ires dis· 
!i neto::: cidud;ios, nos (JU<ICS achei que concorriam 
o~ IWC:c.<snrios l'l!quisitos lmra o bom dcS()tn/lC· 
nho deste lllunanitario SN"VÍ\'O. · · 

Pdas conl:tsjun tu;: vor[t V. Ex. n maneira pot• 
l)llC roriLO diStt•iiJUicJos C diSJJUIHlhlos I':!SCll UOIIU· 
ti vos ; mns não ~eudo clles m nlclcutes, ~pilzar 
da mais t•igorvsa economia fJUO llz oi.J~ct·v:~r, 
roi llli~!CI' ui~pendtH' a qunut iu de .'jt,ilj~~~O, 
niin ~c lrJflt:l!Hio, IIOI'êm, nrccssario esg·otm' n 
•tunntra de :1. :000~, conr•1rmc a :mtoris:1çtlo do 
V. Ex. exar~dn c111 olllcio 3 mim tlirig ido em l!7 
do Jttlho do cut'I'CniG anuo. 

O IJt·. Jo;1o Fr·anci~co Yi~nnn, oncat-ra!!ado 
JIOI' Y. Ex. do ll'aluruP.nto dus '(Jobrcs atacados 
du \'al'iol:t, ctllrou nu ···Xcl'ciciu tle s ll~s fllllCI'UCS 
no dia t;:l 1lc Ago~to. e d cu pol' li IHhl a cÔm· 
mis~ào em U de Outubro, la do tlo I•I'C$ClllC 
nnno, tendo prtJslado ~llrvi~!i•s mcdicns tiUI'IH!to 
cs~o t.ct~IJIO, 11i1u >Ó no hosJi i tnl IJtiO. O ,r. nbrir 
ncsla Ytllu v ara receber o~ polu·c~ vanolosos, 

. l'CI IIIO ta miJem Clll OUII'O hOSJIÍI:II IJUC m:tndci 
pt'l•J!nl'nt' . p:1ra il,'tt:ll fi111 na· povo:1\:"1o de Quci· 
nwtln~, mew Ic.~nn dislaHll! llc ~la villn, ond~ o 
eonwgio ,·o th.)~Citvu ln•Lt com in tensidade. 

No casu de tnel'ct•et' appro1·nç~o de V. Ex ~ a 
tu~ucint pnt· CJ~Ç pro.~_ctli, ~n dignar!) orc.lct~ar quo 
seJa a tjttanlla. de ;,;;8,$~10 que ~tspcnd r , pago 
aos Sr:-;. Br<llll.l~o ,\ lrmao, ncgommlcs d:~ ca}li. 
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tal , a quem uun· l'"llcre~ parn fí'CelJel ·a c [lói!;S:Jr I !w!Jilanlcs do lllUlliCÍflÍO pa!·n o filfl de i'Oceorrcr 
o cnmp::ten tc rcdJ•J. ·. a rmJJrczn, c l(ltC ~e us ~l!rvsços c csfor~o; foram 

Ctllllfli'O um sngl'udn .dever a:;r~d eccndo a':. i '!L~s iulct·c~~atlos( lcndu oúlllente c:m mira o bens
Ex., c111 no1uc 1l os lwb!I.:IIJtes de tianto Antumo ' lw1o .dn hnwamda•le ~olf1·cdor:1 , pelo CJ Ue se tom 
lla narra, as pr•J,•cito~w· rnçr.lidas onlo1wdas por 1 torn~do dos nwiores eac"mios crudor. · 
V. Ex . .rru:mdD a terriwd epidemia · 1la varioln i Vo:J . .far.cr o rclntori<J c courcccionnt• os map~ 
desdobra v~ o !'uiW!'I'O 11wnto so!Jre· 3 popul;11;fí1J : [ltls,. tnnto du.~ val'i01osos c.Jmo dos vaccinados, 
desta lncalul;ulc . i pnrn com brovidaue remetter ,, Y. Ex. 

AllfOVeito esta O!!P'Ii'luni~ado l>r•r~ rcík~ar a i' Deus· n·unruc " V. E:~.- 111m. e E;orl. Sr. 
V. l~x. :.~ ~xprc;;~ue~ tla nunh~ mu1tcJ d•~ I • w:ta c. on>elhcit•o f)l'esitlonle •ln provincin rl:l flahi:1.. 
consuler:oçao. . . - üt. Joc(Q Ft·auci.,co Vit1r1ml, v.ncci uat.l~s· e mo-

Dons g-1wrdc u \'. Ex .- Villa tlc Santo An· ·· dif;o cncarrcgaLlo tlo tratamento <los pobres . • 
tonio tla llarJ':o, ~-~ tlt: Outul~ro ele ~RiS .- !llnt. .,. o .Barii•l Home111 de .Mt:llo, do Con;:clhode Sua 
c E~m. S1'. comel hcu·~· B~t·ao Homum. de ?tlcllo, l\lagu~ : adc o impera. dor uighi latio da 1. Ordem 
prcsnlcntc d<!Sla pro\'mcta.- O prc~ulcute da dn Uosn · . · 
camnnr. municipal, José B:JYrlio l/c ) I imm e .H· i 'CcrlitÍco i) no ltaven:lu, sc, d [m m le minha 
lmq•lel'quo. · · ·j admini~trn~'5o IW proviurÍil lla l.lah ia,manifcstado 

Illm . . Sr.- Tcn<lo V. S nus hnnrailu com n :t epidemia d~ l'ariola no mun icipio ·ue Santo 
nomcaç5o de membros d:r eomliliSs5o ele soe- I Anloltio d11 Bnrrn, uo~ Hli.'Zes de Julho a Outubro 
co.rros:")~ de;valid.o~ vat•iolo~os, ~~~ occ:osii10B.m] d(! 1S78, r• (11'1!$ir\cute d:~ cmn~ra municilltll José 
que illl! "f'Cl'~ <lomcnlu IT!Jentoa nr·s \n vi lia· ol~l'· Egydio tlo Mo um c . Alhuquerquo preston os 
t·ivel llngollo uns hcxi~:·s, <JUC ceifou tanta;, I mais proveitosos serviço~ cn\ loenelicio das vi· 
existeuci;1~, nroitamos es,oa t•om miss<io, 11ão sú climas da e[sidcmi~- nlé ; t QX. lincç;io da~ta , . P:1ra 
·lJOf ~~~J·til'. de V. ::>., .a quo)ll l tri bn tamos a n;3iot· soeçorrc•r us vu riolosos abriu u snpplicnnte uma. 
estima, ~~mo t:11nbem por ~e nos ::t[H 'c~enl:tr u111a subsct·ipç5o no referido wnn icipio, sendo cond· 
ocr:.s.mo rlc tJoder prcsl~r um serviço á c:.us:~ jn vado fH~Io; cidarl~os A11rig-io José da Silveira·, 
da hum~n i tlade O(l [lrimid.~. . . . · Horado l'allira 'Dias e l<'l'nncisco Eloy Moreira 

l'el:ts cont~s que at]Ui \'~O juntas, ~IJ vú CJllC, c Sonz~t . O J)t'ü!lucto cl:t mc,om:~, . cm dinhairo, 
distrii.luimos o~ riYerr•s qnc n-.•s l'oi·am ·cnlt'e· na impol'tuncin d~: li':S*, · Iui todo n p[>l ic~rlo ~o 
gues, nào ~ó pelo~ m:.ds nece~sit:nlo~, como }Joio> II'Utamento dros victilnros d:t epidemia '' <is jle~sou.s 
lwspilnt~s ~be:tos por V. S., pnrn screcolherem (Jobrc~ I'JUC soll'rerani porcll'd to dn mesma .. 
os inl'cliu s nlrocmlns t.la morLil'nr;t molesth1, 'IUO Além elo sn;l cnntr·ibni~lio . pessoal dtl 100~, 
tanto nos tlngl'llou, c que tiCis dc_ixou 1:111 Jiogado oiJI.~vc lnm!;cm, auxiliado pelos mcHnos cidud5os 
as m:lis u·istcs ret:ord:t~:ücs. . . acima l'eruri :los, v~liosos tlo~nlivüs ~m mnMi· 

·I'\;iu sendo o;; donativns om.!linlwiro sn!IIcien· mcntos, ca rne c ~:tdo, que rorntil earidosnmente 
tes pura coi.Jrit' ns dcS'J'I'ZM tio urg-onto n.uce.~i· con;oumidns no tr.ttnmcnto dos vad .. Losos. · 
dode, forçoso fui quo v. S. , em vii'LudG ua ;o u · o ~Ufll> l icanto cslnloelec.eu ua referida .villn 
tori7.3Cão 1lo Exm. SI'. rwosidente de; itt pr-ovin. d tHt~ enros·rnat'i~s, nas IJIHII'S f()r:tm trat3d<l$ 0> . 
ci~ , tw~ eutrug:1~sc ~ t]llllnli:t· 1le ü;iS~:l~O ("u·a polo!'C$, sendo os se1ts serviras pes~ tl~os , u estes 
snli:<fnc ,iio d"s rdt:t'idas clcst•ez :t ~ . . r1 e>tmlos com ~um ma humnnid:1dc, atl~~lados 

llojÕ, IJUO se aclt:o ·cxtiucl:t üc~l:• villu n terri· pdo D1· . • tu~o Fr~ncisco Vi:~nna, :1 !(Utml in · 
vol. et1id~mi" c.l:t vnriula, rorcgrntulumo · nostOin cumlJi do tn•L:tntenlo mcdic•J dos .vnriolosos. 
V. S. pol' tiio l'clíz a~(lnlcci t iHlllto; Cllllll•t·imos Ua 'luantin tio LO~O;;i, pn~la pela \lt'es idcncia i1 
tamlwm um :rmto dc\·er, luuvaud!J \'. !': . [Jelns dispusi•:~o <ln cnmara mu nicil•al pn m occcJrl'cr 
llCt•rtod:t~ IIJ l•ditl:l~ lfUO J'C;Jiil.OU Clll.IJClllllicio do:; Ü> tk~(IP.l:IS l'Oill OS ~oc~CUI'W> ·mediCO$ :Í t:I:JS~O 
lt;ibit;aillc.> dcsl{l .[OI.'õlfiti:l<le, llülH'e, SÚ ' C tlc~pcmdel'llnl at.i8,;:!:J0,- fen t.lo :<ido, 

Temns n hOIH'a de :tiJI'c.'Cil l;o r a \'. 13-. nos~o~ · o·utrrl:o ato, 11 u~spo:zil l'l'ita com o t t·ntam~ n iCido,; 
protustos de e~lima, c:ou~irld'at:~i.:o c amiwdc. vnriulo:;os til! l ,:l!06;)~:JO, além 1los donativ-os 

Yilla ela Sunlo Anlonic ti a ll:HTll, 18 de'Ou· em S'••Lio I! m:onlJmcu tos. · · . 
tubro tlC\ 1878.-IIIm .-l:it' , Jo:;ú l!:::yúiu ddloul'n · llio tle Jancir<~ , .li clL'· Hnrço de lSi!J . --Bunw 
c AIIHI<Jlll)l'!)IW, · J.l i'o•shlcntc d~ ·. t::t llt:J!:a mnnit:i· lluíucm 1le ;l[(/1<:, . . . · 
p:ll.- A nom1ui~3:l1•, .. tJ•l'i!Ji o Jo~·f <la Silceint.- Fni ~ ~ ~mprc t:txmlo n~ m ilsll:l província de 
liOIWI'iO. J>e;·cira Dius,-FI·ma:isço Eloy Murcim th!m:tsi.ndamcuto moder·nLlo, e nlgt\ns oorreli;l!o· 
e Sou:::(t. • nn•·ios no~so~ mo tom t1cns:od JJ alo! du tomlencws 

• \'i lln tk Santo Antonio dn ll:orr~. ~L do pat·:l o pat·tido t'Oil~OI'Vttdor; niio me contl':ll'ia 
out11Ltro (]e -1878.,.- 111m. c Exm. St' . .....: 'J'c11ho i~lo L"'''tllW totlM os pnrtidns visom, por c:uni· 
JIOI' cunvcuiMtt! lei' til' ao couhnt·in1r.n to tio V. nhos Llil·crSLlS, o lJom tl3 patria , ({IIC como o ar, 
Ex. t]lle, tcindo sido pnr V. J~x. cnc~I'l'L'.r!lllln n lu7.,lJtl l'lr.ncll u todos. Qn:mdo com ceei~ minha 
(I (I Lralamen lo clns pcs;,oc'o:1 ~ pt•l •r··~ n\at3da~ tlc v a· . \' Íu;t .flll liticn rUI 1867, rJ U~lldo em t868, de V9lt3 

· I'ivl ~ IIC., l<l vil la c subut•hiu~ . o!J•i fiO!' lhula :1 dn C:uu panlm nondn me lcn•ra o mnb de:::inte-
cnll!nt i;:~ão :1 mea. c:u·;.:o uo •li:1 f~ 1lu t•orrenle r1•,:sndo pal ri•>timw. rui el tlitn dr put:tdo 1>ro· 

· 1111' 7. 1le Outnbt•l', d11 qi1C fiz srii'~J t <J :is :nrtori · vinciit L a IH'inwi ra ve1. que 111(\ n:wr sL·ntei na 
!lmlc:; tlo ln;;ar; n qu~m etllllflt~ Lw lambem tl ur a~~oiu l.olo'a cln Bnhi~, fiz a. minhu proll~~io do ·Ccl 
Jl:n·to. . . • . I ihernl , llÍl.t 'lHit•· mc libllr:tl l'l :~('nt~do ;\ port~ do 

Jul:;o tl(•v t· r tl cdar:or. :1\. E; . ~ u c.n pro'S ! · gtondc 1\;mpl.:· da retJU\Jlic:, , ~JUe cu _c:ons1dc· 
tlcHIL\ d;o c:mwr:r 1le~ia Yilla, ti tót', Jo" ~ Egy\110 1:1Ya, ll>~llll c••lllo cnn~o tl oro nmd:1 hn1~ . ti ver· 
de illt,tmt u AIIJUI!UOJ'que, fvi tiUCUl tomou u ini· dndc precoce dos sovcmos futuros no . !'I'Dnde 
ciativn llo promover uma ~ulisct•lp~~ ~lo cnll-c os , continente americano, porquc,t! rorr.n confos~«r, 

'1\'111 0 l!l .. - 18. . 
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as velhas fôrmas de governo vão se aHuhul•J 
sobro n superficie da terra. No nrazil es~u$ 
tendenciasestão paradas, porqttc temos um prin· · 
cipc justo e lihern! e queottlaixonado pel:t sden· 
cia niío poderá ser jamais ttm wmprcssor <la 
libcl'dadé". (Apoi,ldos.) 

Eu tr11zi~ aintla. :1s rcminieencl:ts acad(Jmic~s 
onde, como bem ~nbc a c:tmoru, IJtiasi todos os 
mo~os ~endcm scmtH'tl Jmra as mais puras idtius 
de mocralicas. · 

O mc11 scgnudo discursll foi. ctu dercsn !lo 
uolne senador o Sr. lllii!Illcirn, ntncatloinjus· 
&aruen\0 no recinto tln nssemiJiên 11rov incial, que 
ern unanimemente liberal. · 

Mais tarde, qu~ndo em Hli3 a :~sscmbltía pl'O· 
vineial da Dahm, que era ele consct•vndores, foi 
cercada, c aconunel.li!la nn prn~n I>Ublie<l por 
uma nnmct·osn n111ltldão,"não soi si bem ou mal 
inspirada; entendi CJllC não o em n~quella 

· occasiiio, cu, que att! c a tão não tinha levantado 
umas;) queixa contra a atlministt·uçâo, que ~ra 
con~ervndoru, ll com quem ati.\ sympathisa\'a, le• 
vantei ·me, c peusnndo Jh•ersamente do meu 
eo·religiouario que se assenta aqui á minha di· 
r~iln, proflignei o procedimento do governo c da 
multidão, col!oc~ll(lo·rn:J ao Indo ~os otTendidos. 
· O Sn. Z.&~iA :-Peço licença para declarm· qtte 
não ilpl>laudi as violcnch•s da multidàt~. 

O Sn. MAliCOLlli"O I\lounA.,....N:io !\ei. senhores, 
tratan-se de um contrato do esgotos mas a 
assemlllt!n nadn tinha com isso, o contrato fura 
feito nn sua ausencia por nma uulorizacão lo· 
gislnlivn e que niio era Sll:l ; a nsscml.JI~a nem stl 
quer tinha apresentado ainda o seu orçamento; 
Era pois uma !:::;ustiça. 

O ·sn. RUY llAnnou dá um nparle. 
O Su. MAnr.oLINo ~roun.\: - A autorizaç~o 

pnra os. esgotos du cidade fura da ultima as· 
sembMa liberal e crn uma necessidade. Callin 
o llM'tido liuer~ll, utn presldenw conservado!' 
11 pàz em execuç~o em ll~l'le o ontro pl'esidoule 
ronset·vndor n estendeu por tot1:1 11 cidade, A 
nsscrublc;~ C<>nsen:~dorn nem se (1uor hn.vin sido 
e\eita Í. Pt•t·tanto que culpa tinha a respeito 
dnr~ue lcs contl'ntos? . · · 

:Ne,;sa occasWo rni contlcmnado 1116 por 
membros prot:miucutus du meu Jmrlido; dissonuu 
t~uo en Linha passullo 1131'11 o Jl:ll'tillu conset·vndot·. 
:Não lotui essa :1ceusa~·ão, pot·qtte entendo (jlll) 
t]Unnlo mais viya, energicu e fol'le 6 a tor!'cule 
de uma o_piniiio, mnis mot•ccirncnto tem nquellc 
qUo n ntTronla Jc face julgando·~c du posse rla 
vertlade. l~oi o que eu llz, senhores, o 11~0 mo 
arrependo porque n couseisnda de ter cum• 
prido o meu dever naqucl!u occasiiio foi n miuh:t 
maiot· t'Ccompcn~n, pois nada ha mui,; ver· 
dadeiro e defiuHivo do que a jusliça. . 

Os jornaes conservadores ele,•al·um e$Sil pro· 
ccdimento muito ulém do meu met'4~cimonto,- tto 
p:1sso que tive o sllendo t.:a imtwensa uo meu 
pt·oprio · pul'lido. Pns~om-sc tempos, ~ollc o 1'~1'
tillo liiJernl, que aliás linha tantas cont•IS qnc 
njnstnr com o p~rtido conscn·ado!'. Yim á l'n· 
pit~\ da Bahia, \llltcndi·mc com o chul'c muito 
qu.crhlo do partido liber~l IJnhinno o Sr. co use· 
lhcil·o Danl~~. cunuuunirttl.Ci·lho o meti pcn· 
sarnento e pedt·llw o seu acerca dn volitica n 
segnil' nt\ Ya~ln regmo do (),o dislricto. 

S. Ex, abundou nas minlws idé~~; foi Ddianto 
dizendo r1uo se (\ovia seguir uma poli\ica de 
ju~lu to\erancia paru com os a•h•er::arios, que 
esLn''~Juos em nmn época tle t•·unsie.;iio, por· 
quanto inmos passar pura o dominiu dtl 4?'lci-.5o 
direela e não convinha :11icnnr ~s s~·mpatbms 
qnc [Jodiam cs!Dl' conmosco, porque cotno .~ cn
m:u·a snho, no intcriol' ho muitos homens rlllC 
por tradicl}fio da familia o por outros sonlimen· 
·tos da grntiil;ío e gunP-rositlade, votam ind•'pen· 
denteuwnte buscando mais os hom<'ns de bem e 
do coração do IJU~ os l!om<>ns llOtilicos. 
. Nessa occasi5o fui eucarreg:Hlo por p;trlc do 

chefe liberal, de umn missão Loda paciHca, tinha 
CDI'hl !Jrnncn pm·a obrnr em seu uome,t! vi:•jnndo 
mais.d~ ~00 lcguas tiarjuellas rcgiUes longinquas 
r\uc occll!Wm tal ver. nwis de metade do !etTiturio 
1 a [II'IJ\ i neio !la Dnhia, deixei (lOl' todo~ os \lülllos 
llOI' onda passei assentadas as consa~ uo interesse 
da1mz. (.!fui to bem,) 

l'\~o c:dgi, o '31l(Jcllo p:üa o nobre ministro do 
i mpcl'io, rJlle er;l então pl'esidenle da IH'ovincia, 
nüo ex:i~i umn nnico dcmi~siio dos meus adTer
~~rio~,não pedi um sú soldüdo. E qu:mtlo no mi· 
nistcr!o passado, que r.poiei porrtuo sincl!r~mentc 
queria dar IH rel'orm~s de <!UC preciS;W:l O [miz, 
ern ouvido nns nomMçues da guarda n~cioual, 
continuei Luclas os patentes, sem dí$lincç~o de 
partidos, narJUellns· muitas loc~lidodes <JLlC esta. 
v~m .a meu cargo, touto ~le lilleraes como de 
consenatlorcs. Com relndío iÍ Jlln0islralut·a ai' 
cancci o uomcnçlio de dous · J nlzes munlclllllCS, 
nm!Jos .conservadore~. Um delles é o Dr. Snn· 
ches, mou collegn o amigo, nomendo juiz muni· 
c i pai desso mesmo lugar, ou da se diz <i Ufl so 
e~ta fazendo rcaeçiío contra o .Jl:\rlido conserva· 
dor; o outre é um velho conse1·vadot' de mnts 

·llll :SO anuos, mngi~trttdo lln 1ituito tempo, o 
que confio. ~crã nlli um bom jiliz, m~s IJUC 
pediu·me o lugar de juiz municipal d~ Santa 
lz~bcl, or.dc lenho grande pnrle tb minha l'a· 
mília, quo exerce :•lli mot·ecid:l inllucncia. 
Foi tam!JI)IIl nomeado n meu~ 4!SfOI'I,!Os o Jl(ll' seu 
l)tnprio mcrceim~ulo, juiz d!l dit·eilo do Rio do 
Conln~. IJllll é uma dus comarcas mais itn]lOl'· 
l;~utcs da tHovincin, o Dr. Octnvh1no Cotrim 
quo li mnita Lom Jiboml e Jlcrtoaco n uma dn~ 
rnmiJins Dl~is llUlliCI'O~uS tl inJiucntos elo 0,0 

distrUo, .um dos mais bcllos car:tcloi'I!S qut• ou 
coullcc:o... ··. 

O Sn. nonou•uo D.HITAS :-Apointlo. 
O Sn. l\1.\r.r:otsll'o !líoüttA:-... o o noiJro D3rtío 

de CotegillB o honra coru a sua nmiznllo o sym~ 
p:1lhin. 

Estando no ~. • nnno do dil·ci Lo, esse moço 
lnn· ia warchado pnm n campnulla no poslo lle 
cn1Jit5o ilc volunlarios, combateu n n11JU lado 
como um dos nHtis bravos, traz o peito eobct•to 
Lle condccora~õc~ e medalhns ·de mcrito; lwvi~ 
feito o seu quatl'iennio e merecia pvrtonlo ser 
~Oil~idont!IO üllii'C OS lll'illlllil'o.s, l~OIUO OUII'OS 
r1uo eu conha~~o, c quo lw muito dcviJm e~taJ' 
juizes tlo direito. · · 

Pois, senhores, quem procodQ por csi~ furmn 
pullc, porrcutnt•a, sOl' pOt' seus adversa rios accu· 
sndo 4.le rc~ccionario'i' l'o•· que rnzão, <JU:Indo se 
lruta no senado desses faclos deuttnctn.doR pelo 
nobro seundor pelo l1nr~n:i, consenam·so silen-
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ciosos os nobres s<mndore~ pela mesma lli'O· 
vincia os Srs. narflo de CotcgiLJC, Jnt] LWil'n e 
Fern~lltd•~s ~a Cunha, que são no senado ns le · 
gilimos dcfensot·u~ ·de sol\ pnt'tido? Serã11 pnt·· 
''eatura as rcl~çüos de amisade que me honro 
de cntt·etet• com . arJuellcs -.illustt·~s repre~en·. 
lnntes o motivo do seu sílencio ~ Pois SS. E Ex., 
que _s~o nn brer.bn sempre os prim11i~os, !{Uando 
se trata dos altos interes~es ue su11 (JI'OI'tucln e 
de seus ·nmi;.:os polilicos, poditlln lillat· silen· 
ciosos qunndo pl'OC!J.ra·s 1 fazer justiçn n co·reli
gionnrios seus nrn~nçados ~Uma de dua~: ou siio 
injttstns c mentirosas todas essas :•ccusaçõt•s li!· 
vautadas coutra mim c meus irmão~. Oll então 
os nobres senndoJ·es sac_ri!icam a unta vulgar 
cond~sceudencio os interesses do seu pnrti doní. 
causa d~ justl•:a. Ot·a, est~ ultima parte d•J di· 
l~mm;~ nfto pó de SCL' ocr~dilltdo u aa~ita: Jogo 
são injusU\s e infund~das to~as cssns accusaçiies 
levantadas pelos noiJres scundot·c8 Teixairo Ju
nior c Correia. 

desgraçados a não serem a~ vozes perdidas 
olos poucos liberncs com ns,:ento no senado. 
(;hJO'ados .) 

Devht essa defesa ao mQu pniz,_ :10 senado. e :i 
~amat'a dos d1)putodos. O nome do .Tos~ B:;~dio 
de ~loura é muito conhecido n:~ minh:t provineia, 
pat\1 qnc a sua honra, a sua di~-tnidade, qnu cu 
considlH'O aciuHI dn minha prOlll'in dignidatlr. ... 

Vo7.!lõ:- Não atJoiado; ê muita modos lia dn 
parte de V. Ex. 
· O Sn. )fAncor.JNo l'r[ounA: -... seja posta 
em dllvida; porrJuanto, ~enhores, esses ho· 
man:; que se fnzem por seu tralmltto e que chc· 
gam 1'01' ello a utn cct'lo grau de imlependencia, 
siio suspeilos de uma di~uidaüe sutwrior :iqnel· 
l~s que so dedic:nn (t vitla polilica, o (jUIJ JIO· 
bt•cs, como en , manlem-so nollu.como o l'or~~do 
ntndo â sua cadl'a. 

O Sn. Ilonn ·DE AnAuJo :~Alguns tcm·H· 
cndo ricos com a politica. 

O Sn. ZAm. :- Es::es slia Ltns ~nbichlirs. 
O Sn. MAucouN•J IllollnA:-.:I.ccusam-nos por 

lodo~- os modo:; e por tod:t [larte, e csqnccem a 
hi$lOL'ia dos tO annos d~ odt·ncismo do pttrtidu 
liber~l, d;ts durns pt'OI'tts pot· qttc pnssamos, 
UJlC~ttl' da nossa abslen~tio. . 

Qttando, Sr. lH'c.>ili!.!nlo, ent i8'38, n mai$ In· 
lt•onu n•nc<;iio pua·cvl't'in de noa·te 11 sul eslc ]ill· 
IJOI'iu (:omo um tll;:oitc cruel, ufto sei ~i do d~s
lino; !junndo cu <Jtnll'cssnra as.l'cgiõi~S dn pt'o· 
vincia t.la Be~hin o via redu~klos a cinzas sele 
)wvoado~, ti titna,·.tú (Jato vicio tle serem li!Jcracs, 
c !jUtJ 5r.U~. hallilautc~ cr~m acossados co111o 
:mimacs IJt•avios e dupois mcllidos n~s prislies 
como nutorcs dcssl'S uwstnos iucettdios ..• 

o Sn. lltiANCtsco Soon~:-l<oi um vcrdaül!iro 
cxterminio. · 

O S11. ~IAnC,)I.tso MoutH:-Eu. conto (t cama
ra; cjnando rumilias inteira~ er:tm urnuco!las Lias 
su:1s h~lJitaçücs para &crcm iutcrnat1ns nas im
mnndas prisues,~umo su~~~e1:lnu no mu1_1icipio do~ 
Lcn~ve~, [Jdo ct·mto un1co de serem hbentcs •.• 

O Sn. Putsco P.ut.l.lso ·:-C~tcchüsC I 
O Sn. M.\nr.otttxa MounA:-... qn~nclo,Sr. pre

sidente, so r~crulólvo os mari:los dep{1is dei stws 
mulht•re~ Yiolatbs, pelos Jll'O[lrill,; ugcnlcs ela 
polich•, c al'OL'I'I'lltados eram mand<lllos p<tt'<t o 
exercito, utna $u voz u~o so oU\'Üt em ravol' !los 

Eu Lii'B ainda l1a poucos di~s do dirigir um 
peditlo no nohre ministro da guatT;I, em favor 
de dons pobres homens, que Coram arl'nncodos 
por esse. mudo a suas familias c CJlle não sei si 
existem ainda, e e8pcro que o .nobre minish•o, 
com a justiça e o tlntriotismo c!c que tem 
dado tantas provas, npresse suas providen· 
ci3s para que pos~Mn sor encontrados para 
S!ltcm dispensados do excreiLo o restítuidos ús 
suas Iamilias o~ 8oldauos do nomes Jgnocio José 
Jat·dim e Mnttoel José Jm·dim, ambos Olhos de 
-Zer~rino J,Jsé Jnnlim. · · 

Eu roliro á c:Jmnra este facto qua prc.1cneici 
hn qwtsi i. O t~nno:s-;-·D\!~;~:a·u:çava (h~ -um longo: 
jôt'nada :t mm•r:cm do Hio de Contas_, que atr:1· 
yegsa o n•to inliH'ior dn pt·ovincia dall~hia, o 
tmdc descobrir uin hotnl'tn de ctir branca que 
CIJia 6 Ulhas ·procut·uvu construir uma pnllluça 
nn fundo t1as matlM, o mnis possivcl arredado 
do c3t!'ndn. A[)proximondo·lll(), IJergunle.i-lhc 
si n5o tinha nm Jtlho para auxili:tl-o no arduo 
lt'<lbalho tltt vi!la. Tive llons, di$Sc-me clle ; a· 
um, roubarmn n mulher· que roi viola !.la pela 
aulllt'illadc, smdo ·o marido ucot·t·cnlado ; o 
outro, ucori'Cnt:n·am·no t~mbcin para !(UO i1üo 
viugass"e a n!Tronla rcita no irmiio ! : 

O Lletlido que ac.11Lo do fazer ao nobre 
mini~tro da g-uet·ra, o oslou cot·lo quG S. l~r.. o 
allender;\,é para IJU() estes dous individttos sejam 
resliLltido~ a suns J'nmilins. O paiz fôra lc• 
varlo l. fel'l'O c a fogo; a hum·a, a \'el'dado e n 
jn3liQa ft.lra:u s:terillcadas; l'll:llizando·se a (lt'O· 
phecia t.lo \'CJH•rnndo lrlarquez tle Olinda,(jUaudo 
nos seus ultim~s dius . !lo \·ida, vendo os pre· 
p~ta•ativos bellico1do p:artilltl consorvadot· c deras· 
sando .o fulut·o c:la situaç~o polílicn tJUC ~o ioau
gurttn, cxdamavu com accenlo pt'ophctico: 
• L:\ vejo ml'gil· no horiso~ltc nuvem n'~grn dll 
Sini~IN USJlCClO ÜCI'l'tHllando :1 nlais \l'CIIlCUda 
lempeslmle, qlto j<i tot·t·eu ns compinas dB 
Saula Cruz.• • 

Era o ullimo c~nto do cisne, !(U.e vrepo· 
r~ndo·se p:u·a a inuuorl:tliLlndc ~rctlizw os ucun· 
tccllllentos. quo iam ter lognt·. b defeito, do seio 
do p:tiz I'Oillpct·am 03 gritos de agonin llll um 
gmutlc pl•rtiJ.o, ~~ como O(jUcllcs que se levnn
tonnn lli~tnto do 8enatlo romano, no tempo tlns 
prosct•ipçi3e~ de Scylln, quando o jovcn scnadut· 
Ml'tollo mdi~nndo LJCrJ.:nuta·ra :- aló llUUUdll 
durará blo 1- o scmnlo l'uSpl>ndi~ ;-uao sei. 

Qunndo os br~rlus da m~is justtl indlgnnçffo 
pclns· vows vibrantes (lrJ Nnhuco de At·aujo, Z~
ch:u·ins, Sot•tli\·a, Cnnsnnç5o de SinimiJti., Sil
veirn r..obo, tlenunci:tvam os honores daqudl:t 
silua~il<!. I) Sr. do Itnllm·ahl', ant~o prcsi· 
dtJnté do conselho, rc~IJOlldia ::__ vús dizei~ 1sto, 
llHIS minhas :\Utnridndcs ilizmn ll contrario u 
nfio sei em quem possa ~ct•cdilat·!- Convcn• 
ÇUI\I•SC OS lib8r:1es ile •JUO O partido conservadO!' 
n~o o pódc con~l·nlit' na di~ecçiio do Es\arl? por 
ma i~ de dons unnos; (trpQttrdo,~) ello constdera 
o goyerno umu propriedade sua [lO quo se acha 
cspolbtlo. Por mais modc;·ado qL\C nppafeça o 
governo, tJOI'quc siío sempre modet"ndos os go
,._crttos livr~s r a ven1adilit•a liherd~de é paciente, 
c c JJOl' is so que clla c intloslructivcl, uito !ll'otlu· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 11:48+ Pág ina 9 de 32 

140 Sessão em 9 de Julho ue 1880. 

tirá symp:~thi~s · naqucll~s rc:;:iüc~, onde predo
mina mm tanta força o espírito p~t·lícl:lriil con
~crvador. Entendem <JUe o [H•i"tit.lo libcml não 
tem direito de rc:~lizar uma sú reforma sm1: 
c qu~ este privilegio comtJclc no ·partido con: 
l'll!'V:tdo~, llOrrJUnnto o parl.iúu libet·:ol é inepto 
e 111 hab1l, e lançani.lo :i nossa cont.1 os !!pilhetO$ 
de demagogos, :mardtistas c dcsot·dciros, rccor
reJ!l .~ iu~~atUúüc:,;. lli~torieas po:'(l iliLHiírcm n 
O[llllWO. 

( ApartN.) 

Sl'.presitlcntc. o partido liberal neste puiz tc1·:i 
sempre a ntiss:·,o de C<~lollluo, n:ove:;antc no,; 
moro~ d~~couheciuo~ t]os t;ranrles •JJ'i-,IJ!t!lnas ~o
ciae~; :u~itndor inl'nllsn\'CI,cstnu:l. Ír:L!mllm, luta, 
u qu:mdo cl•·~g·n no tot·mo c :i pos:>•• ti e ~u~:s con
qttist~s, li como ellc carr,~:-:;auo dr; t'erros e atirado 
no escjuecimento. (.·lpoiados.) 

f:· esta a tnis8ã'-' do partido l i b~ral neste p~ir.. 
Senhore~. a prtl['l'i:: clciç~o t.lil\:cta, que fazia 

a paixãn ele ai:-: uns e,;pil'itos ~upt~riore3 do p;ll'
tido cons~rl'nrlor, ha Lic encoaii'H ns maiot'es 
<lifllculdadcs; JlOI'(JUanto jnlgam r!ll•! com n pas
~a~Ciol dos~c projccto ~urgirá triltlll(lh:mt•! a 
opmião no sentitl.o da~ ide~> libcraes. 

. Quando o. honrndo nur~o tk Cotcdpe, qtw 
pela~ sm1s id •:;1~ ._:, um dos mais ~dianla\lo~ chefes 
oo p:~rtido conservador. c l)lll t!U~ut o JKiiz t~on
fia, porque e~tou cc••lo. 'lue S. Ex. scni um 
closmniorcs nuxilütt'Co du ;.:Ta;;dc rcfuruw,ptJI'<Jtte 

-cxcl:nnavn na ~dvenitl;td~: Cug·o é üqUellc qtw 
não v~ quo u monnrcllia ncsto an!lat· corre tleri• 
go, porque os lli<[Ue~ d3 resblenci;t v~o sendo 
as8obcrhot!os pcltl:' tormntes d;1 opiniiio com 

· nmcl)~dns ln~titnirõ:,~:qu:mtlo :\ulmeo som a elei
ção tlirect~ via mol'to moral o physic:mJCnte 
e~te poYo, a quem, no sl'U dizt.•J', compelia u epi. 
l:1pl11o do Cô:Tnvo g-reg-o rnm•mnnmdo ddnüxo 
d:l terra : Senhor, dcstt•.,-mc uma ~ctmllul'a de 
marmore, eu vos agraÜl'ÇO; r]twmlo :1imk1 lw 
ltem t>tJ\lt:(ls dia~ \·imos n netud pt·~~idctllt~ (l.o 
colt~rlho exclmmw. com ~liCÍ•!tlatlc tloloro~a 
o (l(ttrh·•tkn: S:ICI'ilicai·me, ~\at'ai-mo pe.<~oal- · 
lllCitl~-. mas deix:d p~s~:11' ~s"'' l'ufornw, (.IOl' 1 ]lll~ 
atlnallwn~r;i um homem sacl'ilkatlo, nws tlul:t· 
1\ •.is o p:1i1. rir• Hlll a IJo~ loi "!eih•l'al.-lw\·cr:'l 
r1Uelll 'dtl\'ldc da SU<~ \l<ll['itaute urgcncia? 

St~n hor·cs, n l'to\'itknt· ia p~ t't•Ct! q U•l na~ 
~L':Hlllcs cri:<es (lo~ lllll p:W(\, 11uantlo unt:t t· •:
fllrma torna-~t1 lWI'\'S>;wia. Ut"i~a pai·:nr Sl•llrc r~ 
cab~va du; hottl\'11' Sli(J~ri:_ir~s alguuw,; \·,;rJot!Ps, 
pe ln~-IJUnc.< c!les s~ up~:ixnn~m, ~cnti1nlo ·a· Hto 
fot·~n. itT\· si~ti\·cl. E' ''~:-im a elci•:~~o d i redu. 
E$~a t·efol'lll~ que foi inidatb peh1 palrintiro 

ministcrio tL• ü tJe J:11tdt'"• scr;i. L"li:t re::l izatb 
pcln mini~terio :tl'in~\ '! Ott Yi:'it rea!iz:ll·a o par
titio et"•ll>\' ~-;l •ltll' t 

SI'. prc,idl'n!t'. tl l• I•I'Íill i 'ÍI'Cl ronw nn ~t'!.(llllllo 
cíl.~o, a el~i~1~1 ,lil'l't'liL ~i :~~~~· rt':di:~nuú, ·'~'r:'1 
8Cil1PI'O \llllil eoltll!IIIU do !'oc~O llll<' UH fil<ll'l> lil 
minuso tl•· ~tw pa_,,,,,~-l'!ll lil'~t:ll':'l'ir u~ rulio~ llr· 
loilo~ nrJtWlic> 'l.llD u t:'•nt lll'i'cntl itln c iJOt' ••lln 
CO illb:,lidl'· (.1/'0itlel:•s.) 

O SR. l'tn:'lllllS"l'll:-UIJ>CtTo ~~~· rwl.in• tle(IU· 
lado t]llll j:i '' ' l~l I'Dil<'itla ~ m••i:l h11t':•. 

O Sn. U,lttcor.ti\'O 1\Io\íM l'cqncr· urgencia 
rar.1 continnar o sett discarso pro1nellen!lo :;cr 
l.ircvc. · · · 

· (Consu/tad!t a casa concal~ cL W'!Jericia 11e·· 
tlida ) 

O _Sn. PHBStoE:m;:~O nobre dc jmtado póde 
conttaunr. 

O Sr:. M.~oncnLlNO ~lt.:UUA:- Senl10r~s, si o 
nctunl mini~tci'Íu como o ;j ele J~nc!iro niTo IHl~l' 
consegui t' a clcí~·ão dircctD. nem \JOt' is$0 cllcs 
scr;io menrJs ttn1adu~ elo imi1. do que oqnelle 
q uc tiver a fctidd~de dl! rcalir.nl ··a. (Apoiwlo-~.) 
jJo:.,.és 11~0 foi menos grande tlo llll~ Josuti por 
ter ctlCatTc~-,l d'l BC]ll(:!lc r;t'iinde C:IIJillio de 
atre~\-u~~"l' o.for•Wo. (Vuito b~m.) 

·si :10 contn1rin d~.~ minltas pt·e\'isues, o nobre 
[.li'<)Si:!"nlc tl•l con~elho con~t!~UÜ' realizar· ~ssa 
gr;1adc r~furm~, que c hoje u moiot· ~~pirar·~o 
1m1·ion;d, o pniz c o gTandc ll'H'tido libera! n~rn
dt•cido> !JGt\cr:1o no rrontL•spicio rb mndo;taÍl3-
bit:u:~<J elo noi•re Jl i'C~ i tlcntü tlo co1i ~c!ho insere· 
ver ;uJudlus p;ila'i'fi'S IJilG ~c l.iam n:1 f;cdmdn tle 
Uu1 do' llominio;; dtJ L()t'd Drou;lwn Nu 'Vauncs. 

il<l'fl! l pnr/rm~: SJifS d (uri ;na vaL·t~. 
/Jat mHtl-~fst-. lúlitc '11111/C alias. 
\\n.Es ;-~lnito bem . 
O S11_. 111.\ncor.rxo à!omtA. : -·Sr. pr.~sidentc, 

p~>8:tl'C! ;~gora ü demonstrar que nenhn1na ''io· 
lenci:l se tem e~crcido coJtll':t o vig-:1rlo Bellar· 
mino ~iiVé'Sll'p TOI'J'es, qlle ~e aulLU na capi
l:tl dn província tln llahia, mnnd:uulo fnlsos te-. 
legr:mmma~ c m.e nti ro"as cilr\:1~ nos bourados 
scnutlorcs. l!imndo que u~o pótle ~egnir par;~ a 
snn pnroclun, pol'lgte teme set' ~s,~s;inado. 
Quanl<t pcl'\'er~idnllc em \llll hom r. tn r1ue s.: 1Hz 
vig-:1riu d~ Cltrtslo ! . 

Chamo aqui al!lten•_,~iio do 111i tLi~t t·o do i11111~rio 
\lUC é l~lllbom o minisll'.o do~ t•ullos, p:mt IJU~ 
tnlCI'l'OIIb:~ n sua õllltol"IU:IUC (lCi'<llllC O bispo 
d:.H(U<!ll:t thoe•'s~, challwndo·lhe n nttenrf;o ~out'O 
os hom·ori:::< pealk;,dl)s (11\f 11~sc \k:trio'na inl'~· 
liz frep;u .. ~zia tb ~anto Antonio d~ 'Bnrr~. a maiS 
pucíii t~il, p<Íd•··~1! tlill!r, d:r pi'<Nitu:i;t tia Bahia. 

0 vi~_al'ill_ lli'Jial'll\i!IO ill!l\CHG<'U infclizm~nto 
a~ (l:ll'l :•Jo hlu'l':ll, (' I]UC:ylll]" 111"\'111' j)I!J'>•~I.!'Ui• 
(~':l tl. c~~~l_t~!l ~j·u~ ~{h·t.'r~tll'ty~,t~ $i'~H)u u1J~t:1~Ju pt~l' 
t.nc.\ _11111(10 ? r"l'Oltl'l .lu,:c l·.;:: ytll\1 ~·-· ~lnut·n,•!l\e 
t' ;tllt n·ei!C~Gtpwmlu tlu p:trln.lo ltht•t'al, ··~ct'C• 
ye,ll il? Cllll.<clltdi"O ll.~III(H:<,Ij l ll' l"l.'!'llllhl'!!CIIIJO a 
liiJilS!iÇ<~ ~le :ma~ qm·t~as :u·onsc.olltutt-o IIIW !JrO· 
cut'il~se YtYcr ('"l pnr. com o~ ~ens correli rr io· 
JHirio~. \'eis :i ennilnl 11 lo,·o no ditl scrruJI!tc 
(t:t ~;nnl-~,. [1111'3 ci tlill'lidu COil:l~tT:tdor eiTt: l[lttJ 
l"oi o "Clllllaior ndrc1·::ario . ' 

A ~ll:! aposth:,~:a, di7. r li e, e ~· mn :lccilnç:io 
110 p:trllllo o:un,:t:t•v:"lor· :l (l \'11~' .cu><tar:qn ~ lttc a 
qtwuti'n de n.11: t'•1nlo t.le rd; qu·~ tl. ·u l'~r:1 uttla 
l)'i\Zd,1 _; Jllllita;O f:l%~1' !ltli'<Jlle Ú I' i CO , C Jlal'il t]\lO 
:1 ('a;n;tra n\":1i 1~ rlD Sl'!t pni~L·!lirnt•n ln c~omo vi
';:n•io. il:~> I~ ,!i J. t•t' rrno iu.-h> l·~•·n :ti li polir!' ~em 
I~''L"Itl'~o :-:. púd1' ;welH ~lttlar u-o~ ~ ~~l.:tl~ t' leclnl l !lllos 
nm;c ft •l'llllta tl·~· m a l~ rl~ Cl' lll ~u n to,, e isio em 
lllll:l i'I'C[!lli'Ziil Jllll.ll'i~~Í!II'I. -
- :'i:iu i'OU('Ild•II C\'ilil(:t l' [Wf~l'g'IIÍ \'Üil :lOS C~Pll~Cr• 
l'.alot'C> i•tll't[til! \'Í\'e}lll•lii uni:lo~ u:~~ lilir~r;w~ , 
l"" il"li·Sa l'ill"it "_(lal'lrdo ;•nn~•·t'V(\llllt'_." t_'tl!H r ·ç:~, 
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como fr.7.etn todos os trnnsfug·n;; •Ju~ndo .sabem l Jus1illcnção.- Clemente Olloni da Silva Gon· 
de um ,,~rtido pnra outro, que quercntlo tbr dim, juslilir:~nte, o vig:ario Bula1'mino Silvestre 
ntTha,; á ~un nova fé, bn::cum insuHnr OrJllclles · Tones, jn~lilicado. 
com quem tinha cunvlvido. Auto3ç~o.- Anna do Nascimento de Nosso 

St·. (Jrcsidcnlc. os lw!Jítanlcs daljtwll~ villa Senhor .Jesus Cl'i~lo de 1879, no$:!:! dias do mc;r, 
pNcedet•:om u uma juslillc:o~ão pernute o juizo du Abril do dilo anuo, uosla ''ill:• de .S:•lllO An· 
ecc\csiastico. O Dia•·io que n publicou te: o n toniu da Han·:•, ew meu cm·torio, pelo justifi· 
datn t!e -t.• de Julho de 1R79; a .ÍI1Siilic:lr:5o Coi cante me foi entregue n IJ<.lli~·ão de~rmch:uln, que 
feita ha lltnis u1~ um anno ;n:io st! (lÜd1• dizc1' utlinntcvai jtmta, do t]Ue [)z e~to :mto. 
que foi nm docnmclllo forjndo agot·u.pnrn Silt'vit• Eu, Antonio JourJuim bloreir~, c~cri\·fto do 
de dcfe,;ll'- dos meus nmig-os o cotTcl ig-ionnrios ecclcsh•stico, o csercvi. 
injustamente ~ccu:;:•doo <J c:•lum11indos. . . Ilhn. e llcvm. Sr. coneg:o vigado gerfil.-

E' la vigario geral um dos homotls mn1s d!s · Di1. Clemente Ottoni d:t SJ!vu Gondirn, residente 
ti netos IJUC Cll t•.nnhcr;u peln s~n piedade ~V ti:· nesltl Yilla, que, tendo de !o v ar ao conhecimento 
tuclcs. e qnc honra o clero bt·asth'lro: o Yt;:nr10 d() v. Ex HcYma. c ao l~xm. Sr. presidente 
Sera:•i:io de Canwos (apoiarlos), que alitís é nmigo dcst~ pro\·incin o il'fcnu[:ll', re(mwado, esc;Jnc 
do vigul'io B1!larmino Silvestre Torres. ualoso c l'fiminoso. pt·~cedimeuto do vignrio 

Pois hem, senhorc5; r,.1T<I rtue os uolu·es ~c· Delarlllino Silvestre 1'urrc>, parocbo dl'Sta fre• 
nadut·es ~onheç_am a ma cau~a que 1ldenu.~tn, gtwzin ue Santo Antnnio d:1 Dat'rn, quer justi-, 
eu tran::crev,•ret no meu (llS\lll:so toua c~ ta JUS· li~:11' JliH"anLe V. Ex. ositnns seguintes: 
tificaJ;ãn, da qual apetws l,e~?' '.1 , e:1111 at'a. al~.ans Primiliro, quo u vigario Bellarmino Silve~ Ire 
pontos,, o a c~m~ra por eel to ~~ ho;rort~31 •1 ~1<~ Torres 1úio ,:oecorrc, cumo llw cumpre, aos 
proceduucnto deste homc1u,quc cu n,.o c.hyllnm et n1orihtmdo> com o SncJ'atnento da eou'!is~üo om 
lll~crlla!, c. que_ Clll cartns!~ cor~·e5p~n~\e,l!-c~~.5 ~1?: 5~135 casa>, ou n~quclla.s. pnra onde s~o yotidu· 
IJhcnd~, nu G?~eta ~a B.l. m ~JL31lll,ll~.~ lh~,~r /'~ z1ll~s qunndo v~111 de !ut·a, ~endo prec1~0 que 
c~quc~(,~udo,-se ~~~~ pnla~ ~~~ ~c ChtJ.I~, ,~h e~~~ scjntn lcvndos em c••tre~ ycl:ts ru.a,; _desta villa 
d,~ tnlera. nma, qunnclo 1ltZ1:1. Ell toaho .••lr:unht. [l:n·~ rccdJct·e1n na 1na·l· rcz a conh~:;:JO, fazendo 
oYclhns scparurl~s do meu reb~11ho, as tret pro· Jnslímn os qumiros (JUC por vczc; se nprescntam. 
Clll'~r. . . . . . . Segundo, que 0111e~mo vignrio n5o dá·sctJUl-
. O ()UC pos~o a~~nçaf a c.atllara c que ~ntlo tum "Tatnit~, como to~nhem lhe cnmpre, oos 
1sto _IJUC <lqtn cstu o n Jlltl'a verdade, c hypp\heco pobn~s desv:dido~, sendo (ll'eciso que os lilbos 
a uunhn pahn'l'a de honr~ · tJU paren ll'S dos ft,ilccidos ;.ndem esmolando 

O S11. Pmsço PARAJso:-Apoiado. pelas nws da villa p~ra pagar o. ('Hlet'r(lmenlo 
O Stt. MJ.ncouxo ~lounA :-lia (Joucos mczes do:; mortos. . . . . 

pea·corri nquclbs regiões c .ou\·i de qunsi IoM :1 .. Terceit·o, qu~ cxtslcm er1:1p.çns nc~t~ fregu~
J!Opulução l'actOS ilindn IIJ<l!S hOri'UfOW.' !! I{UC 7.111, ,de ~etu L) OitO :li1UOS1 [mg;~~, por l:rlta .àe ~1 -
COUdemnam :uptclle sa~crdolc. nLien·o pal'a pa:,:ar o bupttsmo ao mesmo v1garti'• 

Vou ler :i cnntnrn n t•cpresentaç;ie publicacln Yislo qno cs.re 1~flo. se prest:1 n lilzel :o rtm(is, nao 
noDüm'o de 1." de .lull10 de 1879, e pc.t;o u SIW llllcnilendo 11 UJlllU\ [W~I'<'.zn d% pnt~. 
oUf'nçiio, Qunrto, q~w ~um ~tdo. ~epultudu~ cndavcrcs 

(S . • . l'C II'C ·cnta1~(0,) l\Jraz tl~ CellUIC.riO de~l:l Vtlla, por ~CI'Cl,ll de pes· 
e3ue So H l ~ • so~s ntl~cr:ovm~, c nao querer o Ytgano B!!llar· 

nur.mm;no x. L mic:o d:11' gr·atl\it.mnenhHc[•llllura no r:emilcrio, 
· eorno é uc sed U\1\'()t' dal·:l. 

Illm. Ex.m: o Revlll. Sr. Arc.cbispo.-~:· eom Qnintu, qltn o referido d~ario cx.i(;'l', alitule 
o ~ol':lriio \rnnsidll de .mogu:1 que no~ :lniiiiOlll•'' llc multn, n tJ IWnlin de !1.;}, :Jrtucllas pessoas ~!lll~, 
~~ >UIJIIÍcttl!r :'1 n[ll'l'ciaçRo rl1~ V. Ex. llt•,•m · clS q uercndo t'Mar:se, igltOl'IIIU cct·ta dnull'lua; 
!J'I\ICÍ< tHlm~xos relnlii'OS á reYolt:mlt! comltll:lu fozcndo, pnr,lm,.o ç.n~amunlo log·o fJlll• rccl'ho 
l1~1 YÍ~'al'in Bellârmino Sil\'Q>ti'C TotT05. Aspi·. n~ '<,-~, embun• nlguns dos conl.r:rlit•n!es nfoo 
r~çiw"ju~tn, cspel'umos, suumis~o~. · CJUC Y. E~. stlih:tm n rloutt·íml t]llc o Yignrio entende sr~t· 
1\c\'lllll. $e di:;nar<i tom:n· ~vnvcnicnlcs !I!'OYI· tJcee,;snria . 
r!CIH!i~S que fa(;!lfll l'!lSS~I' t~ntOS .e~t:lllld~Jos.. ::;extn, ljUe o HlO~lll l) vignl'io B,~ll:umino vire 

Nüs o o povo d1~st~ li'eg-uet.w h~m::~s sulo, em l'oniplda 1uanct'bí:l eolll Um!Jdin;1 Emilin 
Re~m. Sr., cx•·e~~ivnmetlle eondC?lt-ntDs, tem~s llu~ Smto~. com ri rttlal morn c n tem tcúda e 
c,:pCI":IdO em vf1o e l'Om r'van:;el1cn moucrar·;to m~al<•lid:i, c :.1tê pa>$<.·ia t!Se:nululosmucutc eom 
a t"t'"Bll\1l'<LÇ:1o do flOS80 \1115[01'. (\ lllCSIIW 11.1'\S l'lWS àt,st~ Vil!~, sS Ulediclas Clll'l'i(iC~~ porl\'riTo, hoje, f:IZt•I·O 

l · 1 1 d t llt1fJUOt'; poi:;t o Hlfl(Jiie~ntc ~ V .. l.loynw. se 
(•ntr~r em rP::n <11'1! ~r e •I e con tli' n. :.:irva m3r~.·~r dtn ~.li ora fWI'n :1 lllllllll't<;nu. com 

Sahcr r >[Wl'ill' t
1
, l'illl, o ·:.ll'llUd'~ st,;rre1l11 t\O ('il .. çâol do jiJ,:tillt·ndo. ~l·b penn' tlc n)l'ditl, 

bem: a denw~iada P1'Ud•mcin t:llniJeul e n ag-OIIW s••ndn triml~<'lll t:iunlns as te~U·utnnlw~ .To~u An·· 
cxll·em~. .. tonio il~ :lilv<l. B~llitlillu aa Sil\'n GotllllS , llOUO· 

1~111 lnncr. tflo critico, si) nos 1'~sta 41 ppcllat• riul'~l't•im Dias, !~<t~nh-l:llt llodriR·tw> Coutinho, 
para a .inteireza d\Y caral'tm• de. Y 1.~" · 1\••rn::L.' h·~·; ll;•l'l\aruino ,b Hoclw, f>,;olino ,\lw:.: l't~· 
~ qtwm hcij~mo~ ~~ llo5os o ~n pelllmo~ J\t"tt_,:a. I'Oil'a. Tlw,.duro (];I ~ih· a l' A1.evmlo IJ .lnsu ~la· 
~fl: J~i 1 ~~is .·~_::~1~;1111!~~~.111 g~·~,:;~t1}1 ~1 s~~vc1~ 1();,111/,/1/1~:~ rinhu tlc Ga~lro, pnrn uepot'cm, snb ~s vcu~s !la 
-187\l. Juizo da vig·~rari:1 .!l: t•rnl th t•onwrcto ~c ki. 
,N,.~~s:\ t;1•nllül'<l da Bo:t Vh•r:•~m ,, Altn~>.-1·.>- :\··~~c,: lt'l'lll o~. JtCtlc :•Y. lluvm. deferftncillo, 
~.ril'~n, .1f111·rit·a. · s•·llth•l'~l~ :ntloatla . olie]1oi>:uo jnlg;uln a.iu>tiH-
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cação por senton&n, ser cu tregue ao s upplican t~ 
IHlfa u ll>o !JÜC lhe convier. E. il. M.-Cie· 
f/1/!llt~ Ott011i tia Si!ea Goudim.-:N. i!. llé'is .qna· 
troccnto~. Pagou -1.00 reis. Barrn. 2: do Abril 
de !Si\1.-llful'iHito Cal'1Jul/w So!tZil·. 

Autoacla, .intime-se por carta ao justilit~~dn, c 
designo o llia··29 do corrente IIUI;<J ter lu~tar a. 
iu~lificaçfto.-B:wra, ~2 do Abril de 18711.'
CamJJos. 

En1 :ulditameuto m:mdo llllO sc.iarn inlimacbs 
ns testemunhas menc.iotHtdns. Darr~, 22 do Abril 
de :1.879.-Cllmpos. 

Ccrlidão.-Cr~rtiJico quo notifiquei, po1· cat'l<l• 
no justificado 1\cnl. \'ignl'io Bell;muíno Sil,•cslre 
'l'onos p(lr:l, no dia 29 do corrente mcz, r·ompa· 
rccer neste jttizo, afim de assislir.ao ill(!Uerito 
das testemtmhas c vot· justilic:H'·se os ilcns dn 
petição retro, sob pcnn de revelia; e em proprias 
pe~so~s ás l~stcmunlws João Antonio ua Sill·a, 
Bnltloino da Sil\'n Gomes, IIonorio Pcrcint Di~s, 
Estanisláo 1\ndrigue~Goutinho, Jo~é Bern~t·dino 
da Ullcha, Lcolino AlH! Pereira, 'l'ht~otlr•ro da 
Silvu e A7.eVet1o ll Jo5é l'tlnrinho de Castro. do 
conteúdo <la 11eti~ão c despacho retro, sob pena 
da lei, e liearam . totlos sei entes; do qtw dou rê 
D~rra, 2~ de Abril de i8i9.-0 escriviio, ÁPIIa· 
tlio Joaqttillllllo,-elr(l. · 

Juntada. -Aos i9. dias do mez de Abril de 
!879, ne~ta viH:~ {k Santo Antonio da J3nrra, 
e rn meu cartorio, !'aço j untndn n estes a ulos da 
petição 11ue ndiant~ se vil. Eu, Antonio Joaquim 
Moreira, escrivlío, o escrevi. . · 

!IIm. e Rcvm. St•. coneljo vigorio gflni.-Diz 
José Jlernardino da Bochn que, tendo do liontem 
pora câ lhe ~ugmentado o malrJue lln dstrs<litls 
sofi're tllll Ulll pê, :1 ponto de o pJ•ivar de poder· 
camiuhur, pot· isso o supplic:mtll não llc.Íllc com· 
parecer hoje pennte V. Henn. 11~1':1 depõt· como 
testemunh\1 nn ju.~tirk:1Ção que Cleltlente OLtuni 
l'ortlteretl contr<t o 1\erd. ,-ig:nt·io lk!lnrmino; 
il requer t}Uc digno-s!! dt> 3\tender.:i falta f[llc o 
~npplicante inYohmtari;tmcnl~ collHnctlc, etll 
Yist~ da l'a~5o cx.po~la, j unt~udo·se esta peti~il<J 
aos l'cspceltvos ~utos. Portmtopedn n v. ilenn. 
dtlfcrillll'lllo.-E. ll. J\L-Jlarra, 21J tio AIJl'il lle 
f8i9.'-Jusé Hunru•di11o r/(r. Rot-lla.- N. :L 1\éis 
20il. Jl;~~cu !()O I'L;is. Bnrrn, 2\1 de A h ri! tlc 1Bill. 
-.~frr1·irr/ro C!lnrrllw Souza. 

Junte-se. Hnrrn. :i!9 dt: AIJril do !879.-
Cum)ws. · 

l'crmo de as>Citlada.~Aos 29 dios du mcz de 
Abril do :1nno du llJScimcnlo Ut) Nosso :-;enhOI' 
Jesus Christu de 18i9, nesta rilh1 do S;lnlo .·\a· 
touio da Barril, comnrcn de N\l~~a ô•Jtthol·<l d~ 
DcJ \'i:rgeli1,c Alma~, em ensu do eoncgo S:•f':l· 
])Í~to Francisco de C:uu po,:, vig:<~~·io g\'l'al t[:, 
mcstnn com arco, onde cu, Pscril'~o. vim, al.li 
{H'l'St'll~~s o me:;tüo lk\'ltl, j niz e ju~lilil'anlc, 
foram IUI':mlentauas c pergnnli11ln~ ~s tc~IOIIIU· 

· nh:isoll'ercci!Ja;:, t•omnalli:titte so vé, tloquo )llll'<l 
consl:tr.ru,·u e~ te ll't'niLL r~u. Antonio JQ:lqttim 
Moreira, t:~cri\·,io oln m:d~~b~Lico o r~crcri, 

Primei1•a testrmunhs:- E~Lnnb!:'1ú lloth•ignc• 
Coutinho, de iO nllliOsde itladt\, ft•nciro, viu\ o, 
mor~ll\lr lll'~ln villn, tmlur;tt 1kst" ft··~~urzi:t, ~. 
UO~ CO~Il11110s l!i~.<c1 1Htll:i, 

Testemunha j ul'nda aos Snntos Evnngelhos 
em um livro dclll.!s 0111 r]lte por. su:t miio 
llil·citn c Jli'OlllcUcu llizer a 1•erd:rdP- do quo 
sou]Jcs~c e pct·g-nul:•llv llte. fosse ; c sendo 
itHtlierit.la ~Obl'tl. os ilen:; d~ pcliçüo do jus
tilicnnlc: ao [lt'itneiro di: ~c que sabia que o 
1\evtl. YÍg"llt'iO llÚO CUIII[lt'Í:t COlll O S~Cl'3l11Cil[O 
tl.a i;olt!is,;ão auil. moribundo~; L\is~;e mai8· t]Ue 
sabia·· s~rcm conduzidos os mesmos em catres 
peiJs t·uns dilsh villn, a(Jrn de t'cceiJercm oS~· 
cramcnto dn conli~siLO. na llltllt'Í~.; no segm1do, 
disse que saiJia 110r ouvir dizer; ao terceiro, 
clisse. que sabí~ por ou \'ir ài1.er; ao llUarto disse 
qtte s31Ji:1 pot· ouvir dize1·; :10 quinto, disse que 
sai.Jia, lllnlo flOl' ser voz IHtblicu, como por Let· 
Yisto; ao sexto, não lhe foi pergutHndl). 

E m:~is n5o disse nem lhe foi púgunt~do, e 
~~signutt com o juit o ju:;tificante, depois de lhe 
set• litlo e nch:a· cunfut·aH~. E11, Antonio Jon
llUim Morcil·u, csct h·ão do .ccclesiastico, o es· 
c revi. -Cctlli·/JOS. -E.~tani,,·ltio llodl'igllf'& Couli
nlto.-Clemcnte Otloni di.! Silva Goll(lim. 

'l"crtno de ·protesto .-Neste :~elo p<.'IO jn~W1· 
c~nlc foi dito guc fll'olc~tav~ pelo neto do HeYd. 
juiz, Yi8to niio ter querillo pcrgtmtm• o sexto 
quesito, e pPlo mesmo jlliZ foi •lito que indrofu· 
ria o pl'oteslo em vistn !ln lei; do qtw pato r.on
st~r lir. estu termo P.nl o r)Unl as~ignaram. Eu, 
Antonio Joaquim ~[oreh·n, cserirâo, o c~crevi, 
-Ca111pos .- Cl~11Wit/e OUoni da SilUCI Grmdim. 
Se~undn tostemunhn .-José Marinho de Cas· 

tro, ([e 4\J mtnos de l dnde, n r lista, casado, mo· 
ratlor ne;t~ villn, n:tlural desta frcg-uer.ia, e nos 
eo~tumc5 dis~c que nfio crn inimigo, nem nmi· 
g:o, ucm [lareuLo. Te~lcmunha juratln ~os Sllntos 
I~V~lngelhos em um lino dcllcs em.·que (Joz n 
su:i Hltio !lircitae pt•on!llttcu tli?.c~r a vcrJnde do 
que soub~ssc c pcl'g'Unlndo lhe fosso; c, sendo 
inqnitHr, soi.Jrc os Itens da vcli~·ão do justili· 
caute, ao primeir11 t·csporHleu que s~bi:1 : ao se
gttn~o r·estJOlldtHl IJllC ialJia [!Ot" tet• visto couvil' 
muitos ,;e t)lleÍXrl !'em: no lc•t·ecii'O, dis::c l}UCS:Iil!a 
por t~t· vi:<to: ao !jllarto re,ponrletl !(Uc ,;uiJw. 
li•J uU\'ÍI'tfiwr, u ![UC lem dous catl:n'ct·cs ~L'[Ittl· 
ta do~ atra~ tlu cc:nitCJ'iu, nãn ~nucndo do~ .1wmcs 
do~ 111~>11111>; M t[ilinlo rcspondctt rJUC s~l!i:t, 
t:tu(<l ttue olh! 1ncsmo testcmnnlw ctnpresrura a 
nma lH!~son t'e qnr.m se n~o n~conl:t ~ !lllllntia de 
~,), por ni10 saber :t t.loutrin:1 ; :10 sc.-.:to 'llll'silo 
nlio foi pet·guntaJo. 

E rn:tis uito d'ts~e o nem lhe foi p~t·g-nnlmlo, c 
:1s,;ignon com o mesmo llcrd. juiz depois dc 
lho ·ser· lirlo c achul• conforme. Eu

1 
Antonio 

Joaqtliln illoreirn, cscrivilo llo eec\cswstico, o 
t'8GI't•vi. -.Campos .-Jos•' .Jtarilllw de Castro.
Cir:nwn/e 01/0t!i dll Silvn Gu1u/im. 

Noi'O pro tosto.- ;\os I ('o ~elo pelo jmtificnule 
foi dito fJ\tu nnYnlncnle prote5ta\'a CcJutrn o ucto 
tio Berd. Jniz, 1101' nfío r111erer púrgl1ntal' ttn:tnlo 
~1o ~t·XIo !]tte~iln, o rtnc. OUI'itlo pelo tne~llll) 
1\en\. jui1., foi uilo !JllC in\\efCI'Í:l O tnll~lllO pi'O· 
tr~~lo; do l]llC [l~>ra COll~\;J!' l'a~O o•~LO termo C ·110 
qm1l assig!Htl'i\lll. Eu Alllonio JotHtnilll i'torúit·~. 
C!'CI"i\"~0 n I.'S\'.I'C\'Í.- CtllllJIOS. -Clr'lll~lllr~ Ottoni 
rh Sift·a. Gondim. 

·T.~n;cil'a tcstcmunltn. - Loolino .-\lvcs Pe· 
roit·a, tk :JU ilnno~ de hl~ulc, lll'gneinntc, cns~do, 
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morador nesl:l v i lia, n111un•l tlcs!r• fl'cguczia1 .c I>isse mais a tc~tcmunh:t ser c:taclo IJU~ o 
aos costume> clissc nnda. ne,•c.l. vi~ar·io, quando não h.'ll' la dinheir.o rmra 

T••slemuuha jur:ul:lnos S:lntos Enmgcllws em seu pag~mento, mani.ln1•a IJUC fussem eomcr o 
.um livro clellcs em tJU!l .poz su:~ .mão direita c l'ncl:wer ou fazer snt·~ patcl do cnduvcr ; o o quinto, 
)lronicttcu tlizcr n verdade tio ljUC soulw~se c disse que saiJiD, IJOI' ouvir dizct· geral men te n 
JlCrguntndo lhe fos~e; c sendo i.nlluirilla sol.Jr6 todos, c .jJOt' Hte ter dito Josd H.cruardino da 
os itens 1la pelição do ju~tilicautc ; ~1o J.H'Írneiro llocl1a, fJile nTio s6 cobt'llV~ o 1\evu. ri g-n t•io I1/J 

. disS!l gue ~nlJin po1' ter \'isto,. L.nnlo fJIIC !Ja de multa de quem niio sabia 11 doutrmo qunndo . 
poucos dias deu-se esse facto eom um tio delle se vinha c:~snr, i:omo Ulllis 4:S dnqu~lics que 
testemunha; no sc:;unllo respondell que sabia não !C li11ham ~i nda confcss~do. Di~~!! mais, 
por tor visto c ter emprél'li1do din heiro . p:~.r:~ o qnc sabia ser cx:rcto IJUC, logo que o Revd. vi
dito fim j :lO tlli'Cdi'O dis~e qno sabia por OU Vil' Slll'ÍO rccciJia :IS q UllllLÍ:IS (llCI\CIOIIUdas, 1Jl1Cr de 
dizer; M quarto di5sc que s:thln por es:is\ircm . uma fórn~:~, cJner \!e outm, se do,·o por saLtsfcito 
tres cndav~rcs sepult:1dos :•traz a·o cemiterio po1· c rl'nlizavu-st! o casa mente ; no sexto q uesito não 
falta de uinhll il'o, sondo u m Annstacio de tnl, . foi perguntado. . · . 
outro Cmnil lo do . t~l, o·o ter~ei ro i~·m,ra . seu . .E mais uão tli~se e nem lhe foi perguntado, G 
nome, ouvindo dizer ser um~ csÇrava do tenente :ts~ignou com o mestilo He\'d. j'uh; e jusl.i licautc, 

· João l~nmcisc.:> Ton·es; . :10 quinto •!isso que dl'pois de lltc ser li!lo c achar con forme. Eu 
sabia t}IJI' ter Yisto e já ter l':t:;o; no séx.to que· Antonio Jo:~quim Morci J'3 ,_ escl'i''~O o escrevi .
silo não foi \ICt:!Uuludo. · : Campo~.~ Jo.io A11t011io <la Si/vcL - Cleme11te 

E m:tis urro disse c nem foi tJerguntatlo, c Otlonf clct Silva fh11dilll. · · 
· ussignon com. o nevd. jniz. e juslineante, dcll,>is Novo p•·otcsto._:Nes te acto pelo mesmo jus. 

ele lhe ~cr lido I! ncbnr conforme. Eu, Antonio fic;nlle foi Jilo quo nov311ll'llltC proteslnva cont t'a 
So:tquim ~rot'l•ira , escrivão o cs.crcvi ..... Cr1111pos. o aclo do Revtl. juiz, ...-isto nlio rJuertn· pergunt3r 
-Leolíno J1lces P~t·.:i1· .. •.-Clm~ente Otto11i d•1 o se:tto item, o. tlUC otwido pelei u\esmo Hevd. 
Silva Gm1dí11t. jui;., imlcfel'itl.; do. que para constar liJ: osto 
. Nuvo· pr-olcsto : -Ncst,~ ncio pelo juslillc:~nte Lllt'mo um o qual nssign~ram;· ~u Antonio Joa· 

foi dito qne novamente pt'O \Cl:'t~v~ cou\ra·o 3cto quim Moreil·a, escrivão o cscrcvi.-Cctmpo". -
do Uc,d. juiz 110r niio querer tJ cr~untar ao·scxlo Clem~11lc• Ollo11i d!l Silv't Gondill,, · 
ilcm, o quo ouvi tio pelo mesmo ne~·d. jniz; in- Quinta testcmunh;1.-Bnlcluinodn Silva Gomes, 
tleferiu; do quo. JHII'a couslut· nz c~lc termo etu de ~li annos ·do idudo, negociante, . cos~do, mo· 
o quo I os~ignaram. El1,· Antonio Joaquim lllo· raclor nesta villa, natural tln rreguczia uo Santa. 
reira, escrivão o· csct'CTi.-Cum]JOJ....,....Glt·llteltt~ Anna da Ahloia, c aos costumes tlis;;c nada . 
Otto11i Ja . .Silva Go11dim. Teslomunlla j l1roda ao~ S3ntos Evuugclftos em 

Qunt'l:l. testemunbr •. -João Auto)lio ·da· Sih•n, um livro dcllcs em que puz suu miio direita. c 
do U :tnno~ d;: idade, empregado JlUlilico, ca· promeucu dizer " verdade do ((li& sonbet<sc o 
s:ulo; morudor nest:t villa, li tl tnra l d~ fi'Cgu~zia t•erguntml.o Jh& fos~c; c sendo iuquirid:t sobre 
do S.1ui'Anuo d'Aidê~, e ~os cost11mcs disse se•· .os itous da poti\·üo do justillcnntc, ao primeiro 
desnlfeclo ao jus tillcado. · · di~se <JUC subiu niio só (JOI' muitos d i :~:crem como 

Teskmunhn jumcln aos Santos Enngclhos que t~111 visto; :10 soguuuo respondeu que sa· 
••m um livro -dllllos em «JUO tlOz ~lla mfio dit·eitu h ia, lauto que DJirC$ent~vam ·se 11lgnmos pes- · 
e promellett uize1· a verdade 110 que son1Je~,e, · soas esmolando pelas mas, Jlnra 5alisfazcrem o 
u puq~unt:ido lho fosse: e scndoinqnirid~1 S:)bre tta~nmcnto llo. eutcrramcnto.ao p;trocho, e que 
os ilcns.da (lctição 1lo jnslilleante; ao tJrimdro, fnllet:ondo a mftu uc Luciano Pinto da Silvn, n5o 
rC$IIOUdctt" tJUll ~abin por ter visto ·por muitas lendo Qslo clc·Jil'OIIlilto tl illlll'iro para sati$tnzer 
vezes, lautu qne oinLia hn llllllJIO; se tin!1:t diri· os beuesses do /'llrccbo. di~Stl o mesmo Luciano 
gido a conrcaur um enfermo di~tn nto uc~ta vi lia que o varocho lho flcdira 11ara vcnilet· a casa 
uma h~gua .pllla CJ\laltlla de 30~·. u quo nlio. ~uh in em quu nwt·avn a fali ecit.la, c· q uc ni'io q uurendo 
se (ot•:• gl'tltnH;uncnlc dtHia,. on · so l'<ira !)l)did<l concurd"'' elle Luci:mo, emjlenhara uma imn· 

·1ielo pnt·ocho; 110 s~gnnllo, disse que sabia nc~m·· f!c tn do Smtto Ghristo como tJenbor, pa!'a que 
se o vignrio a tl:~.r se(IUltura aos plliJc'o$ llcsv:• - depois de satisrcita ~ C[Hnn lia, so lh'n cnlrcga~~e; 
tidos, porérn CJLtc nfio s:~bia si os encnt'J'e;:oados ao terceiro tli~sc tr.ne sabin sei' exncto ncg11r-so 
dos rnibvcres 1•rão numtlatlos por ellc p~ra •·s.· o vigttrio a pt·c~tar o s~cramento do L~ pLismo 
molarc1n n:ts ruas dc.•sl:t villn ; o c1ue ~ahia sim 30~ llObres rlo~\'lllido~, como ~e \om datlo 110 
que alguns :<O. oiJI'ig:l\ram :10 tr:•bnllto p:~ra s:~ti~- lll:;ar d:' :M:•lhnda Gr:lllik, com llntD fam ilia M · 
fa1.ercm o llagn111ento de seu~ cmoluuu~nlo>; ao qu;1l c:.;isiL'Il\ t1'0~ lilhos ~em o b:1ptismo, sendo 
lcrr.eit·o;~·e~t)llndou quo ~llui• ~xis tirem criani,ins um tlclles de dez n do~c annos; :10 quurto disse 
do 7:~ ·· s annos .ú.cinut, sem o Sucr:m~cnlo do tJUil Sttúia existirelll cadnV~l'e3 miser:1v~is snpul· 
hapli~mo pOl' IIUO terciU SUllS pacs dinbcii'01 t:tU• l:ul::,s ntraz tio t:Cillilt!I'ÍO, )lOl' ~C negar O lleVLi . 
to qtto existem uo lll!-"<lr dllnumimdo Queillt.l' )'<~toeho ;i dnt• SCil ll~tut·n 11or nuo t orcm mcois de 
d:J$, ne~tn fr c::-uezin, llon~lllhos deJl•t·onymo ll u j•a);::r,~·nllo 11111 a c~cr:wa do tenente Juão Tor· 
tal, pob•·o, cujos filhos se nch(lul t•:tg:ios atoí o l"l'.<·, tia t\twln:io. ~3bc >'t'U nome, Otlll'O Anasl.'l·. 
presente, scg-uuuo llisse o pt•opi•io pai; no •11131'· t~io ue t:1 u unir" CtollliJI,, Jo>~l U(•S Santos ; e re· 
to l'CS(IOOI!eu '\uo snl1i:t sei' cxncLo· u1io tlat· ~e·. fl•rincln-s" u llll!:'lllll tesl\•tuunhanu. llo t'«!dt·o itsn, 
pultul'a ao~ p11 .11'0.< o Hovli . vi:çal'io, ((lnt.o (jLW tli.<St! ltl:li" •JIIll llil. t:n~:l el e J11:io A11lnllio ti~ 1\o • 
cxi~tcm scpulla•los llou~ cadnnt·llS, o m:u,; ou· dtn Vi:lllttllu lh~nl. paroehn ll!'l-:tll'a o Snet·a· 
lro, .a saber: um llc nome Cnmillo o· outro Ana:; - mcnto !lo b:ttJt i~mu a ttma a iuni:n·puhrL•, o IJ llll 
tacio, sem saiJct· c!le tcslcmuult:r o nome do o lllC8111o Joao Autouio lti'{Ftru o hnp~i~mo, vblo 
ll•reeiro. f!Ue _u l'-'\l'ocho nilu queria rn&er; •• •tuiulo n·s· 
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pondcu <ptc sphi~ niio Eócbquelles ·(JU•~ n.~o sa·! , 111m. e 1\_cvn•.S•·. ·r~'ncgo,vig~rin g-erai.-Dir. 
lli~m a doutmta cotllo du' cjue 1Hl1•ea se ttnh~m, (,lnncn\e Uttont lia :Silva 6cmllnu, IJllC , tendo 
conrr·~s~do ; no ~ex\() não !'oi ll(ll'g'l\lliado. re'J"c•·idn uma .i nslilk:Jc:~u p~rt1nlci V. llcwma. 

E 110r nnda milis diúr e nem lbc ser 1wrgun- contn1 o \'Ígorifl BI'IIJ•rmino Silvc.<tre Torres, 
t<Jdo, dett·se por !i11do este de]>oimento e assi· oll'oJ·cccu cmno tcstemunh:•sa José Bcmardino 
gnott com o l\evd. j11iz c jn~tilicantc, à•;pois de ua Hoclw e Honorío l'ei·cil':J Dbs, e DCIJuudc-sc 
fhc ser lido ·e aclwr conl'orme. E ti, Antpnio c~ tas enfermas. o sup(llicantc requer a V. 1\e,•ma • 
• looquim Moreirâ, e.<tTivrto o c~cr·e\'i.- Campo8. quo sejam seus dcpoímcnlos ton1ndo:; ~m c:~so 
- Baltl· ,iltv dr~ Silva Gomrs .- Clem•·i!le Oti<Joi lir1 da .r·e>ítlenci~ d:•s rerertdas Leslctnunha~. 
Sí!t•a Guudim. · Nesll'S tel'rttO$ pede n V. Revniu. Jefcrimcnto, 

No\·o [ll'oleslo.- Neste uclo prlo mesmo jus· clesi!-mnurlo dl:r e hora p:~ra o fim reguerido, 
tillc.Dnte fui rlilo qac protestava pelu acto do ~cndo e~la j\tnta ~~h J'e&pccth•os ~uto~. E. H .. 
Hcvd. juiz não tlner~r [lerA"untnt· o sexlo ilern, . ~lcl'. Yilln. de Siilll11 .· ntonio da narr~. 29 r1e 
o que ouvido t•clo nw;;mo no,· à .. juiz intlel',!riu; Abt•il de l8i'J.-Ctmw1rte OltDili d,; Silvrr Gnndin~. 
do qrte p:11'~' con.<tor li;: este l<·ruw, en1 o qual ~~~l1rva scll~da eom uma ~·~t :1mpilha de 200 ré i>. 
assi~n;oram.- gu, }.utonio. Jonquim .Mn!·eit·~, Jllnt0.-St' 30g :rui o< e nmh:rnt conclusos. Darrn, 
esc.rt\·:io o 1:sercví .- Compos .-G!munte Ottoni 29 de Abril de l87!l,-Campos. 
dctStlt·aGolldim. t:orH:IU$~o. -Aos :w dias do mcz de Abril de. 

Sext~ testemunha .-Theo(loro da Silvn e Aze- J87D, nest,l yilln de Snnlll Antonr" dn 03rr:l, Qffi 
rcdo, d~~ llO :wno~ de ída1le, negocianLc, sol· urcu ~:tt·lorio, f':rçoe~le> auto~ conclugos tto Hcvd. 
teiro, tnol'adol' llC5t:1 rilla; IHIIU!'al dc,cta fre- eOilef:O Serapião FrauciscO de C~m(JOS, vig-ario 
g-uezin e aos cus:ume,: disse mdn. T L•~tenmnh:r :;em! de, la comat'C:I da Boa Viagem tl AlmM. 
jurada . nos Snnto~ Ev::ngl'itros em unt ll\-ro -Eu, Antonio Joaquirn Mol't~iro, escrivão uo 
dcl!cs em <lU O pôz sua mflo direi_L<l c promf)uen ccc.lesi<lsliro, o escre\'Í. 
dizer a ;rerdnde do que snube~se c pcrl;,'tlntn•lo Conr.lusos.-Nflo constando llestes autos doeu· 
lhe ro~sa; e, senllo inquirida ~nb1·c os •tens 1l:J urento ~umprolwturio tln moh•stia da lest••mnuh~ 
!}Niçuo do jn~ti!icanto1; no primeiro di~~e !Jl1C Jo>ê llern~rdino da 1loci1~, o 111}111 tambcm a 
Hlbia por te!' vislo 1101' muih1s yeze~; ao segundo respeito lia impo~sibilhlatlc do COUI[Jat'Ocimenlo 
disse que >n!Ji~ ser e-s::>Citl nl'gnr clle n s~pnl· d:r. ~egunda lt•stemunlt~. Uão [JÕtle ter lugnr o 
tura nus po!JJ·cs, e que na nrdade ~p]Jnredam que reJtUet•ojusLilkanle. Intime-se este tle>tlaclto 
pessoDs c.<nwl~nd.i nesla ,·iiJa. pnr11 pag-nrcrn ao nJcsmo.- Jlnl'l'D. <lO de Abril de 187\J.
entennmento~, mas que n~o sabin se ('ta orde· Campos. 
nado pelo p:II'~Cho: 110 IPfl'~Jiro disse qne s~bia .Dala.-Aos ao dins do lll0Z lle Abril ue ·iB79, 
ser t•x~rclo neg:•t•-se o p~roeho n prL'SI~•r · o. Sa · nc,:t~' vil I :r de Santu All\tlllio da Barr·n, em mon 
ér:rmenln tle l>npti~mo iiOS pol're~, pcrf!Uanto cartorio, me foruni entregues cslc5 autos com o 
existem na M:rlh::da· Gn1udu pe~soa3 ~em bUli· de~pnclto supra. Bu, Antonio Jonquim 'Mot·eii':J, 
tismo; isso pur om·it· dr~er, e llL'ta nwsmu escrido, o e,;erevi. 
fôrma no Rh1cll\l Sccc.o e nns Qnciru:ldat:, (li.S· Cerliu1io,-C(•t·tilico que intimei aojustiflcnnta 
t~nte de,;sa v;!la meia leguu, IJOf lhe llizer Clcm~ul~: Ottoni da Stln1 Gonditll do couteúdo 
.leronymo, p:re Üll duas cri~nç:•s; uo <JllOI'lo, do dc~pi~Cbo supr3 c fleou sdenlt', tlo que dou 
diss~ IJUI~ sn!Ji~ srt• ex:retn exi~tirem cad:Jvet·es fé. Bvn:r ;;o do Abril .do 1877, - O esui\'iio. 
:1iraz elo c~miterio sepnlln~os, ,n s:rb~r:. um .uo Autonio JoatJrlhn _1forril'e.. 
~o me Cmr\d lo. c, P'H' om·rJ' thzor, wlm. ex1s· hintatla. _ A(!S 30 dias do mcz d() Al!ril dú 
hrc;m llHliS entet'l'tllll!s U<l nwslllo ~ lo~:ll' Arws· :l8i9. ni·~t:l víHn d~: Santu Antonio lh! DlltTa, em 
tac.ro e ur!w e>ct'IIYII d_o [l·n~tlle Joao 'l•:•·r•·,s; ao men c:ll'lorio fn~o junl-~·d~ n este5 ~ÜI11s d3 
qum~o .. '~~~~:~rJut: 'a~!~~, cxt~t_r. o P.~~-?~ho ·•;5, t.lt• peliçtío fJUo :t()i:11:tc ~0 \'\t Eu, Antllnio Jon,tuim 
!llllll.t .J," IJC~>Oa> ([.u. ~e qu"'·'"n~.- Cl!S.t t, qu.1L~o Murcir:•. e$('1'!Vrtn 0 e~crevi. 
lg"nurav:Hnn t\uutrrnn. ,. lllals 41) quando 11ao , ·., _. .· • 
~l' tinh;un aind:t ron!'t•ssado; (tO ~exto n5o .lht• Lltn. ~!. . conc.l:!o 'ii~:Jil~ gcrnl.- D1z Clc· 
foi p 'l' •'llllt:ulo. lll•'llto Ot.lunt da.:-\1!n (J••ndlt~l qne. ~end.(l V. 

l~ 'n\:ti~ 11li0 di~S•', ny:!' Jh9 f1J~ yergtlntndo _c n:'~~.~~3 . lll~ • ·kl'l,d? C(~lil lUil~l;fcsta .r.n~HSLli,''O. ~~ 
ns~J~Illl\1 com o 1\c-Y , .!lll7. ~ JtlS\IIIt'~Uit•, d•'JlO!S J;dl\.tl: !lo -l;ppllr.Hll~~ lln q.tul.nn IOIII~tl.d,l k! 
de lhe ~el'lillo 0 ~l'lmr c11 ntot·nw. Eu. f\rlt 11n10 1 ~'tntteilt]u_,. ~e lonw ..• eo depor menta tl.t~ test~ 
Joa•ruim Mo1reira. c!cr·iriio, o r.scmvi.-Cclmpo.~ .. ~,un)l.:•s .1?5~ lJ~n~a!'tl.ttto ün _HoC!l~. I) .. ~l.on?~J'l 
-Theodoro rlrr Sil·va. e .·\ zul'erlo .-Cielllc:llfc Ottm11 1 e-1 eu~ D.a,. nu~ ç~~~s. ilc ~ua~ re,l•!tllcw~. v Lto 
ela Silva Gomfim. · aclHll'l'lll·Se llll(JOS~ILtlrtndos.decamrnl~:rr, ~com-

Nuvo lll'nlt•slo.-Nesle neto pelo mesmo ju~Wi· ~um~ to ~~~~. ue(~Ot~nt~nlo> vre~sem nwrs e~~~:ll·e
c~nlo f, ,i ditu ,1uo novamente prote~t:1 va conu·a cer ''. HJtl.1uc, cou~tlldl) vem o s~ppllc::mle, 
o nd•) do 1\t'\'il. jtlill t.•or llil\' <JUOI'\'1' pcrgnnlttl' p~·cscwdtr?~o tlo d~po~u~~·•!tO, ?as l'CI!ll'tdas tes: 
Çl ~ext9 <] tli~lt~.o •JLIO ouYido pelo lll(~s:no .H~'uv. lotutnu.uh.l>,. ~eo.~tttl e, r.~ \i. ~·' v~1a. ()li\ Hlll~l .. 
Jtuz. muderm, do. que p~r:1 eon~tnr l_tz c~te \~an~o ~~mt~1.~~~u ~?.~ •'?lo~, ~~~ .• rm (l~.me~I!H>s ~ 
tct·_miJ em ,, qn:rl n~~~~nnr;~m. En .. Anton 1o Jo:l· \.l.'~chr,. .·'? _I>•\ I .r JUI,.,.!I~~cn ~o, ) ~ 1~Lu .. ns~rm ·,<·.to: 
q111m Mort>ir,1, (),crJ\·no, .o c;crcvt.- C:uii!Jl''S.- n.1~ nu~ll t a .• !upph< .mle. I ~tle " \. ll\.\ ~n<~, 
Clcmc'l•t•• 0/loJii rlrt Si/cá liow/im. ~Oil't'll~lenl~> l~; 1}. ~h·~_.,-~ Clet~lent: ~tlotr: .. d11 

.tunl:l\]:1, _.:\o~ :::tl 1Ji;\,: (( 11 me~ 1ie .\ l>•·il de S1lva {,:mrlwl. ~ ...... H"~; .00-, I ag.o\L -00 1 e1~. 
Hlin. nesi" v i li~ de s~nll• Antonio 1JG B:tl'r-:1, l'lll B1rrr:1, ,au de .-\lml de 18,,!,- .tlll'l'lll.:o.- Cw·· 
m~u ('õlrloriu faço j un!;1da a ~·~lc~ aulu:; da t>~liç:'10 val!to ,s,uza. 
que odinnt.e se v6. Eu, Antonio Joaquim ~lorcirn, Como requer .. Barra, ao de Abrll de i8ii.-
l'sr.t•ivão. o r•scl't'\'i. C1tmt>M. 
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Tem pnra o sello d•} lis. H de nutos com a se· 
guinte e duos ccrtidõo•s. o~rr~. ao dll nuril d~. 
i8i9~-,llol'eira. N. ;J. Reis ~$000. Pa g-uu ~~li O[). 
Barm, ao de :abril de i87':!.-1lfurinlto.-Car
va!htl Sottz a. 

t.• Qií.anto V. S. pn~tou do emolumentos i 
fahricu IJOI' oc:caoiãv do fallecimrmto de seu filho 
Atn[lhilOjlhio. . 

Conclu~iio.-'- Aos 31 dias do mez dol abril de 
i879, nesta vill~ de :ianto Antonio da Bnrl':l, Cnl 
meti cartório, faço estes a n \Õs cond usos ao re • 
verendo conogo :}erapião Fr.~ncisco de Campo~, 
viga rio gt!rnl desta comarca das Almas. Eu, 
Antonio .Joaquim rtlot·oira, esm·ivtio, o escrevi. 

:2." Si ll!lssa oceasião estava ou n5o fazendo 
as 1·e~cs de fabt•iquch·o o vigario Belarmulo 
:Silve•tr~ Torres; · 

Condusos.- .Julgo por ~ent1m~a. a p1·esente 
ju~lilicaçilo, p~rn o que in!erponho minha nu· 
toridade e decreto jll,licial. Entrej:l'ue ao justi · 
fi~llnte os antoUt!fn que llque tn1sl~do, pnga~ ns 
cu~tn,; pdo m~smo. Barrn, l• de maio de l8iii. 
-O t:onego S.'!rapião F1'•mcisco da Cumpos, vi· 
gorio geral. 

Dnta .- Ao f. • dia do mrz de maio tle 1879, 
ne~tn vi lia de Santo Antoniú da Rarro, e1rt. m~u 
carlorio. me for:•m cntro•gn~s estes autos eou1. a 
~en!ença 1·etro. Eu, Antouio Soaqnim Moreir:., 
cscri\'iio do ecl'le~iaslico,o escrevi. 

C•mta .-Ao reverendo JU z. Inquil'iç5o 8r)~OO. 
Sentença í!!}OOO, to,}'tO·J, E~r·t·iviio. ALtlonção 
üOO r~. lntptiriçfill U,;OliO. Cwidfio G/JOOO. Ter
mo~ e guia 86 .oo, a715fi00. C•mta 2!}0~0. Som ma 
-i9hrtOO. Burra. La de m~io de I.Si\1.- Campos. 

OOCU~IEI'\TO 1'\. ~ 

111m. Sr. profes~or Joio Ramos de Figueit·edo. 
-no:.to·lhe o ob~equiG de re~pondor-me em 
se>ruida a esta ~rta se o vi~orurio Belarmino 
Silvc~tre Tones, quando iuspec!or li\tt)t':•rio, eo· 
brava de v·. S. a q11anlia de :!15000 por cada 
:.tteslutlo que uo me~mu requeria pnrn u ·re~ep· 
çiio de seus ordennclns, nn qualidade de prores· 
sor jubilado; pl'rmittindo·mll que ett faça de 
sua re~pn~ta o uso 11ue me convier. 

Sou de V. S. :.mir;o oUencioso e crindo. Bart·o 
~de junho de :l8i9.- Cletncute Ot!Oiti da Silva 
Go••dim. · 

111m. Sr. Clemente Ottoni d:a Silva Gondim. 
-Em r~spnstn &o sNt pre~ado favor snpr~, te· 
nho e111 VCI'dnde rliWI' · lh~ o seguinte: 

Q11e o vi~o:ilrio · de~la freg:uer.in, Oel~rmino Sil· 
H~tre Torres, ex-inspector tillern1'io da mesma. 
qnnndo em exer·Pieio tlesst~ mngi~terin, nt.ln<·a 
dei~ott do robrnr-me ~ qtwnli:• de 'i~OOO por 
('a·d:r attes':~do por min1 retjueridn au me~mo 
par·a rer·ehimento do~ meus oJ'dPcnndos, diztmclo• 
me ser de lei, e instando por vezes com om•~s· 
mo parn que me mo~trnsse a t•eferida lei, por 
não me t•on~tar n ''xi~tencia rlestn, respundia·mc 
s~mpre com ge~tos de soiJet•ania, que não so 
rn~in pr~ci~o, e ~~sim, pois, po1· longos annos 
n~urpou·me essa qunnti:r, crendo ell nlio offen· 
del-o em :assim exprimir-me, pois ê fJOf lt'r 
cerleT.a t!lHl \nl lei nuncn exisliu senão par~ 
e li" ; porlnn do V. S. t':11.1!r o con ,. en i om te u~o 
desta minh~ re~r~o~tn, l•:.torn nu f\U:tndn <(ttiwr. 
D~ V :) .. \migo I'C~pcirntlot· c rrimlll .- J<11lo 

Rrm10~ de l•'i.'t't''Ú'Cilo, prof~ssor jnbilndo. 
i'i, 3 

:!." Finnlmente, qu~l a vet·ba lançaria nos res· 
pectivos lhr11s, o veritlcada por . V. S., por oc• 
casi:io de [lre~t:rçües dos centos da mesma ra
bJ'ica, !Jelo referido vi gari o; permiLiindo•mo 
razer de sua re,posta o uso que me coa vier: 

Sou de V.· S. amicto, ntll~ncioso c criado.
Clemente Oltaai da Silva Ga11dim. 

Santo Antonio da Barra,·~· de j ~nho de 1879. 
Jilm. Sr. Clemcmto Ottoni da Silvn Gondim.

Salh<fazemln uO [)Cdtdo de Y .. s.;··contrdo em sua 
cat·ta dat:•da de hoje, t~nho n re~ponder·lhe, 
qn3nlo á primeira pergunt:t, que p~guei ao viga· 
rio Belarmino Silvestre TotTes a quantia de 
15~ ~elo ~epultura de um meu filhinho, de 
nome Amphilophio, sepultado .na copetla doce· 
noit~1·io desta villn. em Novembro do :mno do 
lSia; qu·onto á segunda pergunta, que o refe· 
l'ido vignrio niio se nehava naquella occosião 
encarrt•gndo da rnbricn da motriz desta villo; 
qtlonl<l!Í tereeira,.nnalmente,. res~tondo·lhe que, 
tenllo sido em Março dn unno seguinte ~pre· 
sentadas 11s contns ua fabrica: por.a ~erern as 
mesmas tomadas 1 ~o re~pectivo fabriqueiro 
José Candido Por.e1rn, ex3mtn3ndo eu as refe· 
ri<l!ls contn~. na qualidadt\ de escriv1io da pro· 
vedoria de capellns, encontrei a nrbo de !6000 
peh• sepultura do dito m<.'n.filho, tendo eu pago, 
como refo1·i acima, :~ quantia de 21.1~00. · 

.E' o quanto cumpre· me responder n V. S., 
que fnrli de minha resr10stn o uso que lhe 
convier. · 

Sou .de V. S. amigo, att~ncioso e criado.
Joiio A1tl~tdo da Silva. 

Barrn, ·&. deJuuho tle f8B. 
VozEs.-Qunnto horror l 
O Sn. Pn1sco PAnAI~o :~E defende-se um 

homem desses! 
O Sn. 1\[ARcnLINO MounA:- Conlinúo :f lei· 

tu r~ dn Juslilknçlio c tnlv~z seja essa n sua parte 
ma:s importnnte ; mas :ontes devo, 1wra que a 
cnn1111'a njuize do {iertio ir:1sciveldo vinlf:otivo 
VÍ:!OfiO Bdnrmino, r~fcl'ir-lhe o ~egninte racto. 
E' no·goci<•nlc Ctn Saotn Antonio dn Barra, e alll 
mroraolor,. o CaiJilào Clemente Gondint, rno~o 
cheio de virtud~s e nobres sentim@ntus e per· 
tencente n UIIUI das [:unilios mais dislinctns do 
termo rto Brejo Gr~nde; esse moço toroarn·se 
desall'ecto do vignrio. 

O vig:1rio, abandonando n ~ua fregue2ia e de 
viagem put·a ~ c~pital· dn Hahia, teve de passar 
pcln villa do Drejn Grande, que Jlcn a ao leguas 
da de Snnto Antonio dn B:nTa, e onde ô juiz 
munici(ml o seu li lho, o ba••ha•·el João Torres, 
no111u~do a instnnd:•s minhas. no rlo:uinlo con• 
~l!rvmlor, pel•• lwnrudu sen:odL•I' o S•·.lunrtueira. 
Alti clw~ando, mo•vcu Jugo. nos pott~os dlns 
•1ue IC\'<! dtJ dem••r:o, nma Jut:1 conlra os Jlll• 
rt'tltn., e irm:ioqJo capit:lo Ckmllnte Olloni, e a 

lllm. SI'. tabclliiin Joiio Anlnniu tb: Silva.-~ n:io ~c r n inte•·veu~fio do r.ot•nncl Frunclsco 
Rogo· lho o obsequio de re~pontlct··mc em se· Gomes de Olh:cira, uma dus inllueucias mnis 
gulcta a estn .~arttl o ~cguin!e: ht"tWfit~ns e legitimas que eu conheço (!lpoiadoA), 

'tomo IH .-19, · 
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tcriam·~c dado gra nucs desgraças. Foi fQrçaclo a 
rctir~l' - ~e premsumcrllc porlJuc a ordcn1 pnbl!c.n 
corrl:r perigo com a sua !JOrmnnenda :•I li, cer· 
cado do Jlessons, isto é, de ja tfllllt'IJS :n•m;~dos. 

E no cnt3nlo a villn do iJrefu Grnnde pelo 
c:tl'act~r de ~eu> hnbitantcs, que são os lwm•~u~ 
mnis l~boriosos c pacilicos, ia scntlo Lheutro <le 
sccnas lamentavcis. E' o gcnio do mal ! 

O Sn. Jo.\QUtll SEnnA :-Ess•J .vignrin deve ser 
promovido a couego. . · · 

~. "'· . 
Instrnnunto &m publica {lirma, .collto a!J{lúco ~e 

d~clcwa 

Sai bom qu:mtos 'este publico inst.rumenln en: 
publica rorma Vlrcui que, sencln no annl' •lrl nn~· 
cimento de Nosso Senhor· Jesus Christo tlc 1879, 
nos tG dias do mez de .Maio , o dito a uno, nesta 
vllln de Santo Antonio d~ Darrn. em meu c:t r
tol'io compareceu Glemcntll Ottoni da Silva 
Gondim, e }Jor. clle m11 !'oi pedido e requet·id(l 
que lhe pauossc em pul.•lic:t fói'IIHt o doeu· 

·mento do teor seguinte: Alinha Yiag•·m d:t vil la 
a esta capelln de S. João, tt ·convite da Sra. 
D. Alarl~. de Jesus e Oli''eirn, p~rn :~ssistir o 
funeral de seu marido AliJJio Ferrei1·a de Fori:i, 
no dia 6 de Março deste cot'l'ente anuo de !8i!l, 
lO~. Enterro solemne e miss:~ de corpo prc· 
sento, tOO;)OOO. U! t;i! covGdos de rcndn de ouro 
paro ornato do caixão, qne lrouxe da Barra; 
!8~00. !3 :l!! covados d!!~. metim preto, Idem 
dem, Hfi4.0;-2325i!~O. · . . · 

Receb1 da Sr. O Mo ria de Jesus c Oliveira n 
quJíDiin c~nstantc da conta c ~omma snp(JI"Il. s. 
Ioao DniJhsta, 7 do l\Iarço de H!79.-Vi;.:arlo 
Belm·mil1o Silvest•·e Tol'l'l!a. N. L rtlis 200.
Pagou :too réis. Borra, 26 de 1\l:~rço do !879.-

. Jlal·lnho.-Cart'allto Souza. 
Nada mais constava em o diío docunionlo 

:1cimn · tr~Dscripto, ·que bem e nclmeníe O ll'l\S• 
lndcildo proprio Ol'iginnl, no qual mo reporlo e 
dou lê~ c com oulro offiei~l comv:mbeil\l esta 
publicn r.:.rmn conferi, concertei c .:Issiznd . 
nesta .Ylild de Snnlo Antonio da Bal'rn. aos 16 
dins do mez de Mnio do unno 1le 18i9 . E11. Joã1J 
Antonio da Silva, t:~bclllâo, a escrevi c :~ssignoi 
em pu!JIIco ri I'<I Y.O ~eguinto . . 

Em tl!stcmunho de vcl'dade.-1017o A11tonio 
tia Silt>a. · 

Concertado por mim tabelliüo. Joti.o Antnnin 
da ~i/v:,-,...;.E commigo, escrh·~o de p:tz, Adolpllo 
Jo~e R•mws. · 

Tem }lara o scllo fi. ::l . Bnrra cru SliJH'Q.
Silva. 

N. i) 

l!lm. Sr. juiz; mnnidp:~l em excrdcio.-Cio· 
menltl OUoni dn Silr:1 Gundim . precisll. n 00111 
do seu direito, quo V. S . . mundc que o e~ai
vi1o Silr:J lhe uli JIOI' certid:io vs nulos tlo pct·· 
guntn~ rciln~, per.mte es~e juizo, :1 Antoniu Jon· 
quim ('., lloilo, Clljlit~uCustouio ucOlh·cir:l Holdln 
() lO!I\ Jl{urinho til! Cus\l't), 

Ncsl~slermos !JCdo n V. s. dererimento.
E. n. ~1.-CI~III!'II/e Ot/OIIi tU~ Sih!IL Goudim. 

P:rssc·· sc. -ll:lrrn, 2 de junhu díi J.8iÓ "-Càu ~ 
· · clido ele Lit1W . • 

· -.fofi u Antoll io d:~ Si!v:~ , s~rvenhwrio vitilli 
do dos officios d~ .tuiJ~·.IIião do p11b!ico judiéül 
c no!u~ •. l!scl'iYilo i.lo dvcl da . !Jl'''vcdoria de ca· 
(Jellns -e resíduos nesta vil la · de. Saulo Antonio 
d~ lJarr~ c seu lt•rmo pot• Sua .&1" ;;-c~ l :ulo oJm · 
jHJt'a(l,r1 que Deus gu;H'llc ('lc, 

Cct'lihco que,. em cutnJll'imcnto ao ~e~pacho 
rct~o, revendo o!" auto~ de cluc traln o p~lir.io
llDl'J~ , encontrei 0 5 ·autos de pe\'gunt!l no tcçr 
~egumte : Auto de pergu·nl:ts fellas :t Anlomo 
loaquim Callado . ..,..Aos :1.3 di:ts do mez de Mnio 
do anno do nascimento de Nosso Senhor Jc~ns 
Cltristo d;! 1879, nesta villn ·de Santo Antonio da 
Barra, em c:1sa ·do •·esi·dencia do Jniz municipnl 
supplente em exm·cicio,() tcncn te Antonio G:mcio 
de. Lima~ onde en cscriYiio do seu c:•r·g-o vim, 
aht presente Antonio Jc:~•JUiru Callndo, livi'c 
de rer· ,·o~ c sem coacção alguma, pelo juiz lhe. 
for·am re1las as llt:l'IWULas $Cgnintes:· . . 
Per~unt:.do •1u:~l sett uome, id~do, cst:lllo, 

filin~5o , n::~tur:1hdnde, IJl'(•ll~sào c resi <lencia. 
. ncspondeu chamnr•sC Antoniu Joaquim G~l· 
lado, li tJ 45 a110os de id:tde, C3S:~tlo, li! h o de Luiz 
Antonio Callado; natural destt~ fl'L'guezia, lavra" 
dor c rCl!ideutc ni'~L1 v i lia . 
. Pe1·guntodo em (Jue dia sahlu d~qui tlosta vflln 

para ruzer umn viagem, pnrn on~e roi cssn v in. 
g11m, e quando o cnc:~r·•·c~ott de l'~zel·a . 

Hes(JOudeu que snhilt desta vitla parn.Cazc;· n 
dlla viagem no m tlZ dl' Abril proximo pt~~~a ·1o , 
mas que não st~ rccordntlo dia, tendo certeza que 
f.Jr·a em m~:•dos de~ lo me~. 

Quo a \'iagcm r.:.r·a 1>:1rn a Lagôa Danl:t, pcl·tcn 
eente :to lormo de C:ict:lé, c quo fõra :1 monda· 
do do vignrio des!:l fregnPzin, Bclarmino Sil· 
vcstre Tot·rcs, gnnhando !l!6000 dos ()lll\l'S só 
recebera 9~1100 .. 

Perguntado qual foi o fim da viog(lrn, q uc 
r.lle interrogado diz ter feito :i J,ngü:l ll;mln.· 
· n c.<: t•ondeu que fõ1·n levar umri cnr·la it Lmguo 
Dnnla, uos lilhos de r .. adi~láu de B:ll'I'OS, .(I man
dodo do Yigal'ÍO desta rregll07.ia. . . 

l'erguntado quantos dias f.1'11Stou dnqui :l L:Jgua 
D:mt:1, fim da viagem, e onde pernoilou .. 

Respondeu quo gastou oinco dias JlDrll ir 
desta dll:t:i J...agüa D:~ntn, llOl\snndo u (Jl'imeir:J 
noite uma lcf.oa adiante do'G••dollrnn), em casa 

·de Josê tle ta , que na segundo · noite pousam no 
Olho d'Agu~. em cat::t de um m~o. que niio 
sabo quem era; c que nu tcr·ccirll noite pous:~d:~ 
na Lnr.:ôn Dantn, em cnsa dos mo•·os Olhos de 
Ladh:ltin dcBorros . • · 

Porgunlndo si nns co~ns em qnc pousou 
tinham mnis nlgumns pesso.,5, além ilas I)Ue eilo 
interrog-:1do declarou, e si sabo seus nomes . . 
R~SIJOlldellque nas ettsas onde pernoitou hnvia 

divol'sas pos;;oas que olle nüo coullccc, .. e que só 
no 3rraial do Ci~co. õ legoas par:~ cú, se encou· 
trm·n com lU3noel de tal, Ulho de Es13nishíu 
Fer·reirn, mo1·:rdor nesta villn . 

Pergunludo ·si nn vin.zem que rez daqlli pnr:~ · 
aLagôn D'•ntn nilo esteve lambem urn cnsl do 
c.\pilfin Cusloi2io, e o quo 59 1111sson ubl. 
n~pondeu que esteve rcah11cnlc em c.1sn do 

c~ pilão CtBiodlo. n ost • lhe put·gunt·· n•lo o qnc· 
elle rnzin por :rlli, ollll int• ~ri'Mildo ih.• dl.··seru. 
qn~:~ in :·, Lng0a Onntn lt:wor umas c ·l'la<. mas 
que ll'ndl.l o i:.:Jf•iliio Custodlo aperl.ado com elfe 
interrogado \)ara lilo dite!· IJUal <:ra o Hm d11 
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via~tcm, cllc itJi<Wrogudo, :lpczat· das rccoti1mcn; ·pela> 2 ·lw;·,u da 111·rde, m:~is ou menos, ahi ·é.lte· 
. dn :;ões (luc !Ire lilrJt'a o ViJ!nr•io lldlar·mlno do "<H"a Autonio Jo:,quim Callado, e pcr·gunlnmlo· 

11f10 rcvc nt' ~· nin~ttctn 'illa! ·~ t''' o fim d•• viagetn f:tc.eiJe ·in.tcrorogndo 1l'ondc vinha, e respondeu; 
IJJO.,lral':l :;s C:ll•l:•s :lU Ul~tiiiiO ctipiL~o cu~t<Jdio. .tln-lbc o mesmo Antonio !fUO Yinhn da Dnrru 
· l>.:rgun~alo si uiio esteve lambem na l'azendu csl.r<•nholl dlc inlerrog:•do a re~posta, visto. ter 
Mo~ü, o CO!It •tucm conl't~r~ou alti: u me.'.ffi·J ·AnlÓHio I' indo de uma estrndatli\•ers~,· 

1\l!S[JOnrlct~ que estei'C no Mocú, e IJne :1bi 30 que o mesmo Antonio resp,mdea que. se 
coll\"t:t'>ara c·•lll as irm~~ du cnpllão Zdcri.no, tiulw pe:·didu tÚ• c:~minlw, mas que sua vioge~Jl 
:1 IJUCin mo~trill'<l as cartas, ;.:·~ r\uc cll!os lhe· era :'1Lagua )).,nt~,.on<lc ia levar um" c~rta :t 

' dl~~~ram l[lUJ uma era [Iara lllanoc da Vietot·ia ·mandndtJ llcJo~tl Dernarrliuo da 1\ocllu. D~tvi· 
l'~·l'onhccillO as;;assino, e quo as mestn:t~ scnho1·as · duno!o cllo interrogado da \'Clt"ncidad~ !ln rcspos· 

· il·tnàcs do capiliío Zcforino disscJ•am, n olle in- ta do A.nlanio, \.l!l!liu·lhc para que lhe mostrasse 
lcrrog-ndo, quo lllUili:l se :úlmira\·am de (IUO o a carta 110r ter conhecilllcnto dP letra de José · 
viglll'ill 1Mn1·mino c~crcvesse carta a um assas· Bernardino; e que annuindo Antonio ao pedido 
sino dnq Uj;Jil~ ordem. · . · d'elle intc.rrogado, entre)[Olt-llte um embrulho 

Pcr·glintlldo qm•m foi á coM d~llo inlorrogado· aberto cou t~ntlll du~~ cartas, sendo· UI!Hl. com 
dt~mnl·u para r<lZer a vigcm á J,agõa Dunta: subscriplo a Manncl dn Yictorin; c outra Iam· 

Jtcspondeu que foi o escravo P~nlo, que á bP.m ender('ç,,da a Glemcntc de fklrrus c Silv;~, 
uoile o roi chatm1r por n.:lr.datlo de s1m senhor, reconhecendo elle i11tcrrogadci quo a letra dos 
o v i:;ario llelat·ruiuo Silvesll'o 1'on·es. . · ~ub~ct·iplo.; das- c:~rlas niio er:1 uo Jo;ll Bcruar· 
Per~ untaa(l · qu;111do voltou da viagem 110nde di no da Roclw. c sim do ·vignrio Dcl:rrmino Sil· 

l:':.! dirigiu C.lJUC CQnvcrsa l.cvc: · · · l'e~tre ·rorrc~, letra qnecllo inlel'l'Cigado conhece 
1\espollllott. quo, v<~lltltld'l d:1 vi:tgcm, ~o t\i1·i· 11crfeHnmenh1. · 

gil'll . :i c:~sa dn vig:~rio llelnrmino, a CJuerri l'lle N'osso oecMiiio.ollu interrogado disse a Auto· 
interrogado dis~era IJUC o. rcspost:~ !IUe tr;1zia das ·nio que nqnillo nãu eram cousas bons, porque 
cartas dada [lOi' UUt dos filhos ([c Llldisláu •IC :1 C.1rla dirhtida a ~Innoel da Victoria não pode• 
!lc Hnrros er:J que o rtuc elle procurava n:io rh !OI' seniio Jlal'a algum IIm mau, visto ser Mo.· 
t'Siov.n vgnra ahi. · · nocl 'da Vietoria reconhecido como assassino . de 
· Perguntado si sú deu no Yigario Dclar· ·prolhsão ; Aotodio Callado pediu cntiio a cllc 

mil).o recado 1le bocn ou si ho~<Vo caria dos mterrogndo que não dissesse que tinha visto ns 
filhos do L~tli~l:ítt de Burros. n <lltcm ellc iilter· cnrtns, c que. i'Pnlmente ·a viagem eru para a·. 
rogndo entr·ct'nra a C31'la dei vignrio: . .. · . · Lng.ta Uanl:t, n mandado do vi ~rario Belarmino 

l1e:<Jlondtm que, .~Jt!m do re~ndo de boca, Je,•ar as t:artas a Clemente de Barros c l'lt:lDoel 
. lronxe l:nnbern uma carta, quo onlr~garn no dn Victoria, e que pouco depois o mesmo An· 

viR:ol'io na ntcsnw occasWo. tonio scg-ulru via~cm. ·E como nad:. m:tis.ll~c . 
Perg-nntado si niio dis>c ,,o capitão Custodio . f·•i pergltnlatlo nem rcSIJondldo, mauuou o JUIZ 

crnc .ns carlas· que clle hitcrrngado lev31"a era · luvrul' e~IP- auto, que depois de I !te ser lido e 1> 
por mandndo. de Jnst! B··lnnuino -da nocha: achar conforme o ~sslgnn com o juiz c rubricado 

1\c>pondct\ que si disse não se lembra. E, como . pe~o me~ml>, do que do11 r~. Eu, João Antonio 
mtdtl ma1s l'!lspondl!n nl'lu foi · p~:rgudla!lO, a da SilvJ, I.!SCrivão, o cscrcvi.-AIIIOllio Ctwtio 
scn rogo n~signa por nna subcr ler num cset·cvcr· clr. Lima Oliv~irfl. Rocha.. . · . 
Augnst11 Jnsc tle Uritn com o jui~. ·depois tlc lhe Auto lle perguntas rei~s . ('I José Morinho· de 
lhe St'r lido e o achar conforme ; o ctU<II ,·ac Castro.-E no nwsmo · din, ·mct e anno retro 
t:uubl!m rtlliricado pelo juiz de qnc Lttdo dou fé. durlantdo, presente o j.lliz municipal sUtliJlento 
Eu, Jl)iio Anl ;ui o da Si'!,·~ , csaiviio o csc1·evi. em exorcieio, o lcnenlc Antonio CaU:cio d3 Lima. 
--·!11tonio C !lllâ 'J de l,ima.-.~ "!JI'ItiJ lu$ti de onde eu, cscri,•ão de ~eu Citrgo, de seu vim, nhi 
l>ril11, . . . · . Jlt'c~enhl Jo.<é Marinho de Custro,a csto pelo dito 

Au.lo ~c l'l'rg-nnlas fl!tl:ts =·~ c~pil5o Cuslrul~o Jlll1. lhe ror~m· feitas a~ vcrgunL:1s seguintes : 
de Ohvcn•allodw.-Aol! :1~ dt:ls do lll ll7. de M:no Pol·g-unta\lo I]U:•I seu nome, id:l(lc, estado, 
do :t tlllO tlo Na>cimento tle Nosso Scuhor Jesu:; filia~uo, ua~ul'alhlndc, profi~siio c , residencia : . 
Chdsto do IBil!, nesta villa de Santo Antonio du l\es~omlcu chamar-se Jo~c !llarmbo do Custro, 
1J:1rn•, 1'111 cos:• do juiz tuuniciptll stlJ>Jllonto em com 4'J aunos de idude, filho do Francisco Xa· 

· ·cxot'eicin, u tenente Antonio Cnucio de Limn, vier de Cnsii'O," naturnlli'esta fl'eguezia do Santu 
ou do cu c~c•·h'ão de ~eu C<lrgo vim, (lhi ,. pro· Antonio .!ln Durra, castldD, collcclor g·ct•al, t•esi · 
sonlr. o capitão Gn5touio llc Olivcil'll 1\ocha, :1 dente n'esln villa. 
•.•stc ,P~lo dito ]lti7. lhe l'ort~m feitas ns pcrgunl;~s Pergnnll!do o qne s:~!Je n respeito d r. uma· 
~''.1.(111 nles : . via{{um foitn por Antonio Jonq_uim Col)nllo: 

l't'l!~nntal10 qu~l scn nome, illadc, oslndo, li· . llespoud~!U q\\\1 o <Jtte sahe o o segutntc : que 
li~çuo, uuttU'ttlill~de, tn·ofis~~o c residencit•: · senrl.o Antonio Joaquim Ct!IIDdo costum11do ~· ir 

ltl'~pondcu rh:tnlnr;se Costodio 1lo Oliveit·~ · :\ cn>n d'olle inlmTo~n~lo amiud~dos ver.cs, nlio 
1\ocha, •·out a~ ~nnos ele ida1lc, vitwo, Olho de só 11~rn lho \'endcr lcuh9, como pnl'a ·yingcns, 
Jn~é· do Ollvcir~ nocha, w•tur:d desta freg·ttczia, dcixuudod<J ir hi algUil5 dias, isto p<!los fins do 

· 11rn1Jriet:it·io c crim1ol', t·c,;illontc na fazenda da mez dn Abril proxlmo tm~sado, e ahi app:trc· . 
AleJ.n·i• n•·sle lermo. · · cr.Julo-lho detJois tt'es~c t~mpo, perguntou·lhe 

J'~r~t; IU;ido o <JUC s.,be :1 r.~·sjll'i lo da ving-cm l'llo inlenog~do por onde linha :mdndo, rcs· 
relia IJOI' Antnnio Jo:1quint {;nllado, c tJllo cou· llOUdcmlo·lhc Antonio <Juc tinhti ido no ·cisco, 
vcr~a com cll•J tol"o : em procura de um boi , 'IUO cstan sumido h:1 

1\espondcu ctuo estando n:~ fazenda de sun mols de um ."lnno, e do qual IC:yJ) ·noticia 110r 
re.;idencia no da il de Abril prositno pM!iadCI un~ bl'tlaqueit"os que linh3m · vindo á . feirtt, e 
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IJUe elfl·ctiv:•tneUic er1contrara o boi nas proxi· 
mid~dcs do Ci~eo, o qunl c~ta\'"tl gordo, lll:•s 
como nrr~meHia multo o vendera no arr3ial 
de Cisco por ::!õ:5000. 

Pergunt:1do si saiHJ a quem Antonio Callndo 
vendeu o boi no arru ia l do Cisco: 

Respondeu que uno lhe di~<~era a quem vendeu 
o boi. E como nada mais respo!Hieu nem lhe 
foi pe1·gnntado mandm1 o juiz lavr·ar o JII'CSt'Dle 
nuto. que depois de lhe ser lido c o :wh~r 
conforme, o assignn com o juiz, que vae t:•m· 
bem pelo mesmo rubrictldo, do ttuc dou fé. t~u, 
lü:io Antonio tla Sih·a, e>cl·ivão, o csere,·i .
~ntimio Cam:io de Lim•t. .,- Josd ;11 !l·inito de 
Gastl'o.· Nada mais continha eru os ditos "ll ns 
de perguotas acjwa trau$CrÍJJto, copiatlo do 
proprio origin.11, ao qu~l me re[Jorto e dou rli. e 
po1· acilnl·o conforme o assi~nei nesta vil la de 
Santo Antonio da Bal'rll, aos a dias do nwz de 
lnnho de :1.8iiL .F.u, JoTio Antonio da SilV'a, 
oscrivão, o escrevi e :~s~ignei. - lotio .<lnlo1tio 
~ &~a. . 

Tem p~ra o sello fls. 5. Dnrra, era supra.
Silva. 
• O Sn. RoooLPHo 0.\NT.\s.-E falla~se em per
seguição. 

O SI\, MAncottNO ~lounA.-E' saiJido que 
quando o vigario Belnrmino é cliiltllauo para 
algiWl funeral leva corosigo uma carga condu. 
zindo fuendas, velJas e ouLros objecLos po1·quc 
ello é negociante e mase•te de tudo issn, ven• 
dendo por alto preço :.í viUVtl e á fntnilia do 
morto. · • 

Pergunto a~ora: \\m homem nestas ~ondl· 
ções que tem praticado lodos esses hoi'ro!'e~, 
assolando uma Jr,·~uciio intciru. pódo merecei' 
o interesse dos honrados sen!ldorc~ 't Pudem as 
auas curtas e telel!'rn rnmas Sl'f ncredítad:~s pot· 
um senador do lmpt>rlo. 

Chamo de novo:. atlen~·ão do nobra ministro 
dn just!\·a IUH'a que obtenha proYidencias do ~eu 
collega do imperio. 

O vi;.!ndo Belnrmino nãopreci~o de protccç5o; 
li sun ~ld:~ e~t~ garnnlhb, ning<1cm lhe emba· 

· roç,, os passo~. A virtudo niio treme e ~ó u 
crJme é que estremeci.!. l~oliz 11 tcl'ra qU<J pos$Uo 
um bom t)arocho e um lJ~m juit. (Apoi~Jdos.) 

Descancc onob1·e scnad .. r pelo Pm·ana, c d~ixe 
de cstrng11r os momcntus nHiis impot·Lantes do 
seu parlidn na outJ•a ca~a do pal'lamcnh>, 
emb~r~c:mdo a Jl~s~n~cm de medidas utl'i~, 
de cujn solul·ão depende :~ felicidade desrc 
paiz. Si se pudesse invenlat· no paiz m~i.; 
um senador como S. Ex. c outt·o vi~~H·iu 
como :Jqtwlle, e ambos de posse do lt•lc
grapho, o seundo ni\o ln1ll:1lh:iria nwis e ;:e co11· 
verteria na olllcina d~ inol'l!ia. Du8que S. Ex. 
~o\ar o pniz de~sa gran<le r,·forma que bal.t• 
as pot•tns do sen:1do; (Jorque, flqtto S. Ex. ct!rt• ' 
de <!UO, si a reforma elelloralnào p3SSill', si ell~ 
não viel' pot• termo ~ todas esstl~ dcsconti;onçns, 
então deixeiU lllort·d· o pai! e mandem cimelar 
essa toL'moalss\rna ngura. pot·ém, triste, du que 
fali~ Castellar, arJ·encad:t do nwrmorc pelo 
l&.nlo de Mlgll.el Angelo, quando viu morh a 
Jiberd•de da suA patd~, e a qual, ~errand~ 

o~ oJhos, cllllmou-noutll; porque assim cami
Jtlwrcmus p~n< a noule dn ~~~Iria. 

Tenho conclttiuo. (,lluilo b m, 1111tito bem.} 
(O orado!' i CJmprimentado 1101' 111.11 i to$ Srs, de· 

,.ra·rd?s). 

Vem ~· me~o, .e lido, apoiado e em segnidn np· 
prorado o segumte 

Re2uuimwto 

« nequciro que pelo .ministerio da justiço, se 
pe~·a ao !('O\' cl'no Jnrormações sobre os raetos 
denunciados na tribuna do· senad11 pelos ~ena· 
dores Correin e T•·iteil•a Junior, r·ebtivos á fre· 
i.\'ll''ZÍa de S3nlo Antonio d:o Barra (D1•hia). ·para 
onde. dizct_n n5o poder .regrrs~ar o vignrio lle
laruuno SJ I l'llslre Torres. -MarcolinD Jfow·a., 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~t DO DIA 

Onç,~MENTO DO ~HXISTElliO DE ESrRANGElROS 

O s ... Dro.ua :liJJ'O\'eita a oceasiào pnra 
r~zer n!gumas considerações dl" ordt~m interna
cionnl c clwnwr sobre ellns a aUcnção do nol>re 
mini~lro de eslrangeiros . 

Appl:mde a pofilica de completa neutralidndc 
c no mesmo tempo 11mte, auc ndoptou o I'Overno 
em relal'ão :í guerra .do :Pucilico, e ó hll,, civil 
que infclizm~nlo nw~ifeslou·se n~ Repuhlicll 
Argentma. St em Vltlude de t-I'~ todos ~ul1sis· 
tentes: l'elal!\-nmenle :í Rfltlllbien Or·ient31, é o 
Importo obngatlo a exercer tol óu qliol inter· 
l'ercncia no~ Uej.!"ocios daqnella llepul.ilic:•, to
!lavia ~ntende ,Que niío vai i~so a ti\ ao ponto de 
rntt~rv1r.mos. dJrectlllllente tl(lS negocios inlct·nos 
daquclle pau: e nu orgMJÍZ~\·5o de .seu gonlrno. 
~·olgou, IJortanlo, quundn Oltviu nqui sustentar 
~sta doutri~~ o no~1·e mini~tro de e~tr~ ll~teiros; 
JUI~<a ~odov1a lJUP e~sn ab~tenção n1io irli nl~ ao 
ponto do 3bandono complelo do~ i1tleresses brn· 
~ileil·os, uma \'ez nu1onçnrlos. 

Leu !JGntem uma notkia de que receia-se 
que o ex- prc~idente do Estndo 01·ien1~1. nctunl· 
mente l'esid~ul" em teri'D> dos Rio Gi'lllldl' do 
Sul, t'a~a uma iu\·a~:io nrmatlH no seu Jl~lz, nlltn 
de derrubm• o go\·erno. 

Nesse 11rc:mpi•O~lo l'Omeçnm o~ bi'Dzilciros ·J'C· 
~ideutcs ua nepuiJ!ica a Lom~r medidas do pre• 
rnUÇ~O, rllz.cnào l'Ciir;~r para (I proVillci~ :IS Sll:l~ 
l·uvnlhndu.;;. . 

f.lwmu, [Jois, ~ nLienrão do go\·erno para ~ssc 
ponto e espera que S. Ex. r .. J:OIIIll!entbni no 
IIO>SO l'eprcSt'Uinnl\: U3qU<!Ilit fkpu!Jiiea loda a 
cno•rg·in e sulicilude, nUm d~ obstai' a QUe suf· 
fi'Uill IIOS S'! iiS inltli'I."~-'CS e Olll SUa~ j)~SS!.J:IS ·os 
l.Jr;1~iloiros niH J'e:ddentes. 

Convém !JUtl os no,~os n:rrntcs cons11lnt•es na 
R~p~l.ll!ca d_o,UI'UgWJY se~:<m [!~~soa~ allwi:t~ ~s 
J.liliXIW~ pültllC:OS O aos IIILt'I'O~~e,; do., /J<H'IidoS 
que 31li Sll ctelJ;Jtem, (:mJ'a que nel!t•s encontre 
o no~so rcprt•senl~nte em llunlc"\lidéo au~i I! ares 
~mcazes e in,;ns(Jcitos. De o1·dinurio e,;scs ogen; 
tcs s~o pOUl'O .nctivG~ no cumprimeuto de seus 
<l~ver~~. o muitas vezes ni•o póde o mini>Lro 
fundnmentat· recl8maçõ~~. pol'que fDilam·lhe os 
t.lndua e inform:<ções ind1sp~U:saveis, que 01 
agentes (oneulans delum de miolstrar-tbe. 
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Entende que ns· c~U$as da gul)rr:1, que infc· 
lizmento tivemo~ de >'USI•ml:~r co•tlt'a :t 1\epu· 
bliC3·d•l l'llt'DgUny, \)rcnrl~m·scJ a questão d~ li· 
mltes, á qur.shio d~ U11Vegn~ão. 

Love~, pai e filho, h;t muit" hnviarn accurnu· 
[Qdo eh•mtlnto,; pM'a uma gn~rra, qtle s" lhes 
un~:urava iu~vital'el ; a enlrad:t. de alguma,; 
fol'l:as b.~a1.ileiras no terl'itnrío oriental não r .i 
mais tio tjUe u pretexto e uiio a cnn~a da llo· 
cla[uçiio de gUt'l'f:t. · 

Sustenta t]ue o governo deve. continuar ~ 
protegc1·, colll soli.:ilude, os int .. resst•s dUs bra· 
zileirus r~sideotes no Est,.du Oriettl/11. 

. l:onttl o faeln que h:1 Lre~ anno• t·~•ss~dns deu· 
se n"quelle paiz com o ~uluiito brazilei ro Mnnoel 
d~ Concrlçao e·· susl!•nla quu ne~~es ultituos 
tempos tt!m diminuído os mtttivo·· de queixas 
coolra ns Vlltoridndes do E~lnllo Urieotul ; l·m· o 
orad"r inLl•re~s~~ alli, ·e :tmrma ·que olurunto: o 
goveroo de Laturre, lú houve sempre ordem e 
s~gul'ança e gue o serviço da policin na campn· 
nh<1 era Lem ur:.:·anhadu, s•;ndo aclivn e inces· 
s~nte 11 per~eguiçtio coutra O$ criminosos e mnl· 
feitores. · 

O que havia .eram queixas por caus~ dns 
mullus e:tce~slvns impostas pefus nutoridt1d11s 
policlaes e ehefes politicos, ft•z,Hulo rff~1·<i\·ns, 
sem rõrma de processo, as dtsposi~ões do codl!!o 
rural, alli (lt'OlliUI!{ado, com fim de proLcgl'fD 
agricttltura c a ct·i,•çiio 

A demora que muitns vews tem IUR"Dr nn 
ndmini~traçio da jusLiçu, no Est~do Ol'ienlnl, e 
na rept··s<tlo ào~ c••iuoes, nfiu s~ po1de semJ>I'e 
attl'ib.uil· ó ind 1 ff~ren~a, ou cutnplicid::cl~ das· 
aptortdatl~s lm!i':-~ • pms que as gr~ndt·s di~tnn· 
CIO~ e us cond1ço~s c~pect:•l.lll da C:1Utpa11ba di f· 
ficuiiRm n ncçâo d~ nutnrid:~de. 

A t'iqoeza n~eiunal não peo•ole cousa algum:• 
com o estubelecimenlo 111• Est:tdo Orieu!:tl do 
tão cre~cidn nu111ero de brnzileiros, qne olli 
exercem a indusLria p:,storil. porque n n•aior 
parte delles tem suM ra utlias d·•miciliadns n11 
provin,·ia do Rio Gran·te, o nqtti dl'5\ll'ndei[J t: 
appllcamns rendas que daqudle p~iz Jhes lJt'O· 
vêm .. 

Ha Ires nnuos apparecernm clamores no Estado 
Ori~ntnl, pela :I(J(.)lll!llf;:lo de 1.\UIII lei n~~al, que 
ost~belece o t>eguinte: o e~trnngeiro quo r11eehor 
DIHJUeJie pviz bens, por hcr:tnço, st os vt:n,rer 
e relirar·se do !JUiZ, tlca suleitoaum Imposto de 
6 n i l ''I•; :tl!.'!' em at't'ern11tou do (o[overuo o 
direito da ur•·Qt:ntbç~o d:1s 1·enrla~ a Item ns~im 
a !':Ob1·pu~a de. im~ost"s uiio arrt·cad:o.do~, e de~· 
eohriu nqu,·Jia lt!i ~nlig-11 aJlm dtJ emprcg~l·a 
em ben~tlcio pt·t•pl'io. · 

Por rnu·o tllsto ltnuve questões entre ~L;;un~ 
brazilt•ll·o~ re,illentes ~~~~ Cm-ru L:tt'::u e o :;rre· 
mntant~ dns raudas; nam~ tul.lo quanto su llt'cnl.l · 
a csl••s fndos. 

A collron\'3 de hl imposto impot·Ln umn v~rdn· 
deiru .viola~iio dos tratados. Cl au mesmo l~mpo 
umn infl'ncç~o dus t-trincit>i··S de pu:r.,· con 
cordi~ e h~rmonia que d~vem reinat· entre p11V1J~ 
vizinhos; o gitver110 b1·nilo!iro não Jlóll~ t•on · 
sentirqUt:l e~se iutpos\o coutint.iaa ser cob•·ndo, 
pois que é umn r!lnovação di) dir~tto d't~ubailll, 
hoje ~:oudemna.d~ pa!os povos ouleos. 

Nio qu•r a tn ttrv,nc;io uma da ; qutr 1 

••• •••• - •+•• -··:..:..=..: 

pacilica, n tla jusli"a em nom1! elo rlimito c dos 
intot··~~~~!~ lol~iLimo~ d11s b•·nikiros. · 

A h"gislnyi•o d~il do EsL:11Io Orio•ntal diverge 
em muito< JlOtllos c••mtJlelllll~l'nte da no~sa; 
dt~lo re.<ullu uma Ycrda•l.,ira int,ongruetu~ia ua 
condi<;:'io civ11, no estado de noss11s compa~ 
Ll"iol.ns domiciliados uu Rcpubli<'~, ou que têm 
~hi intertlsses, (Justo que donticíliados no Bra· 
7.ll. 
Ch~ma a attençiio do gonrno para tal estado 

de C••usas; G preciso lil'lll:ir dP. uma ve1. o di· 
roito, 4ne tetn o cit1:11lão uraztleiro a ~seu ('sia· 
futo pe~soal--. {iUil n~o su1·dar,, !fio somente nos 
c\ir~ito,; CssencialllHHllll pussones, lh3S ao direil.O 
~m rdaçào aos beils, situados ctn paiz estnn
geiro. 

O direito intern~cion:~l p1·iv:•do não deixa u 
m·!'nor duvida n l'e$rwito; tllilS ê preci~o que 
e~s~ rt•gr<• ~eja tlxatla pur meio de convenç:io. 
parn qut~ tenha resultado pratico, .Pot'a qué 
pnssa con~rituir, nf•o nut direito IH'~c;~rio, mas 
direito certo. · 

E' essa a unica con\·cnçiio consular, que póde 
produzir resu!Lnrto~ prnticos, pt•ra os braziletros; 
e o A''tVllt'no con~ul111udo O> intert!ss"s rle~tes, 
e in<pirnndo-se nos pl'indpios de justit-n, deve 
esforçar-se por alcunçul·u da nepublica do 
Urugu:iy. 

e·ortl•·$ta 11 proposição do nobre deputado pel~ 
smt provincin. QU•l. dis~e ser tul o dcsem·ulvi· 
manto d:i populaç~o bt''l~illlil'R no Esludnuriental. 
que Pffi bre'e ~u,·á 1!.la su~erinr (I outra parté 
da populn~ão dll H pu.bl~ca : tal propo,iç:lo é um 
pengu pua os brllJaletros re;tdentes naque.le 
pu~. . 

A pr,pulação lw~zileira alli residente é e~
sencialtft!lllto pacilica e lt•bol·ío,;~, vive comple· 
bm~nt~ alhciu ti tluestãC1 pulitio:• do pai!; por 
m ·i~ •1ue elJn se tles•!lli'Oivo, com lundt!Deias, 
uso,; e lingun i nteil':uuente tlill'~reotes dos da· 
•JLtelle JJHi7., nãu [Joder6 nunca opernt• a tlbsot'
(J~~o tlo drltne11to n~ciou"L 

Snst~nt:1 ttue 11ilo ha intcre~~e algum para o 
Br~zil c11m :1 t•onelnistu do Estado Uriental ; u 
ilttcr,~sse do Bt'Dzil está em que nquclle IJaiZ 
con>er·v11 a sua autonomia e <lomplllta indepen· 
d.:uda. · 

Como brazitei1·o e rio-grnnd~n~e. não pôde 
dei ~nr do cougr·atubt''se cuu1 o governo, pela 
~l .. lilit.:a IIUI.J tem ubserl'a,lo em relnçtio uos Es· 
untos vil!:mhos, politic:1 tle cum~lela neutrnli· 
Jade, m11s :•o meswo tempo clu llruwza IHI sus
t,~nl:içãu dos uo~~os direitos e de nossos inlc· 
resscs. 

ConRa muito no p~ll·iotismo do f>!OVel·no :tetu~l; 
e<p,·r~ tjllt• c•lt.~ enntittUt<l':i :1 pt•uceder lle 111odo 
~(etc os tm•r.i ll'ir·•1s resiut"Rfes lúl'il du IJDiz 1' nlwm 
"r~ulh" dtl con~id<~l'lll'O!li·Se lifhos t1est:l ptttríe, 
vt,nrl" ~uas lJ"S'Oas H ~o!Us int••r,·sses etllt"aztltllllle 
ntupnt•ndos (leln providencia do go\'crno. 

•• l!!foa•. ~lmelda. • outo:-0 or~·nrnenlo 
do minis\er'i•• dus tttlgodlls estrnngmros é. de 
t<llLt'e og diversos or•:nm~ntos, aquelle qtle or· 
diunriamento tem lido m,~nos dlseas.~1io neste 
rednltl, Isto explh·a·se tl~\urolmento r•ela e~pe· 
d~lit.lade doa a~,-umptns de qne el\11 se occup:t e, 
ta!vsz, nindn {leio modo rlldecLido por que o 
iOV1!rno do paiz, tm geral, inl~irando·sa nos 
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sentimentos de Mwder~çi'u~, de justi~~:! e tlc le.~l- 1 . O C!1il~ e o p,.!•ú tem nqui minislt·os [Jleni· 
dmlc, tem fJrocurado c·on>1dernr c resolver lml:.t~ poh.lnL·wnos, c nus terno~. nesses p:dzcs en
ns IJUc~li:iéS iulern~ cionnc' . A prnlica uq1li nLI· , C<ll'11l;(t•tlos de nc~·wios; :•s>Íili cu UI o o lemos 
miUida JWrere ser ho~e :· l~er·ai..l<t, n jul~H pi.'ln ; r:os E~l:!tlo' tld V:·neznela, o~· lfLW<.:~ n~o let.!lll 
numero de or:•d,res tnsc,:tplos Hll ['l'l'='l'lllc tle: : C!lll'c nos l'~IJ!·csenl:out<: ~c qr•ulqucr· cnlcgoria. 
Lia te. 1.510 prO\'~ a ICIIUCIICia ~]UC il Ct•lllara Vil! ; Nu ll~lll_l"l<l.lCIIlO~ Ulll mlmst_ro l'oiSÍ,ICIIIc. IJtlUUÜO 
tendo p:u·a ·rstudar c cx::mllwr os :o~~umptu:< · a Bolrvw u:•o tem entre nos u ... m scttncr cn· 
i'O~ítivos uu todos os r:omos da ndmini<u·u~~iío: c:uTcg:nlo tle ucgodos: claro t!st:'t <]U\!. ~e é na 
pui.Jlicu, e ü }IOI' is~o que cn pec;o-Jhe tmrrni~:iico i corl·~~ia que se lirmn ;t tvlão d o!8Sa distribui~:ão 
c ao. nobre nrinbll'u dos Iwgo.rios t;str.angcirosl' de. lcsal,'.ues, .ui\c . L; .el.la :Jttcn·dilla invariavcl· para f~zcr nlgmuus cunsit.lcraçlíc>, umas rel:1ti· mente como llol'cr·ia ser·. · 
l':ts á dtplonwcia c ~o coi'I•O curl'ml:•r o oull':.Js D:lrJUi. ilois, ~ll infere IJUC um t'el<~ção á diplo· 
ultmentç~ a qut·stiks de limite~. · macia, ha ~lgurna·cousa por e~sc lado_ !JUC pl'C· 

Lendo o hem L~l::l.rorndo e minucioso relatorio I cr,;~ de reforma. p11r~ue um sernçto desta 
do miuí~terio d1• Pstr·auguiro~, vi quo temos na ordP.m nuo potle deixar de_ ter base. t't•gulnr em 
Em·opa Ullla diplonwr.ia e~tepsn c elcv:•da, t'L'· ·<JUO_ nsseute sun oi·g·aru:,;:•.;no. A presccrçn .dele· 
}Jt'csenlatla pornon legações ti~ t.• ordem, dis- ga~·o,·s de L:' onl~m em P3t7.e~. em q~e n_ão 
trilmidas pel;~ lng-Merra, l~r~nça, Allem:.nh, exrstmn mbdll~s e rnteres~e~ bfa~lle•ros ,. Dcerta 
Amtl'ia-Hun :ria, Hu:<si~, i>l)l'lU"'al, Bclgi~a, lia· com bo:1~ rnzoes [Jelu rn~IOI'rn dos esla·li~Las, 
lia. e jnnlo a Santn Se, ~P.m q~e tio tenlr~mos t~OJ110 convo'Dtento ,,ar:~ s:11lsfazet' ils cxigencias 
inlcr·esses naciotWI '~ de improl't:oncia, como muito~ [)O~SJVeJs do ful~u·o. e. ~~~rnar Cl)nhecidn no:<su 
de. sses, est~dos tec111 •·ntre uós. Paro•ci:,. m.o qtw JlllfZ entre us. tnllrs Cll'llr$ados rl_o .~u.mdo .. nes· 
a exislcnew du8 leg:o~ucs·clll qualquer· pa1z di!- petta~dn,_ cot~IO costtun_o, as op1U1ocs denvad:1s 
vcrin estnr de 11cC\1rdo c~m os inte•·rsse~ das na• ua expel'tt!nc:a. e~~c.ncralmer•te ~obre assuu1pto 
cionnlidades, como ;woulc('e al'espeito dnquclles d". adtlliuistPç:io_ Ui!J csJwcinl qu:onlo i~ste, re· 
que onll·e uós lem ll'gações. com subdito .. : c scrvo:mo o dll'C! to _de melh~t· ex:~!:fl!l o estudo 
intei'C8ses cummcrcincs de to<ln a ordem. po~- par:1. 1"!-'~t· co.m·tq·uo [lt'OPI'ta. ~ao o!Jstnnt~, 
suíndo compaubias !to un\'cg:rçlie.•, ele estradas coutmU•> a dtzer o que ~d10 corc:codot' de re· 
de ferro estaiJelcl'imcutQ~ b:•ncarios e muitos oit· form~ ncs;;e r:•mn do serv1ço pubttco. 
tro~ iiH;rcs$eS de ordl'mliwis un menos elevada, O sy~tcmn ndmitlido,dll no~suls diplom:~las per~ 

i\fos. não havendo os me~mo~ interes~es J~ mnnecer·ell! [l•Jr t.:mpo considern\'el II<?S p_aizt·s 
nossa· Jlarte ~ zcl~1·, os <Juaes t•onslituil'i:un a ~m. qu~ ~uo r~~t·c;e~w~nlc~ . do ,nrntl,, JUI_:;-o 
bnse. u~turnl sobre_ tftl!~ dever in t'Ciltltts.ar t~l lllt ouv~.~~e.nta , .1 pe~ "i'me!1~1:1 ~ .cllcs . tlu.~e ser 

'rcu·rbmç<io de leg:ocues de 1.• nrdcm, fui pro· ~~~~.1 , 11 17 1.: 1 to (•onlo ,. e ncc.Q,sau.• ll '?-~ rspon· 
curar na cortezin e COl'l'CSP•·ndunc!:.~ n rnz;io rlt~ · ~"' ~.1 r .11~1 0 c~l!lll•.' dos cu~tume~, das lur." c ~as 
scmcllwnh~ [ll1l'lllUta, m~s ~hl não C l ll'OIItreí·~ ) 111 ~lt~l,ll~:oc<. do Jl317. on:lc fn~cn.l Hla !'~"_lliencJ~I 1 
efl'et·tiv:unente em Cl'L'io pé de ic'lutld:ule pot·· 11!• s .tnl ltat a uma n~~ao SDIIHJIILC C•SI ~ ~onhu· 
Q!-10, ~endo n?s _llõt Bch.rica nm e•.r~·i.;1do C\tl·au~- .i c~~,e~lns c~llora o tlrpl"m:·~~ n:•s ~ot~.tla?ue~ d~, 
chnnr10 o mm1slro plenttmtenctnno, e.-~e p:uz ,.1~~ l < l.~nhc,_c~c.lo '.>?!'~ _t~> ~o~ttuue< ~OCHI• s: poiL· 
ll'lll :~qui npt!na~ um mmíslro Tt!~idc ntH illl 11 ' 0- {J ~s r_n. Lttnr~u· s. tlc outros estrrdu~ para 
Jl35:10 qno~ i!CSIWllha ll!lll enll'\! IIÕ> env'iMln onÜ e,·~ll~ CII'CHilhlUilCiil~ ~~JICCI:IC~. po:IO,Ill ~m· 
e·xtraordiollrio u mini~lto plcnil•otuudndu, e cunl_lll!<slo,n:.do.-,, comtJ •;u\Httlo~_cxtr:turdrunrres 
uüs temos [!m M;~tlt·id um ministro resid t•ulc. · e.n~lillstm~ 1 1 1e~ll[ 1"1encra1·1o~, aao podc•rctn sa· 

tr~l:tt~ 1· couvenlentcuJCille, jtOI' faltn tlc conhc· 
Isto tJUauto :i Eut•op~•. on•lé 11Ó> nrtu hJmos cirucnlus inoii~p\)ns:IYCÍ~ •!o i'UÍZ [)Ul'a CJucle yiio. 

ttnestÜ<!S de imp:>rlancin, 11 não Sl'l', :tlo"m dn" 
l'el'iamações ft'itu~ p••r· ~uiJrtiloa IJ•·,,zileirus l'nL O Su. J\I.\·~Uill N.\HuciJ :-0 nob1·e d~pulaJo 
con~ei[UCilLlia dn dcstruiç5o de nn\· ios th~ ~ua !Jllél' qne lJU~r~<.lo o d_i;•lnuwta für. adiJilit•inl)o 
L'L'opricdadll pelos urnzcn•os in"lllzes c que fo· lllllll all<1 IJOSl~!ao ~OL'Iill, ttuanl}q [lUdel' ser u 
nnn [JOI' ~eutmwa COIII[Jet•mte" repulndos más melhot: mstr•uu .. •uto 11? g"Ovcr!Jo qn~ l'eprc~euta 

re>as, e at•' lcgllimo I! legal o seu t•ngurnento no ll~•z em que rcs1de, soJu I'L'mondo pam 
lletu St·. Glartstoue qu:~ndo dit•igia .. ua siiLIU\!:'10 I outro · . . 
l1ihot·:.tl pa~~ad", os d~stinos d:~ ln~lal(lfl'11, :dthu O St1. AutL;IJH Cnu'l'o : -:X~ o, o !!Ull acho o 
ldcs~as reclamações. f1lle ·o pa•z desejaria sobut' que tem elle net~c~•idadt) de conhecei' a lo !lo$ os 
em q lll' e~ lado se :~c lwm, s6 ternos de impot'· p:c•ze:-,ofiHillt.l,, rnc1ros u~ JH'indpao•,;. o uol lo~nr-so 
t:mcw ~s rJue~tües com o Vnlic:mo. n;• allul'a de dcsctri[Jenll:lr,Pm todos elles, n ~na 

Porlllnto, não sendo os inte1·cssc~ ll~l\ionu~.< mis ,~o qu:wdo ís8o for ue~cs~~r!o .. 
nos,;o~, pPJn r~zão de identid:tde com os rlas O Sn. lo.\I~UtM N-~Bl'C•J:- A lln~sia teve Brn· 
n~çõu.~ :•mi.!.\':1~, o fJ 11c dct•~rmin;• s~ml'lhan lt' now cru I.ondro•>, d.~stlo IS&O. 
dí:.trii.Juiç:io de lcg-~ções. ~~ L• onlcm, ;• r~1.ão I O Sn. AL~lEIDA C~uT•I :-SI do~ pl'lmciros In· 
!lcS~Il f~C~Il tlt;I"C, COII!O dtt.,ln , [13 pOUC_O, ~· · ~OUR::ll' i !:r3!'1!~ lla dl[li!Jill lll'l:l pnSS~I'lllOS (1(! C\llllle dO 
11~ c~rlc~r:o. ~~~HI'o•tanlo, sr c~n !'··l:~t·~o a l~u r~p;1 Cl•l'i.IO C':'ll:<HI:ll', l' cmus 'Jlle lhe.f:•lb lambem OI'· 
se n:•o. da es:'n rgn:dd~dc u .~1 iltlldn rw Amerrt•:• g:•lllt.açao rc.:·ul:~r, Ate n let tle J:JI•7, as no
n desL:.nnlda•l!.l c ma;s 11ot:•n~l. J•orqll;•nto, ox· m•~tll'iocs para a cutl'~ldOI 1\l~~le sorvl•·o cr:~m rlis· 
Ct:\ll'ihl feila liu.• l~slatlos· t;11 idos, Lias I'CJ1lth!it::1~ t:r·ieiÍ• •wrí;cs ; o olnhi n cseolha d t! individuas 
Arg,:ntiuu t; Ut•icll~:d .. rtuc t~ru l'HII'tl w'o,: mi: l t111 il:!.S. \·ezcs so;m CC'l'la col.l_lll'!_l~ncin pm:n o 
llb llus J'lnrJtpu\l•n•;wrros. n<srrn· ~otuo !J:mos ltt t•xercrc•o de-~a tHlJl<Jrt;lnlo mtssao. como ~ruda 
l'L'[.II'eSt'ltl~lllt·· o do t~nal caLhc~;orw, com outro;; suc-ced'' ~ despeito tl:ts IH'Csct•ipl;ues do arL. .ti.• 
estado; 11>~0 S•\ passnm 3S causas do mesmo mod•J. do regulamento d~ 1872, ~ompetencin que é ln· 
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disp<?nsnvel poro o a,.~cmpenho de um cnrgo 
qu•l dcpr•IHie de lalcntl), tlc3 r·onhecimento~ •le 
certa ordPm. c de muit~ probidade, Na Jng13. 
terr:,, os primeiro~ t.li plom:1las l'or~m ti:-:•uns llo 
cot•po •·onsulur tio Oriente. E' inolispan~avr.J 
porL:tnto 11n1~ ''dncndio P>peciul, c L~ par·a isto 

. 11uu ch:•mo ~ nltcnvãu UIJ nobro miuistrll, por
que lU! necessidade de, na reot·~pníz:u;iio dll ctlrpo 
co~snlat·,~e esl~~elm~ercrn nccessos por hyer·:·r~ 
chr:~, tanto IDDJ-< quanto e11 mjo que ha, em 
relaç5o a e~le corpo, :momali:ts lfio nntar~is 
como mostrei em I'L'l~çiiCI :i diplomacia. Antes 
de entr,w neste (X~me, com~letarei o 9undro 
das observ:I\'Õe~ fci!a~. quanto á diplomacw, sob 
o ponto de vista tlnnnceiro; 
. O .Sn. JoAQUDJ NAtmco:-1'em raziio; ha itt• 
Justas dcsiguul dadcs. ·· 

O Sn. AL~IEJDA. Couro:-A commi~si!o de o1·· 
çamonto, q11e dt•tt utn·]J~recer muito critrri•1so 
sobre e~Hl r:~mo do serviço puulico, q,rnJ,Iicuu, 
c limito bt>m, c •mo inexplknvcl a de~igual:lad,, 
guanto nl)s vcncnnent'ls desses fumch-uat·i,.::;; 
tel·o, llúl'lhn, em lermos gcraes e aiJstroc · 
tos. 

Efft>ctlvamcntc notam·se irregu[;lrid~des pam 
as ~~~no~ u5n h:t cxl)licaçti" lJOSsivcl. 

\ cmos, tJor eX:tiiDJliH, IJUP. o nosso rninistn> 
nn (llJ.!:hllOl'ra pürl'l'he 2ã:000h0:~o d,• Ol'dC· 
naüo. c rcproscntm;~o ; o d;t Fnm~·a, n que 
cstú juntou Sunta Só, o dos E-tados Unidos e o 
ile Bucnus· Ayrcs tum 20:000;5000: o de Pot·tu~al 
i7:00.0,SOOO ; o dn ltalia, qne ~liâs. devet·in 
estar cnc:trrcg;~do tlns qut·stõcs do Valic:.no, 
percc[w lõ:OU{).)OUO. no pu~ssu quu o onviatto 
cxtr·uo••dinnrio j :mtn n Samn Sil recc~c .:!0:000!5. 

De mnneira que dos dois minislrus colloc~ldo~, 
j)Mc·~o •llzcr, uo mc~mo paiz (l.tt "'" ap:r.rie {/o 
81·. Jlflllheiro&) um tem 20:000,$1100 e o outro 
11S: 0006000.. . 

No ~ntunto, os minislr•IS da AllPm~nh:a. Aus
tri11, l\ussht c !Jelglca t>crcL•bem Hi:U00!5000. 
isto é, ·O o1·deundo c n 1'\'Pl't'~eniUçi\:) desti
nnttm nós mlnlstrr)s rc.-identes. Es~as irre~uln· 
ridodes, ou antes nnonwlias, veulll•Se itind:1 
quanto ti Ati:eric~. O no~Ko tJn i.1du oxtl'riOt'(li· 
nario nos Eslnrlo; Unido~ do Norte tem :ill:0006, 
assim como o da llcpublica Ar;:L•ntirw; enti'O· 
t~nlo, que o no~so plenipotcncial'iu nn ll•·iltt· 
blkn (kil!tltnl, lel:'liÇii ,, da mcsnw cn'e:!oria e 
talvez com lrnhalho suJlerior, tem W:OOO~OOO. 

( 1/a. um apal'le.) 

Digo mais tl'3balho porque no Es13do Ori.:ntnl 
existe maior nUimro do bmz:iluiros dn (jU<: na 
Uepublica Argentina; ~!Í 30 IIOI'L(l du nio Negi'U 
lemos cerca de :10.000 br~1.ileiros o jil ~e v~ que 
sendo cre~cido nssiln o numero o~ h'ab~lbos em 
rcla~~ilo li dil:lumadu e :.o consulndo nõo J!Odem 
deixar de ~ot·Hmioa·es. 

Pul·tauto, fiea pt'OI :tdn que hn ~nomalia nesta 
ordem de ~e1·viço, não importando o rep:~ru que 
l'Ut·n n mlnlmu •·~n~uru· an ~,,veruo, po;·qtw uf:() 
podia em but1 fi! respousabtii~:tl·o JtOI' serviço~ 
pn~>ll•lo~ qunudo uló Ui!Clillo . d~ r~,zet ·:1. ::o~ 
~:·ovo·rnos ~•nleriot"tl:<, ~autn m:d~ qun t1h1 11:"10 
po~so peuet··m· nu8 1111 li vos •tuc tê.m determi· 
n:ulo Ines irl'llgnlnl'i~atks o ad1o t)ltt• podem 
Üllsttpparccer com a rcfot·mu dcôse se1•viço. 

. E' tmro istn, pois, CfllC ch:HilO a Dttuno;ãu do 
.nobru tnin s.tro de cstrangP-iro~. 

Orn, cs:<ns irreJ.rttlnridad~~ c anomalias dão-se 
em rt•l:u;~o (.a miJem r: o cor()ll eonsular. · 

Qo3si torlo• os p:ob:e~ tr!n~. de ccrl:l üpoca para 
cú, 8\lupl:,Jo cnmo )JI'efcri 1·1!1 dar 11rdenado aos 
se u~ con~uh•s ao :)JJVPZ de emolumentos, como 
suc:·cd(• r.om nl :~ns e>tados, inclusive o nosso. 

Cum os o,·den:u.lns do aecôrdo • com a cate
gol·ia, u·~halho c rcsJlOnsDbflídade, evita-se n 
nolavel desigualrlmle que •·e~Ullll do systema 
dos emolumentos, portJUe sobem estes muita 
ver. n umn ([uantia sup11rlor ao ordenndo.no razão 
do quadt•uplo e mais, po~rquo ht• paizcs.em que 
os c111olumentos sobem l.kinla de 1!0:000~000. 
· Em Londr~:s, nos>o l'.onsul ~rer:1l nã" percebe 
.o•·~enndo e, assim como o~ de Pm·tugal , Ru~sia, 
Austt·h-Hungi·in. I'CCI!br: apena~ üit13 qühlili:i 
para o exrwdir•nlil. :i t)U.:I a commi~s~o muito 
r"gul~rmente pro:·uron dar a [H'"llOMçüo possível, 
nllend,·ndo as circum,olancin~ p.-culiores de cada 
um dusses [.ltliZ\'S. 

A uobre eommissão foi ntt! onde podia ir, 
examinou COIIJ prcci~ão c cortou neste orça· 
nh•nlo o qt1c podin sem desorganisar o serviço. 
r·e~peitnudo, cnlrelanlo o (jUC estam estabclc: 
ciclo; mnbora inexplic~vcl. 
u~ con\'cníeJwin de que, :to envez de emoll1· 

m()ntos, receb:lll\ os consulcgordonmlos c grntill
·~t·~·iie~, c que o~ emolumentos reverlmn em 

. prordto dt1s receitas do estt~ao. 
O Sn. Jo.~QIJUI NABuco:-E' preciso orgnnisar 

di l"ct·samen te os t:onsltlndos. · 
O Sn. Ar.MEIDA Couro : -E' por isso que cu 

ll'alo da n~cessidudr. de uma reformo. 
Clwmo 11 atlcn~5o do nobre minisll·ojnst:mlcU• 

le JIUru ello. 
Da leitu.,·a titleutu e renectidn que flz do rela

tol'io de cstt·angdros inferi ![tiO hn roolmento 
ant:mnlios llll5se serviço ; e como ellos niio . 
[Jassat·nm tlosnpel·cet.ida5. cumpt·o um dever de 
deput;ido, chmmundo a :~ttenç:'1o do governo pnra 
~,~te ponto,. quB jnlf,'O de importr:ncin, se !ÜO 
proC!lolenle$, c.omo supponho, mir.has ohser· 
1·nçõt'S· 

Em rdaçiiil ninda no corpo consult~r. algu'm:t 
cou'a t1" mais cn~ontrei. Sal1e V. Ex., 81', Jlro· 
~hlenll~. qne [)elo reglllomento de t87:!, quo 
ttltl't••n o de 18~7, os. consules t~m direito nos 
eUJolunwntus e o~ vice-cousnle~ !I metade, pot• 
quo a .ou1ra m"tade revertn p<~l'a os çon~ules j 
nws qu:mto á BeJ•ublicu A1·gcntina e ao Estado 
Orient~l ~o d:i umtl exCe[JÇito q11u nüo se.rá tlXplica· 
vd senfto pdu ucces$idl'd~ nccideutal" conv()nÍ· 

,encin do ~6rvil(<',~''m que entretanto 1leixe de ser 
i nega lar pelo m11do por que all~rn o pcns11menLo 
tl:l uctual org·nnimr.:ào deste ~crviço, porque não . 
lia nl~tutHI !oi IJUC dettwminc. Na Republiea A:r· 
gcntinn, alt!lll tio consul 1-1eral, hu quatro v1ce 
cunsules que percebelll 8:200l\,11Uandu all~s pelo 

.art. :t2 do •·e~nl;<nwnto de Ul72 nilo Mm venci· 
m• ntns, e sim ml!tode dos cnwlumeoto~, como 
ja llz ver. Nnrl'pu!Jlica O•·ientnl se dt't o mesmo 
l11do : O$ vice-rlJnsuh'" tem orrlcnn!lo ; suo cinco 
viec·~oll~\lles recuheudu 11: lliOr'· rntt·eta11t0 que 
pel" nrt. :i:J do re~uLomeulo eitntlu o~ vice-con• 
sule~ st'l podem reccbe1· emolumeulos, q ando 
subslitu~m consules em suas vagas. Porlanto 
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ha em tudo isto nmn il~~oruem, umn irre.:ula· 
rid:id•·, par;~ a qu"l chn111o aiailrr 1. <tltcnçuu do 
nobre rnini~tro d~ .. ~tr:~n~ it·os. 

F c• i l<IS C>'l<•S COit$illernçÕ·•~ COln rehção li V 
c~rpn I] ij •lomatico ~ consulnr, enlru na quesl.iio 
de limlles. 

Sr. presid~ntc, n questfio de limil4•s d•1 Brnil 
com ns ra!Jnblicns do Sul ó uma que~t5o de 
imporltln!):a ,. (JilC tem mais ou menus prendido 
n ntten~fio do nosso 1!0\'erno, sou o primeiro n 
reconhe~er isso; e :•qtwll:ts mn que elle nfio t. m 
interl'erido com ce,·ta n..tividDde c acçfio •le~on· 
dP.m t!ffi g-erill de cirt•utmtanci;•s explicavci~ 
e ~t,; certo 1•ontn attendiveis, 

r\o!'sos li mit.es co111 o e,;trodo orio>ntnl estão de· 
finitivnmcnlc a~scntados c resolvid.os. 

O Sn. DtüNA:-Ja estão rcsoí\•idos ~ 
O Sll. Aun~oo.~ Couro:-Est:'oo. · 
Com o Pe11i eu reputo tamiJemresol~·idas as 

qucstii•·$ de ltmit<;s e vou d:tr á cumar:• a razã~ 
que t~nho para cotl~<lder:ol·a~ ~ssim, 

O ll':ttado de 2a de Outubro de Hlõl c•lnbele
ceu.por detC!rnun~ç:h !'Onvt>nr:ionot r(nc os limi· 
tes do Pcrú cum o Br:rz.il parlb~setn dn vertente 
do ht~rapé, do ponto deiL•rminadu Sarllo Anll'l· 
nio ile T~bnting:a ao Apnpuris, couOunlle du 
Jnpr.rá, eslalielo!cendo assim t(UO n linha g-eude
sil'a fosse de um extreuto nn nutro dP~Ies dou~ 
pontos c:u·deacs, sõmente halfe.-ín moti\'O~ p:oru 
du\•ü.las futuras, como pen~a o noLn·e d~put:odo 
do Am:ozonn$, se porventura . n cnmmissiio 
mixta encHreg~d:o desse tr:tbalho n:\o tiv~s~e 
leY~dn o seu ~sLudo 30 pot.to de. llrm:u·em us 
dcnwreaçõr;s entl'e ~i, c se cstils nao fossem 
apvrovada~ por a111bos o.• !!Ol-crnus, . 

O. Su. PE~>llo Lutz (mim'st•·o df. estrcmgelm) : 
-Como lo rum, e pur e~tn ramarn, 

O Sn, At.ltEliH Couro :-E' disto que o; ou 
tratar, 

Se n questflo subsisli~~e ainda no terreno das 
urterminoçucs conwncionncs· e se ns commi~· 
sões do•mnrl'adora~. :to det .. nuin!lrcm os pontos 
COU\'Cllt'ÍOilntiO", di\';\rgb•~em, COIIIO S.UCl'.edou, 
pur c~wutplo, co lu o lkpublica Argeul ino, du 
qual me Ot'CllJ>lll'l'Í mois Jogo, pocleri111l1 ,-ur:,:-lr 
duvidas; ma~ de-de tJUC t•stf•o cstllltdc<'i·los o< 
ll"nto~ dn dem:u·•·<~o;fiu c que tum:ouu do :tllo tio 
Jt•cuhc :1 linhn gcnde~ica fui ler ju~lamente ao 
JIOIIIO do detet·min:tç5o convencional do ll'ltlallo 
tlc i85t,,. 

O Sn. CosTA AzEn:no ;-Niio npnhtdo, 
O Sn. AL~IEfDA Couro :-Me· r~g-ulo pelos rc' 

latorios de i8i(l c iã c pcln~ ~onferent~ias ht~Yi
d~~ cntr13 ~ cOIIl'!Ji~silo tiiÍ'\l~ vat·:• julgat' dl'fi· 
mil v a n tJAmnrc:.çuo. 

o Sn. Co5l'A ,\~En:uo:-Sobre isto nuo hu dU· 
vida.. 

O Sn. At)tF.IDA Cwro : -Pdo~ rclt~torios ve
rifiquei que nas cuur,·rencias h3\"tdas entre a 
Mlllllli~s :iu mi~t:1 se entendeu, ou, nut•·s, ficou 
o~senlaJu qul.l a linlln g~otl~•ic:o, ao r•nvo.'7. de ,er 
nqur~lht auwriormc:tte lignr;tdn, dcvt•l'i•t ser. n 
COIIVCIH'illtlUda t•UlüO. . 

Estu linha c.·ot·l:l\'a o I'[OJ lr,•i• ou PnllltniiV(l Plll 
UU3S cut·vmluru~ neiuwao m:oi'('U pl:tttl:•du iw Cu· 
tuho,ponlo c•.:rniJinm.lo. A' vi~ta, por~lll, ll:.s di I'· 
nl'-Uldadl'S n!TerecidM pi'\lt ÍllljlCneltllhllidnde rlos 

tc1-reno;; co~tarlos pelo rio Iça e que ficam á 
rr:•r:.ro·m •l•re:ta e csqucrd:t do •ue,.mo rio, 
c ·mhiuar:tnl os cumtui~sarios, como ~·e vê dos 
rel:tl•••·i.,s, que cad:~ e~lado eetl.,ria, un1 no outr•1, 
o krreuo cnmpr~heudillo entre o~ dous rnar•'OS 
e que n divisa, n'e,;s,~ c:rso, ser!:• o alveo do rio 
l1·:i ou Pu:tun:tyo ; Ucnmlo, portanto, o terreno 
c<~lllJII'ehondtdo na •Jnt'l'<t n Ol>sle p:rra o Pcrú 
e o outr" :t Lede para o llr:•zil. l'udo isto achn· 
se ~ott~ig-n:ulo, como jn di~s(), no r"lot .. t•io d~ 
-i8ii) e liiiPt'OI'ado com as fol'lmdidtodr!S legae~. 

Pur l's\a d~mnrcaç:1o · l'eilo n~si:r, " de a<:eot·do 
cnm a cotlvc :•çào preliminnr c c."nrereucias 8.• e 
~eguintes. exnr:uJa~ n'um dHs relatoríos a que me 
rcreri, npt•ese••lado< a esl'• ramar:r pelu miuistro 
do ent:io, o Vi>cond~ de r:n1'11Vdhrs, vê-se que 
alem rlt: h:~verelll tis enviados extraordinarios e 
ministros Jíletli! otenciario.; ·de ambus 08 vaizc~ 
cono·urd:tdo nbso, foi ta\ubom ~pJrru1·:odo pelo 
!(O\'et'IIO de :rmbus os !J~I.Z t~.s ou, pam melhor 
dizer, pelo congresso p~ru:•no e pelo Jl<•rlamento 
l.Jrazileiro. 

Se, ~or ventura, :1 commi,~iio mixta n1ío tinha 
cotno pensa o nobrn d~11utado por Amnzona~, 
puderes !Jitl'ói ro1:.:r D ti'OC;J tiOS terreno~ , SI O 
nosso cnmmi~sariu csvecialmtlntc não tinha 
i11si rucções Jltlrn tnnto, com•> di:t S Ex., nem por 
isso e mo·uus l~giLimo e te;.ral o neto. . 

O facto c"nsutnmado é qu~ :1 convençilo se 
rez, que u governo de omiJos us Jl:tizes a IIPJ.li'J· 
vou cl !JUe alem dell.-s :1 appruv.,rnm o Con
g•·esso do Pen1 e esta ~:amara, como j:i de 
monstreL . 

Pnt·t~nto 11 ~~~~mat·r.nção por esse lado com o 
Perü não oiTtw~ee a m~.•nor duvido. - . 
Qtt:~ nlo n<J uulro ~olllo a •Ju•: o oubro deiJUilldo 

fere eria tnmllem e r1uc ~e derivav~ do tratado 
de 18ti6, t·dali.vu :i linh:c divis;,·,,j,, que pal'lindo 
d:J Vt·rlenl~ do rio Javary dt~veria ir leni foz 
do. llnu·i, que t.le:<a;:-ua no ~Iadcim, vli·se Iom· 
IJeru que as coutmi~sües percurret amo rio ·e es· 
labr•kceram a deumrca.;:io, de 3Ccordo com :t 
dctct•ntinacuo cun1·eucional do tratudu, LJ qno, 
IIIHlznr d .. es1:1r del•wmi.tado uelle que u maJ'CO 
oJ.,,via se!' corll,.cudLI n:r \'erlllnta" qu~ tl~lo de\'IH'ia 
:och~r·~~ :1 JO ~o:ni.os c !O', outra cou vençiin subso· 
quoute alletou, e,:;p dr•l••J'lltiuaç::o asuouutulcn, 
1•re"uppo11t.lo JD a hypotbcse de !Jtlll n v,r\cnto 
pudes:<e ~el' ct1coutradn um ou mais gr:ios 
:teima dus Hxtidos [leio tr~ lat.lo de IS ... ti. 

O Si\, PEoRo Lr;rz (min'.~ti'O de estran_7eiros): 
- Se :1 t.la~ceut~ cstivcs~o ucimn de dez gt·rios :lO 
mmutos. 

O Sn. A t~tEIDA CouTo ; - Desd9 quo a 
commbsfio mi~ta chegnu nlé onde pude attingir 
JIOf II<IVCS:'IÇVO, e, \II'(JOÍS de Um3 6XJ1hlt':IÇ~O de 
7 ou 8 tuillws :~ jJé pmus marf,('ens de riu, deitoll 

·o m:rr••o 110 ponto llllt que eon~iderou por mu· 
lu? ncr·ot·r.lo lJUe era o log:•r d3 v~t'l enl•'• 7•,1 • 
acuu3, ~ll'et:tuott a demarc:•ciio, comptota neste. 
ponto. 

Oi~lo nos d:i nnticia c conhecimPnto o reluto rio 
de ltli;J. em tJ IIll o f.:u\·oruo, tl:tn•lo cunta ri l'll· 
m~rr:r olestfl !"3do, di7. IJtl!' os lrllhulho~ e~tnvam 
c"ncluit.lus pr·l:t corumi.·~iio t:vm ~etlt\lll!;wlo de· 
m:orc:u,::io 11111,11 oll·se de :t~C••t·do o ministrv pa· 
nuono em nolrt dirij.!'idll:to pllmiJIOL!Inci;•rin bt'll• 
~il~iro. · 
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O Sr. CosTA .AtEYilDO dti um uport~. 
O Sn. J.L)tEID.\ C:ouro:- Sou Oiol'ÍJ:tado n ae· 

ecitnr o quo est:í em docunwnto omcial. Quando 
V. Ex, l":tllou snbrz e~le ns~umpto ilo •1ual tril· 
1011 . rom a(Jtidão (Jruft!Ssi•tnal ett o au~·i cóm a 
tlcvula atl!ltu·üo, ~em t· dnvio intct·ro•,.pt~l -o, 
oiWtnr de .já lei' feilo estudo~ ~ol•t·e '' m:ttc'ri« 
porque me. h"bituci a uf•u ti·;~J;tf d~ . ll~sumvto 

.algum déSS3 ot·deau Sl'm ex.:tminal·o :1té outle o 
meu e~tJil·ito c pt,rs~l'V~mn~·a JJermillern. 

{))t Sn. DEPGTAoo:- o. que é rnttilo louvnvel. 
O Sn. AutEIIlA C11uTo;- Uma uuica •lnviitn 

surgio em ruetl .. e>pirilo qu;mdu examin<'i es~n 
QUI'$lii t> e f•tí, qtw não tc1tLio :~inda a IJoiivia 
uju~tudo os seu~ limite~ com o PcL'Ü, c ~cndH 11 
liuh:t divis:1ria dt'lk.• muito prttliima iln no~~~. 
ou [lor outra, sendo n uos~a divi~~o cutn dl~s a 
linha g-eudesi,•a •1u•• ela vertem~ do Javahy vai 
ao Beni, a r<JL~ de um m t't•o nc .. ~so, nn divisa 
cmn ~·~ses csl d·t~ l'ulleri'n ru:~is 1:1rdu da~ lo)l&l' 
ll rs~n exi~encia, JIOtque era un1un1 nlli u úXis· 
lPnc:a de Um ffiii!CO lrif:u•t~l COill Uffi!i da~ f~ces 
p:.r~ o l~do do l'ert't,' outrn pa·u "du Bulivi:1 e 
0\ill'a.. liualuwnlc, ['oro u [,do olo 13:·n~il. Notei 
qttu a denwrcaç:io ue~te po11111 pu•l•a ser mais 

· Clllnpl••tn, se é que isto Mn a procedencia que 
supponho, 

Os Sns. Co~TA AztvSilo F. PEono LUIZ (minis
tro du e&tmug.:ilv&} d~.o ·alguns Dp(lrles. 

O Sn. ÁT.MEtDol. Cou-ro : - Portnnto considero 
os limiles do \Jn1zil Clllll o Perli. deUuiliV.ItteltLe 
a~s••ntudo~. Assin1 t:1111bem con~ídero os limites 
com o llulivia. euurortue o tt':•t:.do de J8t>7. 

\;llmlllo, pul'élll, á Veneztwl~, 11 nó rci:~torio 
tlo nnltro miuislro o que j;i s~IJiH, i~ll] é, 
que havia um·• cummi~~ilo mixl~, en••Drr.~gndn 
tlc dewnl'ea1;:'1o dos linoit~~. qUtl o g-oven1-0 de 
Vt•n .. t.ut'l:l e:tixia 1111111 rrl'lillr-açtiu nd' trat;tdll dt> 
lt!illl, llctlintlo •1uc se. esteuda :&." l(:t tnnis a 
<lestl! de seu ter·ntoJ·io, 

A cotnltliS·â•J mhln e~l:i rncnnrg:tda rlesLe 
trniJUlllo e !lc vet•i cnr:' jusLi~a de~la rcdnmnc:"lo. 
o S!Ítllonle dop I~ do~ exume~ feitos so poderá 
rc>ul\'el' dctlniliV:IIUenle. · 

· Euu·et:mlo, ú t~uiiYL'Ili nll.l qne :~ dt•m:.rc~çüo 
cot·a·c~pouda :'tsdelt•l'lUiun~õc~ coinv~nl'iuuue~ do 
1\'0lndoJ DilUI d•• lleM pnrn Vcnt•ztmlu o ler
ríbll'io em liti~io com us estalos da Cl]lomlti~. 

l'url;mlo, mll pat•ece l]Uil u,-w que~liin, oinda 
pemloute. em breve l.llrà 1.1 s:oluç~o tlesl·j:.dn. 

\.)uamo· ó.s. Goyan~~ ftnncer.u, ltoll:ttHle?.a e 
inglo•zu, (lCho ~1ue ti govt·rno não deYe t•mpre· 
b~udur ~ divi~uo t'Om ell"~• ~em que primcirn· 
DJeut~ en u·e si Jtqutdem oi Sll~ 'l uestiio de li~ 
miles, . 

Qu;lllto, pon!m ;i fiP-publicll At·g·enlina, chijmo 
csp~cítJimente pnrit el111 a ullonção do nobre mi· 
ni.<tro. 

E~la qticsliio de limite~ c~m 3 Confct.let•n.;iío 
Argentina é de iuJport:lllcio, e da.tn dos acrnpos 
colonia!!S. 

llel1<.is de longn dh·crgencia qtlll prendia·so :i 
ZO\lllS de 'efNltUJS pouco oljlt'OVCii:.Ve[,<, ltriJS à
L~DSOSJ. cstnbele~~l'U·~O Ulll OI'CÚI'Üu entre l'ortLl· 
gul e ttespanbn, com u tmtado de 1~1iU, que em 
sou 11tt. o," delermiuou os limiliJ~ il11 ro·JJUI.Jiicn 
A1·gcuLinn com o Ut·u~U, os quucs deviam ser 

Tomo 111.-20. 

conrormc ~~~ dcterminnt;iíe> conv,.ndonac., pi)IO 
o rio !'cperigu~ssú c ~eu contravcrlcnllJ SanLO. 
Antonio·. 

OSu. c .... MARGo:-E assim re~ · se a dP.marr~çilo. 
o Sn. ,~Lm<;IDA CnUTO ; -·A 'dl~lll:trCIII'ft(l rol 

feiln em i7;J7, pelns comzuis~iJ,·~ · portu~urza ~ 
hespnunula~ l .. va·ndo ••111ba~ um pl'S>usl •·r•·sei
dí~.<imo; . dem:·rcarani, tom:.ndn por linh:1 dívi
sorin, o J>et>eríguas>li. e .. ~el.l contnvert~nteS~nto 
Anlnnin. · 

As rollSas esla\'~m n Ps~e pé, com referenda 
no ulto lJrt1guay, quando suqúr81u nO''"~ dll· 
v 1dos :1 re peito d11 tr:.tat.ll.' dll tno. que 1leter· 
rnin:1ram a :nmulloç5o desse lr~tatljl vera cull
Vt•nt;iio d~ t76L 

E in 1777. nuvo tr·r.t~do foi r!' i lO entre porttl• 
~ue1es ~ llespa11h•i~s. e em s .. u 3t"! H. v roi J'es
l~b~·ledda 3 rondi~; ão imcripla no ar I. 5. • do 
tr:llado de ti 50, blo é, que ~e consídet3~se com() 
Jj[lha divi~or1a o . Pilp.erigua~sli. e SI.'U conlnt.• 
vertrnle St~nlo Antonio. 

Mns, em li~H " ·t'i'JO, entrando ns rnmani~~lles 
donwrcndor:•S fiO trHbulh". d• fittilivo Ja dii' Í-":10 
de lituito•s, ~~onlorme pt'tJseri•Yi~m os arfs. 5.' do 
trnl!ldo de l.i50, e 8." de l.iii. ~to ... nvu 
de prucl'd<·rern a dem~rc.1ção no s~ntido con
vencionado, n:lo ror:;m consider:tdos es~e~ rios 
como t:.cs e sim o Chaperó e Chapuim, pelos 
d•·m:tl'cadorcs hc~l>anhõo.~. QIIP-, pcl:ts d elr•J•ml~ 
nações ~~lronomi•·ns dav3 sobre o \(•rreno hra• 
zileil'o cerc~ de 5l mílhns a Jesto da dema1'm1ção 
de f71:i9. 

o sn. CA~l~RGO: -Os hespttnbóes. Dlti que. 
hr:mun os i o.slrumen tos pa ru s•J núo f ate L'u m 
deman;õcs. · .. 

O Sn. ALMEto~ Couro:- Del'~~ exigcnt·ia feita 
pelos d\~u.m·cullurt>s he~flunhóes, pelo qual a 
lmlla geodt'~ic~ não era o IJUe estava dPterml
nuda l\08 tratado~. a·esullou que a \'Otumi~;'•o 
IIU!'tu~uezn, ntio qucreud<l :lc!Jit;.r :1. d~marl'<u:~o 
rlldalllntltl 11~lo Clllllll\issào be~panhol:t, 1 elit·oll
sc du uccurllo ~om a~ ill~U·u~:çü~s de seu gonH·uo. 

O Sn. CAMAnt:o: ...;... Ainda honvc oulr~ com· 
missão que lHntiJelll núo chegou a :Jccúrdl), 

o~"· AULEinA Ct>UTt> :-A qU•' >LiiO ficQu ncs~e 
pi!.oté tfUC e tu !t Ol d~tHC li g-Ucr·t·a t•lllta llS 1lOU8 
Bsla>Lo~. bt m,·uto du U!il7 foi •)Ue o J.:''vet·no 
Llraúlciro teve 1.k ~e eu tender ct~ n\>Vo co1n.:t lle· 
vn1Jiie:1 Arg~utina :t rest.tl'if.o desle ~ssumtllO. 
Era então pt·os1dcnlo d~ljuellu t'evublic·t• o g·l· 
neml lJt'l[Uizn, I[UC Clllf!IU em i>l'CUI'dO t'Om 
o IJrozil o o~Wii•d.uceu L'Ou~e•rueut~lll\Jnlo as 
bMes do um tt·alatlo em Vil'tudc do qual se 
lit·mnr·:•m os liudttJs entre :~ Couredea·açull' At·· 
!:'Clltinn e o Br·nzil. Etl'cctivatneute o goner::>l 
IJrquiza iucuml.Jiu tll's~a commb8:·to a plení110· 
lenciarios seu8, •JUO, de aecunlo cou1 o no~~o, 
que uc:.:~e ocrn~tii • • <!roi o .S1". coosellwiro l'at·n· 
uhos, hoje Visconde do (\;o B1·un •~o, o>signnrnm 
o u·atadu do J!~ tlc O!'lWlllbl'o dt: ·1857~ 

Nesse lntl:Juo r~sla!Jclt!t~el':~m·~e positivo mente 
ns di~P"~i· Ül!~ do art. (L• tio lrat;~do tio tii.ill o 
8. n du de l7i7. E jl\lt'lalllO o ll1'11Zll l'Cl'Ollt!UUuva 
os 1.1í1·cilo> l]ne tinhmtt siuo r~ct•nhcdllos dndo 
{•S lCttllluS coluniaus. 
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!'\u t 1': lu lo. ponltu, Hcon cstipuh;Lio qu n as· 
t:ltiliC3< Ü~S S••ri:l!ll . tf0l'3•1as Oito lllt!ZCS de 
Jl•·Í~. Qtw .. _rlo l'h•·!;"ll " .éJIOC~ rlc su~ l'ealisar;iio, 
o :tr.ne)'al tin1uiz<o llnl!ltiZ II(J • oro::-.,~ao do praso, 
sol! p •·c t~xto c l• ~ rtnc o ll':lla•Jo 1\Úl' cstm•a ~ind:c _ 
a J11 1 rov:a · ~o pdo cu tJ.~Tt~!-1:-0-. . 

O mini~li'O hl'azililiro. r1il•·· j:í e1·a outro. ouviu o 
~en ••ovc•·nv.o ~··•mcutt• u•ais t:•l'du püdt> a•;h;tr·~fJ 

. h:,IJilitndu parn· :• tntilicariio (lo RICJII'ÍOn:•d rJ 
u·:~t.d n: m-,~ o ~rcn ·· •·~ J l lr(ttlizn. quo c~t:·v:~ nn 
e~pernn!)a de que o Ur;tr.il o auxiliu~se na guern 
quo• tr"'' "l':< r·~onll::• IJn,·no~- .-\ yrc~~ que ~c nclwva 
r•• ,;., ti"~li~o•Nin d~ cou r. d•!r:•c;ro d{l "'""311:o, 
vendo que.o governo do Bl~•zil não se presto v~ 
3 ' .. -,,,,;oi- .. lltt'o•rl, 011 inolin·c Oflll!lllu 11nqudl~ 
guerra, uão'ob; tnntf' o con~·cnlen~in. rl~lc podL•· 
J't:. rc., ltllar l'llt':o clle d:~ u tv . ~:ro • lclmlll~:t .flo~ 
')ÍIIti l••s C dO :Ol':IIJiiOléii iO dt•~ t:t llll lltJUISSilll:l 
questik•, tecu~ou ~c:ei l;r l' o tratnrlo !I.U;•Dilu o 
mito!slrt, ht·:•r.ih·iro ~fJI'C'CillOU·"e autonsa•lo JJ•• r 
nos~o ~o,'c rno <tu· , at~~'~H d1• t~r tmuitlo ~in~r, 
ne"':-:~1 l'\.~•·: • !'i ro, . tud;l~ ~· ~ · \~:1 nl:·g~ns po~ .... I Vt~J$ , 
declin1.1u del\ ;•s, por n~o f!l\c l'''l' ~C t' Ü•:5lt•al, o 
rJUC lhe l'oi lllttllo honro"o. .. . 

. \'etwillo Untui.zn nn ku:•lhn · M P:•1·ou! dts-
soh·i"!b conSPrpleutenwnte a Confcdr•J":II'an do 
Pttranú, pa~~ou Bueno~ Ayres ~ ~C I' n cnpil:~l du 
Confeileroçiio Argenllnll, sob n dh·cc~1io de no\'Q 
chefe. . · 

N:io so l'c~li~on po1·t:anto o tl'~l~tlo pot· nchar
sc inCiiffi J•Icto urr évoc:t em- rtnc t•sle dc>cnlnco: 
tcn!· ln:;r:u·. Ent" 18 iô, l'OII"la que 110 1'11~ co11fl'· 
rene ias .. c co ti l't• t r--<:~s liwr:1111 log:rr entre o 
inini~ll·o 1la~ r oJI:oç;"ocs r •xt"l'i"r··~ cl<~ Cou retlt> l':r~~:'•o 
Ar~t•·ntin~ •l o 1\'J~~o plcni tJttl~ud:n·io, Bar;io 
A"uiar ue Audr;ttlc, Uell:~s.IJDrll u~t n:ula s"· s"IHl 
do) IUJ:<Ili\'0. ( 11J~>tn•/o.~ . ) _ Cull~l :r , l'lllll 'IIIIIIO que 
o tn lni"tru cl:t ltr•tniiJiir·a .'\I';WIIIin:: . c.'la1·a dis · 
pus lo :1 rl:·cil:or como ~~~~r! n ·clol f' rmil!;;~::io l'Oh· 
\'Cill'i• n;ula \lu :rrl. ;)."do tr·:•t<li!o·tle J itJO ei:J."llo 

.d i• li7i. 11 11• ~ fjll r. (llllllut dulfrlttS :t I'C>tit•ilu da 
d etUIH'Cit'=fio (lO~itÍI':t, . i!Ulli!Wiltltl· :;ll 3Ules __ l' fC• 
~llh•r·~C lk'la hult:c u tl' l-'01'111 thl!' dt>llwl ·c~ilore$ 
de 17S'J . · 

.Ao · flUI~ p~rcn·, o milli:<ll'•• aJ';.:'t~ lllino t•Sillvl{ 
· diSI :O>ItJ a dr•rlinur _olc nl:.nun:r~ • · Xi~('ltcia• . Jl:tra 
o IJUrJ :t pr':~cnlu\':1 fc'•rm:r> clil' t'r >r•>, no iutuilo d~ 
ae r·e~oh·i.•t' u tjttc>rt:io, o t[IIO provrt os l!on> de· 

. sej"~ de q lll't'"''"''' tlumiu:orl" o ~covct'nu dnttllelhr 
t'f.'Jillhlil-:1. N:1o ~ ~ · i :r tt.\ onM ~ão procedellles 
es1:1t! 11oth'iil~. c 1\\cS tlll:le podem pcsat· na ba · 
l~uçn dn ,-crd:odtJ. · 

O _que ~ci ,·, que e~~a {jU~~liio prech•a ser ler· 
minotl:•, e pcr.o 11•.1 nobre nu ni:<lro de rst•·nn:;:ci
ros qut', lol[o'rJ!II! :1 p:to·Hi· ·~ç:'ro ~e complete nn 

· Cuufederaç~o .ll'g-culin:t, t•nc~i lio ·n~:':o que v~ti em 
um cnmiuho :n_m ilo ~ui1n:•Lior, c pel.1r rpwl 11\ÍS 
fnz.emo~ \'OlO~ (fiJlOti/JIO.~) , (lj.li'OVelt:rndu C~S3 

. dispos i ~·5o SUJIJln~l:l du gorc1'00 rl:a Conf~ti!Jr:u; :io 
Argt·nun:~, tJIIO :rlií1~ l~rà ncccs~idudc de chegnr 
n 11111 :rccvrdo o m~is :tpre>'s.od nmentc· tJOSl!irol, 
por is~o •tnc. ~ J t; lll dt.'~~~~ rt nest~o com o Brnil, 
ll•m ou tr::s de lili.titc> com Vlln••mcln c o Cltilll, 
trutc opptll'lll)l3111Vlllc d·~~lt· :ossumpto. · 
· E cu ,-~~nlulc11 t(! "~1mro rJUIJ o noltrc ministro 

· fnç:r u I]Uu lhe fOI' tto,:;h·o·l p:tt'll t:on~e:.ruir n rc:t
li"uç'•!J de um lrat:nlu t]Ue fixn o~ limite~ entre o 
·flt' :J7.il c n IICi•UIJiic:r Argcntin:>, que, iniciado 
•k sde os _IClllJ•Os coloui:w>, ·cN't·n dl' l ;Jll ntmos, 

tNll (l1JI'Jl3Ss:Jdo /JOI' dh'el·~as silll!•çües tJoliticas 
e11trc nús c õltJilC l:r rcpnhlicn,r. que caihn ao pnr · 
lido liber;~l a ~oiU<ião dil~sa questão, t:anto mnis 
IIU:tnlt, :i f•~mtc dos ífc~tittú~ da ndministr:u;:io 
public-a adl:t111· 8C CS(3lliSlns QllO t6m U re~pci\O 
.!o~ nossos vizinhns c d<1$ •1u :·~lu~s intern:ocio· 
unes ns tn~Jihore~ di~posiçõe~ (apolatlo~), prínci· 
JIÍC}S OS IU:li; lii.I~ I'UCS (IIJIIIIIUIOS), . t:1nlo mais 
CJ111ltítu nc&'c ministcrio se ::eira o no!Jt·e mi· , 
nistro de . cstr:llll-(Oi ros em quccn o p;tiz conlin 
(llf iOÜidos), c tlu qucni - c~pll r<t muito (apoia!los). 
pori"J ll t: (!$ 1-:í na :tllnrn de m :i cun!i :m~·u, . não s(• 
pelo - ~n JH'imnrn~o !:tl~nlo (apoittrlus). 1'01110 
twln sun reconhecidn illu,tt·nçào. (.-lpoiitMs. ) 
· YozEs , - i\ln!to Letn, 

{ o 0)'{1(,,})' é ~tlllliJI'itllcntrt<la Jle/08 s,·~ . d~pll((l· 
elo$ e m-hri$tros 111'<-&•'llles.) 

08J•.11lullléh•os:- S1·. presidente, de · 
pai> du brilhant~" s:1lido disuu1·so Cjtlc :rt•ab;l d·Cl . 
profet·ir o uvbre dl'PIIl,du (!elo provinci:• da Bn· 
hi:J, ~iulu ·llle (JI'C>Ii do dt!S;JUÍttlO, lllÍO SÓ 110r· 
11Ue estuu certo tio quu tles:q•tmri:cc •·el :i sombra 
du l:~nln luz, que o noiJr·e deput~do lauçott sobre 
e~tlt c:tsa . { rt<io ''PrJia.rlos) . • • · . _ 

O Sn. ~·sni'i.J..\'1>0 Ozomo:- V. Ex:. brilha 
SCIIllH'C 113 tribUUit, 

O.S11. , PEonCI Lurz (mi llistt·a r/.(• C8il'ali.f1t!iros) : 
N:lo suja tao modo$10. . 

O Sn. ~L\l.ll li:lll<b:- ... como lrt1nllem rcco
nhet;.o <JM :1 hot·~~ cslá . ~d iantnd:~ ... 

O Sn.· PEDno Lutz (iniuist•·o de ·c~ t r 'rii1.9CiJ"os): 
Nem por isso. · . . · 

O S11 . l\br.ll t:: lltos: - . .. ·o vejo n:t cnsn· atJe· 
nas :t 6. • 11:1 r te dn c:llli:JI'.1 do~ Sr•s. dctmt:ít.lvs, o 
IJ ue roalmento mio ti circum, tan•:üt [tul'lt animar 
o Ot'ndot· tJUU occupu a ll'ibuua a esta hora. 

O Su. I'Eono Luiz (mi11istru <lc ••stnmuei1•osj: 
Ouvil·o·_lwrnos com muito prn1.~r. · · ·. 

·o Sn . MALI\SIIltJs: -Muito obrigat.lo . 
Dccl:u·o a V. Ex , s,.:_ (trcsi<il!llle, <tuc lenho 

:tintln t!lllb:•r:tço em enlra1' 11:1 discus~iín d·!~tc . 
<Jt'Ç:llllCit\11 d<'jiOiS !JlllJ O 1\llbi;C do:puludo lJC\11 
Buhi1r, [ll·indpulmcnte, prelicnill·JJIC em muitas 
dn~ obstli'Va~ões I! li C ett dcs~j:11·a dirigir o o no· 
bt·c ministro tle osll·nn:;cit·o$. Entrctaulo S. Ex. 
e o ctt!ll3ra tcr:io :t buntl:!dc de pre~lnt•-me vt· 
tcnçiio pot· ~lguns momentos mu1~, ·c cu toma
rei u l11.tcrdndc de (,,zet· :~inda :~ lgumas obsor
v:tçücs ::o nol!r1! mini~t.r1> de esll·nnguit·os. oi.J
scrntçues que e~cnput'icm ou n:iu foram fcilas 
pelo nol..rc depu tudo pela Dll h i o e (lO!' outi'OS 
n~>hrc-s dcpu ttH!os •t uo ~e lcm OL'CliJ)Ddo d:~ lliS· 
·cn">fto deste O!'\~Dm cnto, cspcr:rn~o e u que o 
nobre ministro :as tome em cott>idcruç:io, Yblo_ 
cumQ me p:rrccc lerem clhrs ~l;.: u·m:r importan cia 
em rclu~~:io ao. ass nm[llo do ~eu minis l.o·t·io . 

.N~O tnrat•e i 11 (1~ IJIIC~IÜI!:l f(Ue fOI':I III j~ lr:JI:J tJ:I:< 
pelo$ noht·~s dcput:nlos pdo lliu Gt·:r ntle do Sul, 
Atnnzotw~ o ll:1hiu; se ria repetir o quo 3 camnru 
ncalra dt~ ouvir e :~longat' inUlílmt!llhl o dr•b:1tc. 

Sei (JI!t'• r.it:ruwn to <ttumlo é lli'OQi0$0 u lcmpo 
uustn:< drcumsta ucills; .e~tuu t·onvoncido mesmo 
dt' .<iU':J devemo!!- discnlir COI!l lo\ln :a pressa n 
llllll~fl<t do orramcnto, Jlo rque os orçamentos . 
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tt'Hll::!~.ir~s c ~ ~unuli:H;:io deste rnmo do Sl'l'\'i~o 
pulrlico; enll·et<"I!O. dcl'o de,·lul'nr (jiW e>le~ Oj/1· 
niã11 a r1uc niJudi não dc1xa d:-tcr o sell fuuda· 
m'~nto n:os .razuc~ qu1! ~cai.Jd d~ ext'l'n•h•r. 

~ão, po1• :1s~im tlizor, os meios de ,·ida <10 gabi· 
nele c da naç:io. 

A' .l'isla disto, entendo que deve haver [ll'cs~a, 
sem q .10 nn prc~sa se sacriliqne ~ discll!;,.{to tios 
ponlo;; imporhnt~s desses Ol'i}lllnento,, para. que 
·ellcs posSilllt ser já c imntcdintntn•:nte lei do 
paiz. 

Sr. presitlentc, pttr. ha~tontc cuidado em ler 
o relalorio do meu nnl.Jre fir11i~o, o Sr•. ministro 
de cstrang·ciros, é devo confes~:11' •JilC ochci-o 
eXi"UOi au cuntrnrio do !]UC pensa C disse O 110• 
bre"de11Ulado pela Bahia: achei (]llC o relatorio, 
occupuudo-sc .de asmmptos importantL·~. deixou 
de pariu outro;; a~<i'llniJllos rlc tjlie .n ·s devin d:.•r 
JWI.icia,--{ll'II~JUC .1! ~YC!tJlD.S.J.ktaLJnlJlll':tdOS .lÍ!J_ludQ 
quanto (li:.: rcsl)•)i\o ao servi~o do minislorio de 
e~tr:<n!!eil·os. l'nrec" m~~~~no, S1•. t•t'(•sidentc, 
que, ein conseq11eud_a de~sa t:o_l nu qual del~
cieucia iJUC cnco nll'~t no n~lalor1o do nobre nu
lli~tro, se lhe podcnanppiH•al' a seotenen hora· 
cinno-bl'ét,ís t'S81! luboJ'o, obscu,·us fio: o· nobre 
mini~tro de ·cstran:;eirf•5 prucuroa sm• breve, 
mas ~om e~sc desdo de hrQvi,lmlc s3e1·illcnu ns 
noticias rle outras l(Uestões importantes do seu 
minlslerlo, que dcvium scl' minlsH•ndas :10 [131'· 
lam.mto. 

Nut·1 me~mo, SI'• pre~i•lente, que o n_ohrc 
mini~ll'O U>H, log·o em comeco, das segmu!Cs 
e~ prilssões (lê) : 

, Os do 1n1rior import,rtwút nitu são muitos, o 
como c~lf10 perfeit:Jmcnle expli.~ados pcloJ' llll· 
cumcutos rtun sul.uuoltú :10 vo~so exame, po;wa 
direi ~ob1 e ellcs. • · 

Di1 :1 l'nl~ntlet· (JUe ha outro,: aS~llllliJIOs,. do 
mctWI' i1npor1anci:o, é \'Cl'datle, lMS I)Ue n~o 
csWo trawdos no relalurio. 

E' esta n Jin;.:lt:l~tcm de t]lt~~i todos os ·rcl~
torius rlu minisrer1Õ de t•Sll'ltllgüirus ; ,; e•J:, n 
JHH'eilllOitia tio.$ noliciM min Í$ll':•thts ;10 p:u·la· 
mento. 

. O SR .• -PE!liiO Lvtz (mmütro rio• ~'slt'llllffCifll,,) : 
-P:wciutonia atu c~rlo ponto jnsti!lcauu. 

O 811. MALm:rnos:- N:io oluvitlo; COlWOl'do 
com o nuhro lllini~IJ·o lllll rJll~ ~tú Ct'l'tn ptilllll 
" pnrcirimnia niio dci:>u do Stll' jltsrilh!ttda, 11111~, 
elltrctunlo, 1!1111 LJXisll•, a qna~i todos o~ minis
lroR t.lo cstt·nngo·ir·o~ cunf,•ss:•m t•m Sl\lts rela· 
tua·io~ q1;c tulll JlO!lCos objcclos dl! que ll'Dln1·, 

l'nrocc, port:lllto. quo isto jtt~linc<~ tlc alguma 
fürma a opiniiio daquelles, e ~fu1 muitos os que 
assitn I'Cln~am, IJllC desejam hnj~ uma •·eforma 
Ütt no~>~ org·auizu~:1io diplonmtic~, rel'ormn !JIIO 
ac;1Lnri~ jtcla $lltJJ1ress~o da se.,rct~J·w de e~-
lrnngciros, mlnexando-«Nt a HUHI rl:1s ottll'rrs se· 
eret~ri:~s. · 

O Sn. l'Jmno Ll:tr. (tnilli8ll'o de cstJ•twgeit'o.Y): 
-V. Ex. é dessa opiniuo'i' 

O Sn. M.ILm;mos: -Ainda n~o tlol opinião. 
O Sn. I'BDI\O Lu11.. (mil!i.~tl'o c/" cstran,geiros): 

-llcsejo muilo ouvil-o sotlrc i~!o. 
O Stt. !l!At,IIElnos :-A rnzâo que 1liio cssca que 

(IS~im jiCIIS~IIl é por YCI'CIIl OS !'QllCOS IIC[{OOIOS 
do •lttll ns t•l'lal•ll'ios de c>tr~ngc1ros nos d:io no· 
lici~ t{ttasi cunsl:outementu. 

1~u, Sr. p_rcsidcute, nlio JlCUso com.aqttellcs 
•tne t1esej~m a ~llllfll'CSsilo da secl'eiArl\1 de es· 

De so1'le LjUe pareel' qn•• a ~ccm1:11'Ía de e~· 
tr:lnl-(tliros é umu- esp, ·1:ic de succursnl do liiYS· 
tcriow lrillllnaJ do~. l)~;G d!! \'o·n,·zn. 

O Sn. Jl~ono Lutz lmillistm de cstJ'a!l'feúos): 
- Ni1o njJOi:•do. N:"10 tta n;otla de succur~al, nem 
d~ trilmnal de Venez:1. .. 

O Sn. JoJQUlll NAllUc:;o:- Apoi~do.· 
O SI\. Prmt\11 Lutz (-mit~.idi'O de ••stt·angein1.ç) : 

- ... hn npeuas n~sump111,; lll']indro,,·,~ (jUO 
U~O pod.cnuer. !l:'>JlWIOS .. COUIO.~fw .. ll(IS OU!I'OS. 

O Sn. ~IAWEII\os:- Como · dizitl, pu1·ecr·, e, 
usantlo desta expJ ~~siiu-p:1re,·e-, n~? ;11111'1110 
•~ousa alg-u1na, p:u·cce (j11e a sllcretnna <lc <~s
tnw;!ciros ó uma e$peci1! de ~uccul'~al u(l lrihu, 
n~l deJJemll'nle do lll)'~tel'i5'so u·ibun;•! d~; s llcz 
de VeuPz:t, e r1uo os ue;.:o,CiuS IJilU t1l11 ~~' tra
tados ~ii.IJ C•)tnu n~ crintino,os QlH\ 1J3~~avam pela 
ponte •los Susph·os e eram ,,t[r:,dos coo m;11', que 
esc11ndin est cs ~e~rcdos. 

E o ttue •Juero di1.~1· n~ mini~:~ liné:·u:JgcJil. f!· 
gnr:oda--e que h:• muil .. s n g"c1ns 11a SI!Crctll'ta 
de e8tr.ungeil·os que n:-.o são traz1dos a lume~ 

U~t Sn.. ·DEPU'I'AOO:- Nem podem. 
o 8n. M.\LH"Ill"s:- Seni [lal'que ~ natureza 

t•:Jrticnl:.r de~ws 111~godos impõe uos mini~tros 
uma cert:1 l'eso:wra ? 

OSn. HDl.IOf.l'[(O o.,~TAS:-E' i>Stl, 

O Sn. ~L\I.ll~mos:-~l:,~, com'' ha ou_lros.ne
goci~~ q 110 u.'1o lt~m ··~s(.) c.-,ract~J· e pnpt:~m ~el' 
1rattdos ao Jllll'l:unelllo, por I<So lllltmo·me a 
IJÇ!I~u•· !fUL' li pom utlmiral' esta e~pedc de ~e-
1-!To)dti 1)111 1Jil4.! ~IJ OIIVOIVU a ~llCret:n'l:l q~ esll~; lfi• 
goiros. XliQ é Jllll' IIIHis nnda; e d- sde Jtl ro:.t•' a0 nulll'l! miuisli'O ~~~ e~tt•angeiros r1ue uao <•ncho•r. 
"UC 11~1~ lllillll:t~ paJ;~I~l';l,; \'Oiltntlo de CUI1SUI'11I·O. 

" ti t'tl P1:uno Lmz (miJitS/I'o ~~~ ;•strtJI•!IdJ·o,t) ~ 
- AIJ~olut:•lllCille uao. ' 

o Sn. ~L\I,lllm\os·- ;\fJt~uns, cnmo di~~·c a 
11rincipio. ll••.<l.'j:l\"tl f~zet• :•ku:nas oiJ~m·va-;ues,n 
(PIC.S. Ex. d:1t·iu ~, conl'illom~·ioo qno ijJius me· 
l'(JC1~S~C EU 4 . 

:\:lo ,, poll'tnllliJ ('"111 o des'•.io. de c.cnsural;b; 
snb~ S. Ex. •JUnuto o •·stuno· c respeito 
qtwnlu jm\1 111im o ~eu lnlenlo é npJ•eci:11l0 d 
a ti! sngt·ado, pül'qtw pnra l~tim, IH•ifl· o •1_ue bott•: 
ver, totlos os talentos s:\0 r~,pc•tan~lo e sa· 
gt'ndos. · : 

o Su. l'!lDIIO r.UIZ (lllillistl'v r.le esiJ'lfii!JCii'OS): 
- M uilo ngl'a!lr~ci do a V. Ex. ; nZw mefeco 
tnnto. 

O Sn. :MAJ,u~mos:- ~ltrcce ~inlla mnis tio 
que ol\ di~so. . . . 

As~i111, mell f111t !l'(li'0\"<!1111' o Onl~lHl •k ~. 
Ex. JMl'il ottri!•-1no con1 lwnumlcncw c deprJrs 
ll,z,>r no quo ll~nhn ou n~o t·n_l:lo. . 

Ma~. Sr. lll't •~id~tltt•, ~x:ollllnando 1;1~ ~~sum· 
plos de qm: twl:t o rcl;oltol'iu uc ••slmngciros, 
vo·jQ • (f I : 

•Redam~r:ües Jlot·prl\juizt,~ tla g'l!N'l'n tlo l'n· 
raguny. 
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Nculrnlitladc do JJr~zil m1 guerr~• actunl do 
Paelti.-n. 

J),•marc wão <I e limite~ com V<•fi0Ziteln. 
CunV<!m:li~.: ~~onsni:Jres com .1l:.mn~ p:tizes. 
~h~ii·t !'~JI!lCial dü Lkaúl'ú C:ltiun . ' 
E m"i:' uutros ~~~ll11tplos de menor impor

tntH'ia. 
Etl ju<IÍfii':JI'P.i de alg-nm11 ft'>r•nm CUJLlll (]i~SP. 

Jl(l pdllciJ•in qnnndo not~i Ctll'hl d•llici••ncin no 
r<•lalorio. di7.t•mlo que ll)e pal'f"ce faltarem n<tui 
ci<J·Jas quO~li:I<'S iwpor•ta!ll~~ 1k IJUU niill temo:< 
llOlil'i:!. . 

l'or exctllp~o: ~;; uoss:~s recl~m:wões· co111 a 
lu:.:talen·;~: tenws ;~imlJl "' r•)•·lanwçõ··~ a que ai• 
ludi1r o ltohre d··put:1do pela ll:LIIi:t c di>«ó 11:1d~ 
se rliz no t'P-ht\oriu. ,\inrht t~mo:< ~ lfU"st~o ·W li·· 
mil e~ e11m u Republica Argertlinu.~ t[itt1 t:unb•·m 
llllu•1iu o nnbn~ dcpttla•lo e tal111Jetu des~a qlte~· 
lill' u"da St' díz no re·I;•Lorío , 

.Po·l1•t·i:1 aind:1 eit:~r outr:IS CfllP.ilLÕ~~ rruu pnrle
ri~ln ~C I' li';~ti,.d:'s "o \:onhctlilll,~lllJl 1lo p~rla. 
mr'nlo c qa•: n:in sflo lrnlnda• no rei<~L•H·io p:1r~ 
j UStiliClll' .d~ :1 l g'l.IIHa f,·,rrn:t l!~.;n r•el't~l t.lefieil •llCi:t 
DI)~ •lndos ministmtlos pelo r~lulorio, li qitnl 
ellunijá. 

'fr:1tard agora de nma qu~st:io pa•·~ mim im
pnrlnatt\, e · • Jllt~ ~UIJJl•JUho poderia ~~· tra
hda 11elo nohn: minbti'O uo scn relalorio: vr•n1 
8 ~()r-a t·cform:l do I!Of(JO rons:tlor o diplo-
maLi t'O. · 

O nolor~ deputni:lo rjt!e me pn•ccdr•u na Lri· 
bnntt jú aponlou os ilef,)ilo~ rpte notara em 
('erto pon111 do vbt" <1n Ol'g~nilo:n<;:io do cot•po 
di1~onwlico e do. cor 1m consular. Con~idcrarei 
a •tue•tào por outro lado. · 

~~ 1iolm~ deptll:~do pel:~ B:~hia fatiou dn dill'<l· 
reoçB dtl c.atcgot'ias e n:. dilTerenço dll vonci· 
mentos, 5en1lo de rJ[liui:lo !Jlle noo lt.wi:~ fiiZÜ•• 
}mn que n:io fus~~tn igu:~l:ol:ts 111da:< ·:1s c:tle· 
go1·ias em sen~ respectivors n'ncillllHIIO~. 
N~o e11tr·arei IJOrl:iulo nc<la ~tHH:io, mas· 

em (outra qll!l r~pulu de al:.ruma 111\Jlllrl~R! ia, 
E ucst•! 110nto n commis~iio de or,_:nmenlo, o 

tn\'U ver, porleri~ ter feito m:tis um ~erviço a•J 
paiz prOttOHdo n reclLtcÇ:io !lo ce•·ta~ le::m:u,•s. 

O nobrt' •lcput:tdnr•eln Llaltia di;sc <Jlle tinh(l• 
lhO< U11·8ol~H'[I Ull\ CIIVi\ldO \lX.li'MI'din:ll'iO C 
ntin islro. r•l•~ni polent~i:trio. · 

Q;tando o :tnno JIOss:~•lo li\'Q :1 hnuru de QCCU· 
pat· :t ;~ll~uçfto di cu.•a ~~·hre este Hll'>mo a~sum ~~~~ 
'rai•'Í tll'sle ponto e nwnirl'std " mi" hn 1111illl:io 
drl •!Ue er:~ con\·~nientc pai':\ O ~er,·içn publi1~odll 
8raxilno e~lr<rngeir•l o sU!JIII'C~siio d" cerlns le
J;a~i'~s l]lte eram eff~clivnmentc, sen~o c'lrnple· 

.. tame.111e iuuteis, pol'que ne~te 111UIIdu ucad t. !.a 
CumJIIetnmeule inuHI, ~o menos i :mtil rd:nivn
meute :is r111~sa:; convenienci<~s IIOiilicas e rcl;l· 
çõ os inter na<;io n~os. 

'A~~i~ ê que julgo inuteis as l.cgn~·ucs, nas 
cat~got·ws em que se :~chatn, dn nussia, da 
Pru~'ia, da Au~tro·Hunr;ria 11 d:t Delgicn ~ 

. t:unb•mt f~liei na d&~neces,:idad~ de lll\13 le
gll~i•O cXII'aOI'dinnria c especial junto ao. V a ti· 
cano. · · · · 

Ail1dn hoje insi~lo ne~ln~ m~mHs idéns, in· 
ilstn llõl CUII\'€0ÍI'I1L\Ín dl! >C I'I!()IIZ.il'CIII ll.<S~S Je. 
Fn~•ii_r·s tnlrJ, ~obfP1lttlo, I'XIli\!!'Uit'·:se a, !l3rl\ mim 
tnuttl, h!g:t~·ao Jlullo ao Vaticano, 

A ··amara permitirá !JM eu .imtifl<JtlP. ita novo 
e~ta miuha idé<I. e par:~ i~~·~ tÍ [Jr••ci!'ll l;mçar a 
vi"'t" ~ollre ns relaç[Jl!S ínternacionnc~ ljltC o 
Br:1dl tem, <iUC!' com a Eul'llll", q<lllr com u 
Amo~icn, e IH'neUI'II r subel' ~i ello~ devem ~e r 
uwnti1bs na gurnpa e na A111ericn c ntú ·que 
IJOIIIO dC\'Cffi ~CI' I!I:Jnlid:rS. . 

As J'aZi'i.·s rl('!>l:~ l'l~jlrc,e•lta(.'ii'l ele um p~ir. 
em outno s·\o obvias : s·•o 11s r~lui'ÍÍ<'S· de int.e
re$<~' p •liltco" eommct·c.ial. On1. ·,,u per·g11Uto 
li enm:tra: o Bra1-il-ll~rá <>s~n~ l't•l:lçiies 1lc polilica 
inl1!t"n:ocion:il que o oiJrÍ!.!'Ul)lll a te1· le~ações 
r:,_nswsas n~s et)rtes da Europa? Enlendo q11!! 
nuo. 

O Sn. JoAQIJUl N;\DUco : .:..... N;;.o hil fa11sto 
~IJ!Uffi. 

o S!l. Unm:H\OS:-~u tli~o r"ll~Loso~ no ~etl· 
lido tl:1 \'~te:!O!"Ía. Etl ex:•lico o 11Hlll p ·nsa· 
01~1110; haVIJI'(Í mnliVoiS r!P. puJit;Cil illtcrn:JCÍIInal 
•JIII'. n11ri>mem •I llrazil :t ter emhaiX:11i:1S extmm·· 
diltarirr.< .eu1 dh•ci'SOS p~izes d:1 Earo(ta 1 

O So . .lnAQilUI N-~ouco:-~f:~s não !~mos Dcnhu
mn cmba\x,.Ja·exlr:.lllruinaria. 

O .Sn. ~hl.tl!;[tws : - Eu r·~nro-me nos en
viol1··~ cxtraol'•lin:u·io< e 111inis1ros plenlpnten
ciarios ; he•n ~~i qne P.tnb:uxada~ extraortlinll· 
ri;1s é Ollll'll c••n~a, co:rm, 11n1' ""emplo, 3 da 
ChiM. 1\h> di:.;o 1m que o llt•:•zil niio tem ne• 
cc;;>hlnrle :~l~tllnll d•l polili1·n inlern<~t'ion~ltjue o 
nbri~uo " t .,. l'l\l:H'fl<~·ntaçàu l~o l!le\'ad~, 1m mo 
tem. 11:1s ~UIIS 111i~sües rln l~urnpa; e quaud<l ~e 
admitia r$sn I'CJ.aresentaçno l:1o ~~~~,·~d:t em al
.1-:uns paitllS da l~llrol)3, nno h:1 r:,z'lo parn ter 
umn rep1'1:>ent:1ç1io tl;;pecial em certos p•izcs, 
11or eXP.Ulttlo, u 1\nssin, :t t>russia, a Austro· 
Uungri:t e n Delg-ic:1. · 

0 SIL I'EOIIO LUIZ (millistro d1! C$II'QII!It.'ii'OS):
Nt1o a)Joi:tdu. 

O Sn. l •·AQlmr N,\DiiCO :.- N.~o npoindo; c~dn 
dln c>l~mus $~ntindo " neces>idadu dessas lega· 
çõe~. 

O Sn. M.u,IIEtnos : ,;_Na EUI'opn os 11nizcs 
locnlu·se e o<\itoJ entrr-lar:auos e li;.:arl<~s inlilmt· 
nll'nte por ln•:os indi~so[U\'Oi$ 1 cummorcines c 
p(ll itico~. A ca~n p:asso UI I\ · p:~iz inflt\e sobre 
uulr,,; :1 cada f) ISW um [JUiz 111m i1eco~~id :lla 
d4! t•ommunicar cout oulrn; 11 ca•lo. po~~o llS~llS 
pai7.t'~ truc<t•n <•olrn si H~ sua~ id••us; os eea~ i.n
l~t"Cs•e~ pulitico~. b:nliio compt·ehtJilrle-se pt>rM· 
\.un'lnte qui! cs~es tlnizEs lenbam represent:1nles 
de certa Dlrte~·~r·in UO:\ oos outro<. T~nto é 
a~si111 tiUe n _cam:wa snbll o estnt.!o de <ll•·rta 
em que vil"tl n b:uroJin. E' llflrotlle us s~us In te• 
re~se~ p11hlit•os e a ~ua existoncia tmrig:un a cada 
monteolo , po1· i~so é net•us~:1r1o que· l•nlia p:li.,; 
tcnl1:1 nos ontro< represomtnnt~s de uma certa 
categori:\ c capacid;Jdfl para ltUn pos.<am n lodo o 
momento acudir :is n'~ce~sidades dessu gr:tnde 
serviço. O mesuto não se dú com o Dr:tztl. Nós 
somos I)Or n$sim dizer uma term cit&u<a em re
la\•:io ft ~~urotJn ~ Nfio temo6 grandes interesses 
políticos n~ Europa. · 

o Sn. JoAQl'm NAnuco da um apurle. 
O Su. MALIII~Inos:-Considerarla n qucstl'io pelo 

IMo 5ochtt, níil) ha duvidnqnc o nJbrll ~··pu· 
lado tcnl raEãO; m~s os inleres~es políticos qu~ 
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exisiPm nas Cl'•rt<~s ·rlil Europ~. 11i1o existen1 do 1 cluir qnalrp1er conto,:;l:u;:io. E>s<ls ministros am. 
Brur.il pnt·a t'<~lll a Eur·or•a. Qu~ inlrn·cs,:es [JO· bulantes ~5o int\onvenierll•~~, nfio ha duvida, 
Jiti•·"~• por •·xemplo, t~mns nó< coru a 1\ussia ? mas· é que o tn'nistro ph·niJJOteuciar o re"i • 
Ab<olnlamullte ut•nhum Temos ínlr·r~sse' com' dcnt·.~ , .. m l'nris.em l'cbç:io ~•.Brux•·llas, não s•~rá 
m• r•· i :te~ . .é •~nrt<l; e ltoje. cum n lel•·.trr:>flhn e o um ministt·n amlmlaute. D<~ u n 11aii a outro 
vapor IÍ im :•os~h···l <JlHl nru p"iz se i~ole nr~>le ~àll horas Je vía~e m, n lin;:-M é n me> ma .•• 
nu111•!n, Ma~ r!Sl:r ··ornmunh"o •le_i uler ·ss"s com· u Sn. JoAQtJ!l! ·NAnoco :-A Delgica timbra em 
m~rc_wcs n:uJ ,. ~ · I q_uc nns ol1r1~ Je n ter uma n~o admitir es<a li"ação, 
nu,:~ao l'~tranrclul:l!'l:l na lttlS<I:!. Poll'laulo, a n . . ~ 
comwi~~ãn tJo.!ia su14p:-imir esta lu:;a.dio. . O s~. 1\[ALIIlR•lS:- •.• os co~lnmcs S30 os 

0 , J . , . ·~ .' :, d . mc~mns , etr.·. E, 4••poi$,, S1·. _tlr~<iuent", h:o uma 
~li. OAQI IM NABUCO · - :oi.ao ,lpOW O' :L fltZUO d1! CCOli0!HI11: nos IJU 1 po•le HllS IPI' IHll 

Ru,su• tem uma l~gaçilo ll<J Braz1l. mitti~\ro pt.·nitJnl•·nciario etn ca:la 11:•iz •la Ku· 
O ::in.. M.um:IJIOS:- to.:n rlH~a supprimir, ropa. St!l'ia lllU!lo hom qu•• os Uvess••mos não 

m~s núiJ t(nt .. n•l · o n••ht·e <l<<!Hit:ldn qun '111""0 ·a só na Eut•upa como n:• AF1·i•·a '' 11~ A•in : em 
SUt•t•rc~sôo completa, lw.<Lnria diln'nuil' a cate· vez do mand:.r'n'tos u•tw lní,:são ·~s ·~ci:ol á Chinn 
goría. . · \criamos lâ um ret~re~entaO!tl Jliplonwtico. 

Di7; o no'•re ~··pnbilo ror ~ern•1mhnco:_ a A r:11.iio t(Ut) o nnb1·e deplllaolo dá tie~n muito 
Rt!;"w I• mnm muustro.ent!·e .no'. ~l:•s et~ n:•o em rueu espil'llu, tli~·'c q :to;" hab.to n:io t':•z o 
s••J; o _nr•!.re <l••tu11:n!n [•O~~ tnl,ormar·me, SI ellc mongoo; n[111 conem•,J,, o twmetu uistinglle·se 
é tnllll>lro [Jicmputcnr:mnu c euvmllo c~tt·nor· peio s•m traj:~r, stm pot•te, etc. 
dlll:~:'JO. Assim la:ul.Jum as u;u;iíe' ti.Hv~m iiupor·se 

O ::In. Jn AQI!IM N.~m1co :.;...; D~sde a nossa in~ uma< h outras (oor c~;us I•!~:IÇii••s, [)OI' C>,;es 
du)Jiltt•leuci • ~ min sLJ'ns, que devem yiver forr;osuu1~nto gas.' 

o Sn. l'riAÜJE:n'l~:- ~f~s d~sd·· !jllC o nra7.il lando IÍ lar~n. 
con\'•·nJ'I'I' :1 ltu'-1" da ne•·es-hbde de- diminuir O Sn. JoAQimt NA!ItJco :-Nós np:mas paga. 
n ••:Jte!!nria de ~tla le;:-:•çiin e no ue:rr um tni· mos us n os.8o,; mini~Lro>. 
nistro re~itknl•• on •·n,~Mn•!rad•J d.: neg••cio", a o ·sn. }f.unEmos:-Vou hi; snn ~t·l a ravor 
Ru>sin uuutwnt dituinuirã a c:tle~l!ria llo seu do ttobr•! duputado qtte jú pet·ten•·e;1 e, fo·liz· 
ng•'llle nr.,.:tu côt·te. 111ente Jllll'il o Bntzil, t•índa ha •le po!rtenceJ' ao 

O Sn. JnM]!'Dt NABuco: -1\lns rrn~l é n vnn· curpo diplom:Jtico, fazettdo honra â ~U:I· j.latria 
ln!!'enl tli,.~o? O :J!!I•nltJ t~lll sempre mais força no estmng·eiro. 
cunruruw·~ c:oto~uri:l dol r'<ll'!!'ll, O St\. ~OAQum ~AUuco :-Muito ol!rigado. 

O Sll. ~L\LIIIllltns :-~las os inleressrs qne o 
Druzil t ·mua 1\o.>~b n·•o s"u de tal· oro.lem •1ue 
prer·i•OIII th•. uu1. min•sli'O t>.honipn!endario. Si 
e~tt~S iute ()S~e,; ~obrtlvier••m de um rlia pnrn 
ou11·u. euviarcnws uma miss~o extwordi n:~ria. 

O Sn. JnAQUlU ~ABUco: - Niíu ofl'erece os 
mesmos n ·sult •livs. 

O .Sn. :!ibr.HE11\0~ :.....; M11~ temos n~ Europa mi· 
ni,.trus que ~·l:'•o l~m rclnç:io com e!'Ses ~ai~es, 
e •IUO podtJr:w se •·nearr~gat'tless:Js commtssoes, 
euuJ \':>nl' g•··lll 11 J•eon .. mia tmrn o IJt•:ozil. 

As m~~IJW~ r:1~Ôil~ que v1•jo p:or:1 dinünui•·u1os 
U Cali![.:UI'iõl ·tJn lliiS:<II !l!{l'lll!! ll:t l\ll~sia llli• 
Iit· 111, H tnJ!Il ver, n l'l'S;•clto tlo~. unssu~ agentes 
dir•l.,mnlícu~ 11:1 t•t·ussia, na Anstrht o na Bel· 
gica. 

O Sn. JoAQUI~t Nuuco:-~ulmperio allemão, 
não .:tpoindu. 

O Sn. liiALUEtn •s :- E na ll•\lgk:1 entiio, Sr. 
pr··~idente, lia uma ra~ào estmcial :. ~ quo o 
noinbli'o que st·t·vu em l"r,~nc:• poderia per· 
Mlttllltllil~ sci'Vit nao(Uiill~ (Jaiz. 

O Su. Jo~Qutlt Nt\llUc•J : - E<sos ministros 
(l•o,l.Jttlaul~~ ;o(:J·e ,liLndos en\ Lo:lus os paiz~s uào 
têm ~ cuull:•n·:a t.lo1 uenltum ~~o\·erno. 

0 :511. l\IAI.HEil\IJS:- li:' Vi!J'd:H!e I.JUB 0 nobre 
deputmt., ~I;Jr,.~••uLn um 11rguumnto llUO eu cha· 
DIDI'ei espudoso. 

() Sn. l11!b11\l LUIZ (111illiSti'O de esti'Clll,'lriros):-
Mo~ 11 o vord:ulei I' O. 

o Sn. M.\LKI!mos:-Quero dizer: niio é um~ 
rBzào 1:\o soJidu, tão convincente que pos~n Cl• 

O Sn. ~lALiliWtos :-Ma~ dhm ou, Sr. pre~i· 
dent~. que Jlenso tjtte se deve diminuir a é:~ lhe· 
goria dtl DU."SII~ ~go•nt~S diplum:lli1!0S Dt!SSaS 
currcs, i~to ,;, na l\ll$Sia, nu AU$lro-Hun.r•·i3, 
no impurio alletnão .•. 

0 Sn. JOAQIHM NADUCO :-Sempre lemos QUCS· 
lões com u Allemauha. 

O SJt. MALm:mos :-.•. e r.a Delgicn. 
·O Sn. J,'-~QUIM NAnuco :- Hn pouco tempo a 

Dekica pr•·sto 1 ao Bl':tzH graud~ s~rvi~o na 
qU<.!s15o ingh·z~. 

O Sn. lll.\~tmmos ·:~Foi o rei da Belgicn 
nomc3do arbitro . 

O SR. JnAl)Ul~t N.\UUco : -Foi o resultudo d~ 
l!!Jss:ts boa~ rel~çües com :1 Uelgica. 

O·St\. Ptono Lutz (mir•ist ·o de es!mnge'ros): 
- Ni1o se J)ÓJe destacai' o •·~i da Bulgica da 
Belgicn. 

O S11. ~lALlH:mos:-Qltcro dizm·, que foram as 
q~:ilidades pcsso:1~s do ~e_u soberano rJUe de.t.er· 
mtnanun n sua nomeaç:10 Jl:>r:J :~rb1lt••- SI.OS 
nos~o~ inCt<J'e~se~ político~ iuternacion!les fG<s>nn 
t3es,qnr exhdsscm n pennnnencia de~t<Js mi~sul;ls, 
eu concord:trio ; m:ts enlendr) que não e:~.iskm 
interess>!S [Joliticos in\t.!rnnci"n"e~ de ordem \AI, 
que exija111 um~ rcpres~nt.:•c:io com ltll en!~gol'ia. 
Somo~, como jó disse, um:• t~rN Gl1usu, porque 
ach:tmo·nos $epnl':~do~ da Europa 11elo \i:t~to 
oceano,st•jHir.~~~iio quu n~o permitia (jlle possamos 
inlluir n:t Europa, como os paizes da Europa, 
uus solHa os otttros. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 11:48+ Pág ina 27 de 32 

Ses~J.ão etn ll de Julho de 1880. 

Volto ac•Or3 :i que~lãn do 3nno plr>'sado. isto,:, 
:í sr•pil··:"'fío do" ministms, junto á curw du 
rei de·. lwliu c junto ao V:1tic:lllO. 

O S11. HoooLI'IIO D.~~·ns.:- Oen~ ~ntcs acáhar 
com :•s rel,.~·ões d~ (grcj:t eom o-Estado. 

o StL M .\LIIEtl\OS:- Per<loll me. As ra7.ucs 
(j(te >e liJl!e.St!UlaUl [l:tr~ j lt~lific:ll' :1 rw.l'l)l3llCIHj:l 
li~ u111 muu>tt·o ~~pcctal JUnto ~o V:•lw:mo ~~o 
éiS sc~uint•·~: prim•·ir:•, ttcccssidad•:· de 11·at:n· 
o3~ l[lle,tões er~l••~i:1st c~s .. Alu·o aqui um pa· 
rcnlhcsis: uma d~s razõr; por I[UC julguei d•:· 
Jlcient1: o rclDtnrio <lo noLre minis•ro foi tonr 
notar f:dta rlc noticias em n·l:11;:io ús que,tiies 
que t•·m~s .. coru o Vatic1mti~ Estns · .. questõc~ nfio 
estilo sulvid .. ~. e o r~latorio nflo diz em <lU" [JL' 
ella.s se vcha m. Fcc!wdo o va t'entlw~ís, CGU • 

tinüo. A. prí,m>ir:• razF1o fJU•~ ~c :11Jl'e~l' ula é J 
nr.cessidade de trotat• das r;uestõ~$ eccle:<liis· 
li cus. 

o Sn. nonoLrtro.D.\:i'I'AS :- r.lo l'~~imen das 
rcla.;ües entre :1 l;.tl'(•.ia e o E't:•do. 

O Sn. ~L\LH~:m•Js :- !sto nwsmo V. Ex. t.eve 
a vilnl"!!''lll de tlir.e.r mi•lltor do rjue Cll 

Ju~tinca-~e a nece,;l'id;tde de um minist•·o 
CSI•Ccial jun!l) (\() v~tkano, l:ln Sl)~lllliiO lugar, 
pela t·~zfto de •rue tod"s n~ potenci~s dn Em-opa 
mani~rr:t, :alli um enl'ia•lo espccinl, [JOr>[UI! o 
Y:•til'an<> não d:l!'ia im po1·1:mciD ~o t.•miJ~i.\:adol' 
qu•: J'I'JII'•!~eut~~se o Drar.ll. t;1nto P•'J':~utc Sua 
Santidiulo cotno per,ntc o t•ei d:1 ltalin, Yi~to 

.<JU<l o ~umu1o ,llOnlilico JH'Oit)~tn por 151dus os 
m"dos e lllD.Jictras contra ~ colllisca~~o dos 
oeus e~tados. 

o s~. MAm'nl Fll.\NCISCO FtLIIO:·- r.uslR•llOS 
est!! cnpricho \'ÍHte e t~uto$ contos de t•êis. 

O Sn. ~1.\LUEt!\Os ;-Mas o que temns nós, Sr. 
!ll'<~sid~ntt~. cmn estus qnestões enh·e o VotiC3llO 
oJ o l'f'i de It:1liH f . . 

· Llt·~tle IJLIC narl11 '''lHOS qne nw com estos 
qu1~slõ~::. e est~ulos fü:·a eunlplctnment•' •ln es· 
!lllCJ'a em que elln~ se deb:o tem, (Jode:·iamos 
manrhr um c·mbai~:otlor.cnm rconun11a de IIQS~ü 
!linhú.ir.o, o tiU:tl $~ni,~c >iluultancamcllk po· 
r;wte o rei til Ira li:1 c pc!'alllt' u \';1tinwo. 

o Sn. JIIAQUHt ~ ... uueo:-N':io,·ra JIOS~ivel, não 
:;cria· recel.litl.~. 

O Stt. MAt.m:mos :-O no!Jre tl<'Jlt\l~do j:i nw 
disse (\ OHlHttu cous~ o ;ttl n•• Jln~,:.iid•• ; •l•·lHl\~ 
:lo t•nz()cs pot· <tUc tH1o CI'H 110>~ivd deixar diJ t••r· 
mos, lanlo IICl'nntc O l'CÍ do ltolliit, COlllO [JCrante 
O SUilllllO ·p:mlillt•C, lllll IUÍilÍ:'li'O CS(IeCit•.l ; mas 
nuo po,so concord~t·. 

() Su. Jo~Qimr N.~uu•:n:-8.' o facto. 
o.sn. M.\L\11>11\0S: -Mas dl'\'{)ll)H~ prot••s!Hr. 

Qu:trHl6 um ractn ~ll apre~~llltl initp1o, injtt~lo, 
ilu.:nt•~•z de ,;ul'lt\BI3!'·Se p~rante o dirt•ilo. dev~

. n1os · dei\nt• r[u.c eltl! ~.(>l1tinue c-om prt'juizo dos 
ll(ISS os interesses ~ 

O Sn. JQAQUm ~Anuco :-E' uma sober3ni~ 
rccmlhocilla. 

:• ·~li. llhLlllm\os~- !\(.s p~dct·ianws dizer no 
[lUila •.• -Ell \'~"onh•·~ -, Vo<s~ subo•t·:mi~l. 

1\l~s ~u. ~enhou·c~ , t·t·~io t[lle o I"'Pa nilo ~cni 
tUO llO\lCO llnllJiciu~O I[UI~ \10ixt\ C>Clljll\l' llnlll 
prc~tl com() CJ 1\razil. · · 

O S11. JoAQUut NAllliLO :- Dcdxou csc~par a 
Belg-1cn. 
. O Sn. I'Enno Lusz (minist1•o de e~ttan!J•'it>I)S) dâ 
um ••PD!'Le. 

O :::in. MAT.HEIJ\O~ :- t\ Uelgka é muito pe
queu;•, lnUJ l'incu milhves de ba!Jilantcs e nós 
temos duze 111 í l hiies •. 

O Sn. ·lo.a.QuJ.\1 N,1nuco : - r.oncot·m ntui'to 
JU;,js do (/UUO Hr,,zj[ parn O diubeiro ole S. Pl'dro. 

o Sn. MALHEmos ; netJilO, a"IMgil!li é pe· 
CJlWII~, l••m UJIW !IO I IIlill~iÍO ![UC n:io pó•!C >er 
t·ompar:uia coJu :1 du Brazil e, COIII[J~ranúo presa 
•~r>rn presa, ·enio •rue o parJa lut du llcur com a 
qne ~o ch~Jll'l llrnzil. . 

l\IM diz o nohre d<Jput:•dt) pot' Per-n~mbuco 
tj\11~ ~ fi,•Ji!ÍC:t CIIIICOITU ltJUÍ!O mais dto qtiC O 
Brit~il par·n o dlnl:eiro du :;, Po•di'O, c! o noflre 
mini:<tro. q:ü• ahi. está o p:•t'ti!lo c;HIIolico mmtu 
bem ill'J'rgimenhtlo o tom nuw força extr:~ot•Jj, 
u:rda. · 

Poi:; br'lll, si· este partido n~o se impol'tou 
c0111 o ~g-asta111C11tu do ~utumu pontillce e J'C• 
tiruu o ~~:u mini>lro .... 

., Slt. Jo.lQI'DI N,\IIUCO :;_Podemos razet• o 
mesmo ~i hou~·ct' UIU <:a8us bplli. 

(). Sn. MAJ.m:mos :- Qu3nlo ao· casus bdli, 
c••tno u eam:•n• e o 11air. ~ni.IClll. os tll'.lllu~ do 
summo ponLilice são a cxe.onúnunhiio; mas ·cu 
pclu suinh:~ [lill'lC eclaru qu. ni1o tenho medo 
dgn1n ddlns: j:i estilo. de toa muitn , embut:1da~. 

O 8~\. PEDI\() Ltm .. (núrúst•·o de rt.~ti'WI ;tiros) : 
-i'\:io st~ truta dllPXeommullbiiO,m:Js póde hu,·er 
um:1 qtle~t:lo \lo nwlindre no~$n t}UC nos ubl'i· 
!('Ue •• ti mr o uo:<so t·~pt·e~entuulo junto no Yu.· 
tic;~no. 

(Hu o;W'o.v upurles.) 

O Sn. MAt.IH:Júos:- Em toclo o c~~o ntío 
[llt~,;o admittit• r[lle lcnh<IIIIOS um tninislJ•o es· 
pfici:ll j l\tl(CI ,10 \';,I)C:I)]I) COIIl 20:000,$, 31} [l.1~S0 
l(.UC o 111inblro seu viz:in•·o, n t[ne tall'~.t more 

·[JIU'edcs e uwiu. tem Jii:000,5000. 
Isto ê um:~ i11j1J~ti••a damo•·o"n ; de motlo flUl~ 

(~Jlmlltt•o. n~sto; [ll'oiCl'clím~ulu incoun:ni•.'lll.'iu c 
inju,til·n, nfiu ~ô quauto :1 111:inter· lllll ministro 
('~pccwl jut;to :101 V:.Licano, como ain11:i lun ulu· 
que :'1s no;s:t~ lln;uu_,,s, pul'fJIW sau10s uiJI'igmlos 
a g'ii~Wr c:om css~< tuini~t Tio ruai< do I(UU ~·:•sta· 
mos cout o qnt• es!i1 :Jct·edilatlo junto .~ ll:t.lin. 

0 511, J O.\QUIM. NAUUGO d;i UIJ\ (1(13l'le. 

O Stt. ~hLII&tnos :- O nollre deputado ~3bO 
melhor· do que cu qne n t~t·ança u1io púde 
SPl' tr:1zicln v~rn exemplo neste cn~o. De de n 
id~de méoli~ ljUO ~~~~~ [ll'l!SI~ SCll lJ1'3ÇO !10 
p~ l'tt, pl'lo qu•J o pontiflcc ehama tto t'ei de 
Frnnçn-c .. ristiatds.~imo. A Fr:1nça ficou civnd3 
desde os>tJ tempo te :•ssim o mustrD. a ~ua 
htsl• ~t'hl, cmn uut'' (Jeqncn:l iulllt'i'U[J<,:5o), ilos!o 
t'$pit·ito J't•ligl••so que defendll ~ todo o tr·:1nse, e 
tlirei, mniJ' [>OI' ltaltllo e· coslumo do QUI! [JOI' 
11rorunrla cull vil'ç5o, 1•orquo n~o t•os~o nc•·~t.litnr 
•r no um c~tndi~tu dn olt~'·nçfto do id,;ns do St•. 
1'hiel'!, Jl ' ll' exemplo. def••ndn a t do o u·ansc o 
l'atl•olicil$lllO e:. igrl'ja ~ó lllll' sentimento reli· 
gioso ... 
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O Slt. Psono Lmr. (milli.ft/"0 de e.~trán.,eir•o.~): 
,_. N:lo ó a I]Uestiio du senlilllettlo rolígio>o só 
!!Llll illl(Wl':t. 

O Sn. }iALillliROs:- F.:• t:on>eniiJndn polí!icn, 
mr.~ est:1 conveuien!:i:• polilicôi, pu:·Hce-m.,, d··~
via do >·ett vct· • .l:ldciro cn•ninho ~s~~s llomen~, 
p: lo ltt~IJilo mn que estão de dr'Fr•ndet·cmn icrrej~ 
e a:é 110r UI'! ~cnliluenlo dovaidad.•.: é p~~-~~'f-le 
tenh:•m ma1s o<s•• elemento de f,orç•• n ltalin ;. 
poo·rp1e n c:unnr.1 IO·Ia ~abe qtt•: lw muito teuipo 
a Hall" l'oi o theau·o da:< guetT:~s Lia França .c 
que elil3 nUn1:~ P•'l'rh•u a C~(Jernnça dfl n1~.is 011 
rneno~ lljll)der;oJ'-~U d3 llnlia; hojtJ nãu o puder[• 
fuz,·r, p .. rque ~ ovolu\·ãu :não deu p:•r~ isso. 

O Sn. lnAQiinl NAuuco:- O ri1otivo ê ~ eon
co!'dat;l, Jf~.< note o nob1·A d•'PIII"do ipw o lm · 
pt•r:~dul'. t..lo llruzil não r,ô,Ju DOU\,nr os bis~os, 
não póole exereet· este dn··•il•J conslitltCIOlltll, 
sem a iut,.,·vo·n,tio (]~ Sn11Ln Sê. 

O Sn. MH!tWi~S:- E' verdade; sei q1w o 
uo~so governo esta·~ tlc\·o cstnr· de ""''út·do:i ··o·n 
~ curi.o ront:llli1 em consequcncia d •s leis ijuu 
regem :,s r c l3çüe~ elltt·e o; dons pod<lres .. 
(AJ'Oiar/os.) 

O 511. LJDEn.I.TO DAnnoso : -Para i.l'~e necôrdn 
n:io podemo~ tirescindít· de uma legu~ão. 

O Sn. III.unw\os:- Na. 0!>ini5o dos nobres 
depuh1dos; na 1ninh~ opiniãiJ porlemos presein
dil· disso, POI'quc diremos tto papa: • !!:' .quo·m 
temos p01ra mandar, não putleni•)S muudll·r 
Olllo O. ' 

O Su. Pllonu LlltZ (ini;·,isll'o <lc esii'Wrqeil'os): 
- Diremos JlOl' I)Uetn? · · 

O Sn. ~h LHW1os : - Pelo ministro do Braz i! 
junto :to Te i d~ It:11in _ 

O Sn. JO,\QtJrll :\'Anuco :-F.:-lá nhi a difilcul
d:ide. 

O Sn. IILILI!Etllo':- .-\ dinlcul<l3de será esta, 
mas. po1·q•t<• 1 :ln(l:lthl.m os nobt'"~ i!Pput:,Jns IPHl 
o p:opn '"'""~''' :1 sun pottea l'aridtHic, pnm niio di· 
7.r.r· inr.idli•lnd •, :10 po11 Ln tl<• dir.er· ao no~~o cm-
hnixnEfor :-N:.o vo,; recBbo '! · 

O Sn. 1\0oOJ..Pno OA:>-r.ls : -Nilo sot•:í a pri. 
nwirn \'o'Z. 

(ll11 nutro fiJuu·lt,) 
O Su. MM.IIKtno.ls:- ~lns, perdo'iem-nw, enl~o 

us nalll'n,: d•'!llll<lllo ·, ctl n:iu po:<.:o L'OIIljll'ehen
der t·~~o' 1/tO!Jns Villf'llt!i du CUI'i:l I'OIU:lll:l; U IHil:l 
cou~n muito ~levnllu, qLw cstú ncimn da minhn 
cOUlil relwm:io, 
·O Sn. lloDL•U'IlO DA:-;·r,\~ : -Neste ponto, 

opoindo. 
O Sn. MAl. HEmos :-Ell cnmrweltctHlo cstn 

noss:1 vid:o btu·guo·za, na !jttnl sito cubi\'oi~ todos 
os ~ontimentos de civilhlutlu c th: polidez. 
(~1ptwles.) 

t>assnrei n antro n~~umpto. H f:tllei da cote· 
goria rias mi~~iies que existem nn Eut•opn o qne 
con~idero devem ser reduzidas. l'nss:•rBi pura 
outro ltniz., 0111lu temos ncllllllmento um~1 rni8sào 
csvecioi-u Chinn. 

O Sn JoAQUIM NAouco:- Era demccess:.trio, 
m~s a canH\1'11 votou o ~n11.o p~~~auo. 

O StL ~fALfllliROs; - M~s 3 camara que votou 
o :tnuo P••>s:1do f!Óde C>tc 31lUIJ , J)OI' 11rnposta 
do .:;ovet·no o l!ropu;ta muito bem cnbilln da p~rte 
do nobre .n.iui~tro de c~trang.,iros, ~upprimir 
um<• dns embnisadns, porque Lmsta uma; creio 
qu,~ a c~uwra vot;ml. ul~gremenlc. 

~~~s vou fazer uma cenmra retrospectiva, 
porque é ueccs~aria; penso as,im. 

l!;s~;~ missão, ro1i :·qutdito mui ia,: vezc>, e creio 
(jtle o nollre tninistro d~ e>IJ';JD:.:'etros nflO e;lavtt 
luu;.:e d~:,tn opiniãfJ ou nl<i commung:rrm corit 
ella, foi unt erro tio gov~ruo. 

O Sn. l'Eono Lu11. (mini~ll'O (le estra~t?ei?·os): 
-:Sim, eu o llis~e. · 
· O Sn, 1\luumnos: -llem. Eu entendo que 
foi um erro,. r;orq1w n:,o (lt: no causa alguma 
q1wj n~tiliquu e~~'' tni~"iío. (AJioi 1do.( .) . 

E I ta l'oi ol;.:t,ecialm•~nl<~ d~~tin"d~ J!Hf" negncio:tt 
e "''Di~luir lr,wlo de nmizade. COIIIJDerc:o c na· 
VC:l:ii~·iin (lal'lle nus l"mbr:\mo~ de fi1Z~1· muiz;1de 
co111 a China, tart..lc e hem L;11'de !) no qual, sendo 
poss<vel (port:111t" é um ucces~orio), uttcudn -s<' 
tambum ti 11ecc~·idade d;1 itlll'odtteçiio de Lrnba
llwdores agricnlas p;ua o Br:1dl. 

DJUS Iins tem es~c tr3tado: fazer nmiz~rle 
COIII n Chi n", commet•cio. e n:1vegaçi'io, e lum- . 
bem tratnr Cl)ffi ella 11 introducçiio nqui de tra· 
balhadores a~ricol;•s d;,quellc p_:dz:. · 

Comer;an~i p~[a u[tima parte, pnrn res\tmir. 
Ahur:• ('$!;': mlinlltada e não PO>SO dar as mi· 
11lws 1déas· todu o !lcscuvolvimctlto. 

Entendo qnc (Jrecismnos muito dtl tmb~lha· 
dores de qualquer omtro pni~o. mas niio dn Cllinn, 
e dt~ (JI'CI'••reuein rle Lt•almlhnLlol'es. nocionaes, 
que os temo$. A colonisaçiio u~cton~J nilo c liUJll 
Utllpin. · 

-{1 Sn. :MAnTt~l fnAr;cr:;co Fruro:- Não 
:~poi:~do. 

O Sn. P~ono Lv•r, (111i11i.1lro de estmllgail'os): 
- Apoimlo. 

O 811. ?.IAttl~tnos:- O meu nobre collegn dr! · 
dcputn~·ão, cuj;~ au~cnd:1 hei tle ~emprc lamcn· 
In!', por•JUC. ~··di. :•.iudar me c prc~lut· ouJlaiz 
uwi~ serviços do I[Uil cu IJ"O~lu (mh upoirl n.~), 
11-nlou na sun J-II'Ccíosu nbra da colunisao:,fio in· 
digetw: eu fallt~rei da c.olonisaçi10 uadmwl. 

l'O•kmo' nus v;llcr dos uo~su~ el~mcnto~ no· 
ci!Hl~Jes o indigcuas; o [JOIIIO cst:i em nos dedi· 
rnr1uos a eslu tdtla, como um estmli~la se deYc 
de.ticur t..lc cortJO c u!mu:1 um g·rnadc c proYui
lu~o iutnitu. 

l'orwnlo. nunr.n se dü\'crüt ir buscnr colotli· 
sa~·ào :i Chinn, porqnc jú o nobre d'~[Htl~do pot• 
l'•·r.nambuc•'• o Sr. JoarJuim Nabuco, o nllbrl} 
tlc[lutadu pot• Minas. o Sr. G:1ldino das Neves 
c ouu·os uos desenvoivtir31n l.:trga,ncultl csla 
idt\a e a pemido~idodc de semclhnnlc coloni-
snçiio. · 

Por esse !:1do, pois, a mi~siio c inconveniente 
e i•JUtil, e por outro l~do, pnn• fnzer Ln1lado de 
nmizn,le, commeJ•cio c nnvel'ação, eu pr~fet·iria 
'lU Ou Br:uil, em vez de ir it China. se lomiJrnsse 
de razcr e~~c trut;•du o:om o Japiio, porque o Jn
I•UO cntru agut•n com toda n fur~o nu estrada · 
lut~n dll civílisn~·iio, pl'llmctlo muiln c dentro 
em )>onco nportnr;\ n milo ao OccidBnte, como 
sigtwl do confralt•rui~u~~üo com ns suns idcns. 
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?IIns !Wrn IJUll ir .p1·ocurur a Chin~? l>.aJ'a o 1 
COIIII11Cft'iu? 0 OjlÍO,· O cliá, O x:orilo, 11 Lo'•ca C 
outras Jllao!Ciras precíoS;os, a sedu, ~ l!':m:.:a e 
todos e~les )!cnel'!ls qutl ou chamai·ei Cllillaria.~, 
tut.lo isto no~ vem pm• m•·iu da l11glntena, nuo 
preei~~ttw.• g;.sl:tr 1.~5:000~ com u. Chinu,. p:•i~ 
qu•· ~ J~!.fHCl;orio :is n•ht,ões:couJ outros povos, 
Sclo~O ;1 civil i~a~~o. (Apru·les.) 

Portanto, ent~•ulo que'' nobre ministro dos 
cslraugcii'IJ~ nu~ do:viu di~~~· nl~uma cuus;o a 
rc,pcíto destn mis~:lo e,pecit•l da Chin~, q uc re· 
JlUlu tuuilo meliudros:t, pttn]Ue fumos lW'tar 
inutiliuente 1.~5. ouu:) ((l]J•trles), 0\1 wuitu mais 
de 12;,:000~, prejudicilutlo a>~im as no,;sas li· 
nauras. 

U Sn. JoAQUt~t NAouco :-Nem erilm. ncc.es· 
sarius dous l!Uib:dxallores. 

O ~n. M.üHE!tUlS ::._E' vrt·dacie; é urna ano· 
m:•li:•, potis não compre!Jendo t·omo. lendo n go
YP-rnn d,, <•torir t'OIIilnunicn•·ü••s co111 o Cele~te 
Imverio, ent•·n·le~sn IJUC devia ~~~~ndar p~r:1 lt\ 
urna mis~' o compo>ta de ·um :o~ent~ civil e lle 
outrn mtlitar. t:•I···I'Z . IJ:ll'n d•~>lutnl!l'.tl' os olhns 
dos chius; e~·lon certo que f(Uali.Jttet· dL•IIes tles
cmpell haJ·ia por si sri perfeitamente a sua mis
são. ( Ap wtcs;) 

P<~SHirlli a QUll'o assumplo. 
O Su. 1\ouoLPHo DANTAS;·- N'iio ira la da rc· 

forma ron~ular ? 
O Sn. MALttimws.: -O nohre dcpula•lo peln 

Bnhi:• já fullou a c,-t~ rcs]'eilo ; n:•lla tenho que 
acrcsrenlat• : ~~~tou tl11 p~rfcilo ncrüruo com 
ello. 

t3nto· Pu propot·iu •JilO se nom••:•s~~' um mini<tro, 
P"r exe~t•plu. · t·a o Chile, vbnmgctu.iu a Buli via, 
O'l'Hli, O EI]!HIUOI'. 

O Sn, JoAQrmNAnuco ;- Niio :~ctn:•l•o'onle, 
O Su. M,ILfiEIIIOS: - A•·lu:olurenlt!, n:"to : mas 

no o•stud•t not·•nal, cll\ \ mpo ole p~7.. · 
Eu J!fii]IOI'ÍH latii!Jdll li lll.llllt'lll;:u1 de Ulll CU• 

Vi11tlo t·xtr;.onlln:•r'u l.l ntinJ,tro ;Jl•·niputen· 
ei: rio no .\l<•xio-o, IJUC ~e· vi.~a l:ttuh··t" nas 
J:er>ub.icall da Allli'l'il·:o CenLr 1: Jl·•<lcuilo ··LratJ· 
g-er oS republic:o~ de ~uVt~·Grauoda u de Veite· 
ZUt:ln. 

O :;il, J•·.~QUT~I N.IDUCO d:i um ~parte~ 
O Sn. ~1.\l,fi~II\U~:- Ett ~nu olu O(JÍnião que 

~e c:<l;•belct;:om ri'l~tjÕJCS entre tl••hs as l•Olt'tlCÍ~S 
da .-\m~:•J·it·a e "Bt';•lÍI. · . 

O:t lcg:J~·iio dos E~l:ttlos-Uni.los u~dn direi; 
~Ó r111fn l'el tlJ•Iln tlllaud•l Jugo !Culul' o.lus ord~· 
nnd••S dos miui>tnr,; , 

Si insi•L•• 110 l'llgl'ttn•lecinicnto tl:ts nns.<a~ 
leg~~Ôils da Atnllt'i•·a; · si in;i~lu p:ll'a e;tr,•it:n• 
u~ la~o; de tllttÍZ;IIloJ (jUC dc\·em t:XL<IÍI' Utltl'~ 
o>t3S. (]ÍI'• r<~< pui•'IKÍ<~< e o IJr:ozil, ~ porque 
t·ou~íd,•ro •l:t 11111101' illiJJOl'l:tnt•Ja o cu I d ~-., d;•s 
no""~s J·el:•• õe~ pulitints· " e .. m•tu•J'ciues com 
e~:-(as uot~~uei:t~. NUs tloven1us se:;ull' tl risc~~ a 
doulrinu de Monrtie. 

O Sn. JoAQl'lll NAm.:co:- ~ras ü nmn rdomw 
JlUrn a tjutd o noJJt·o minislt'o nfio c;lá auturi· 
zado. 

o Su. ~L\t.m:mos :-E' verdade, mns ú uma 
id~:t IJUC ~u ai•IJI"0\'0. . 

l;:dt~• ·lne nr:-ora col_h:idt'r~r ns. -cnlogori .. s !la~ 
)t~~~~ue~ Clll l't·i:lljiO ~ AlllCJ'ÍI':I, OllU!l o• O nos~o 
\lw:tll'o Httü~ v:>~t~ c :'pro\H'ittdo p:tt':' o tlll~cn· 
YOI\·im,·JJ!o tle n,,,s:•s r~l~t;Õ(~~ diJtiOtTJ3l.ica~. 

Cro•io quo tlevo prcvlil<'cnt• nn AtnPI'Í1~a 5Ó 
~ política r.ouratlleulc :•uteJ·rc;'n~ 411e o~cluu :1 
Eut'l>IHI tl11. inLL-ne"~·iio cut lltrs<o> nc;.:u~itts. 
1/cv.cuws tntt:ot' t.s uoo.-sos nc~uc1us J•ur uós 
llll!>lllu•;.lt'llll>S b::slnnt" ener~ia ru, uó-nws.uus 
p:u·:1 tJUC pus~:uno"' li'~'';' r IJ:is 110~ . .:a$ ('UU~a!" J~' 
Jlill'll c~1:1 uni;,o •rn•· t!CV• ntus tr:~ltnlh;ot' ; é p •ra 
:te:tb:•r co •• t•S elllJJJt·nlus da di,;c.ort.l w ''"'' ia· 

- fcliZIIICIILP..li•Vl';t c:u lOtiiiS os Esr.;.tlos tjUe r .. ll:tm 
;1 li'ng:ta tw"l' nhula .ll ~ta mtutos t.lellu- C()lll :os 
sn,~.__.u.i.~ c prc.vençlk:o paru c:uJun·,~cu. E' ue~ta 
d..:~c<~ltll:tnça fJUC lltk:; u.atth!tH rontrn nos IJ.UC 
Csl;i ·j llft• lttlllClll~< O llliSSII tn:tl, 

Nó~ temos um ulinislro plenit•oten··iaJ'Íil c 
cnvi:ul" e:~;tr~"l'tlin:orio n<t repuiJlica do Uru:;ua\' 
c oUtl'll tw Xrgentin~, · 

0.< paiz~s ~5o tão li;!nd.o; cnll'o! ~i por linf(Lta, 
religifio, lml!ilo~ c cn~tuttlll~ c nw~mn inL,~n·ss!'S 
COII1liiCI'CÍaCS 1J 110 CU õi>>Cill:t\'11 ljUU N'll t'llllVC· 
nicn1e um só mini~tro n3s tlua~ J'Upublicas. 

o sn. JoAQUIM NAilllCO:.,-~:io •' Jlii:':'\Í\"l!l. o 
minisu•o que ttvc•su a em1l1ança do goV<ll'tiO d~J 
Ba1mos. <~YI'CS scrin Sll"i'dto :~o gonm1o tle 
1\lout,·YJdt•o. 

O Sn. ~hi.I!Etnos:-Ouvimlo n ohservn· üo do 
nob•·e deputado, que eu reputo muiln ~r.n>nta. 
cu retraio-me c nflo rn·opoullo 111~is c~'~~ jun'''i''o. 

O Sn. · Jo,\QUDI N,1urco.-A •·altWr:t o nnno 
p:t>so~o sU(lJ!flmln uma dess~s kgoçucs; tuas o 
sonmlo reswli~lereu·a. 

·o Sn. ~IAI.II&mos: - l\T~~ do lmlo do l1:~tinco 
uito tctuos um ministro ph•nijlOlenciaJ·io c en
vi~do cxtr:,ordinario ; n r:tlJ•c·orh tio< nos;o, 
ag,•ntes •lipl .. ut:olio~us :dli ü inruinr, Alli n~o 
lt:lllo• os lltl'~IOO' int•·rc>s~s. IWin so tliiu a~ cil'· 
cumst:mcius tjue o•xtstem "" llio 1ln l'ntiH, por· 

l'm \til tiO o llntzil. :tn ll'lo'HM na Amcrio•:• do 
Sul, dcn.~ Ctnjll'tlhal' totl ~ ll~ st•U:' t·~fut\'"~ p;na 
~u~:1ba1· t"Oill TS~;~s rh:ll;tf:1d ~~ ,, t•st:•htHI.!t'CJ" Ulll:l 
pel'.t•Íln uniioo d.! httllls oo .~ ~1:~tlo• da ..\IIU'I'ten 
lltl :;ui. ,\ "'''~a. I'"IJ:it::• intc ll:wiou:tl cil'nt.·H', 
p:ll';o UIÍin, 11~ !J,tJiiliCtl illltCI'ÍfliiiU. ,N ,.s L• llllli 
ha~lalll· ~ a~"utnplu~~ c ('S e~ gt• •\'l'~ 1·1u ttn~a ~ó 
p:trto 11~ An••·r11·n do :iod. l""'a t'lli1•1't•g:u·mus 
lodos us IIV~!'i~·~ t.~~r~~~·~·o.; 11:1 •h·rc:-:a du~:-c~ inlo· 
te~~~~~s c IW lll;ltll'it•;t tÍe lr:17.0I .. us i• tun :1-.:Cth do 
do) 11Ue lOli<•S ~~· IIJII'OI'o ibrinm. 

l~nlcndo •tuc a 11u~~:t Jlllhlkn n•' llio 1la l'ruta 
te111 ~idolles;•~tro~a ~ iutdtz t.lt•s•lo" l" iucJJIÍÜ, 
j,;[ll ê, de~tle a ruuolioçàl) da t•OIIIIlÍn 'tiO S:iCI'3• 
llllJIIIO. i'crcol'l'J'IItlu u hi>!ut•i:J 1las l't.dn~Õe~ da 
Jlc,Jmuh:t ('Uill t'orlu· ud, Llt!~tl•\ eut:i,, o e~tuui· 
nnndu os fnctus pusl~l'iot't~s it illoi\'IJto!IIÚtliWttt.uttl 
i1 ul'tu:llitla•l\~. VCIIIVS t(U" tem sido ~··mpl'i! uma 
polilira YtH'IIIant~ c dc: ho•siltt~õt~:<, que uu> l"lll 
Lt':II.Í>IU I0\.111~ US jll't'jliÍll.IS, SCH•I II O lll:.tiul' de 
todo~ ell~s ~ frttiiOsa g-Ut:l'ra du l'antguny; 1-[Ut'l'ra 
tJU•• foi o fruc to des~u polilil•n ltc~ilau te e tiiCli· 
culo~:o que semp1·e dil-a,\rathnn~utc teutos ~c· 
guitlo 1111 _,ui d:• Amerit:t, 

o Sn. GM.otxo u.1s NevEs dt'1um niJnrtc. 
o Sn. M.\l.lllliiiiiS:- .~i o !IJI:ll'lll .,,, nubJ'C de· 

[llll:11lo quer diz~r quo cu eutundu r[Uu tlu.veJuo~ 
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scguil' a politicn dt! int••rv~•u;ao, S Ex. cuwj
na-so eoruplet~·mcnlc. Eu c;tou cli1.f•ndo qu•~ a 
nossa /iolitit:a tem sido uma 11·:~lilica de vacilb
~ües, <c rn••tlo; tem sido umn jJolilie;o fr:•ca; e, 
si<lcsdco tempo dn 1'\)g-enc:a doU. Pedro H em 
Porln~al, tive;si!'O g-ovc•·no porlnguoz snsl•~n
tado OS SCU5 dii'I~Í!o;; ;Í lllaJ'!j'ClJI I'S'ilH'i'dll dn l!io 
da Prnta, nó~ a~o tcri~1nos :o$ quc>tõc~ qnc 11•15 
t~.m nlropcllall'l, terlamo,; m<lrl':l'lo um limite 
mtnml no Brnzil o ni.io se ilurí:nn os wc.i uizos 
que estn polil i<!õl v:wili:IIIW 110s 11~111 li':lzido. Etl 
ni<o dclando a puliti<'::l tiCl inll•rvcuç;io; tdn con· 
Lr:~rio, eu son de O!•inWo que se devc.l:m~nr um 
cordi:o s:milarin nos nog,o~ limíl<'s P. <'SlJIICc<~r
mo-n••s completMncntedes:<as r·epublicC~~, ' llWnto 
:i suu polilica. · 

E par3 í~>o é noce~~nrio !Jlle o ;:ovcrno de 
· uos~o IJaiz ultcntln mailo tmrn uma n..:ce~sitlade 

que ter!los (u5o pen~en~_os nobre~ tlcrmta•los jJlli'l 
nprovollo-mc cln occ:IS~<Hl (131'n ln7.el' o ll'll'U (lC
didc>, mas ê c1ne vem ad rem), ê r~zcr Ullla t::<· 
tl'ntla d·~ ferro que ltw•J clircet.nnwnt~ a ncrno 
do g.n-erno :l m~is lnnginrrun prodncia limi· 
tropho, n de l\Into Gr·osso, . ~cob'I!Hlo por esse 
modo con1 a amc:nrn de Miirlim Garcia c oulr~~ 

· im~nsiçõt•s que cnil$l<~Utclllenlo se nos fazem c 
ouli'OS .vexulllt\S a c[Uc est:m1o' sujeitos. 

o Sri. JoAQUlll NABlieo:- Mas nfio pollcnJos 
ahonllonar na twssas tclaçücs Jluvi3es com Mnto 
Grosso, 

O Sn. MAtllEtnos:-~hsqunmlotiv·· rmo:; nnru 
rr;pitln CllllllllliUicac:~o tel't'csti'O deinp(Mrcc•!l'~ll 
C$Sil~ iucam·cu:,mtc~. 

O Su. Prmno Lut~. (minisl••o li<! extnmyeí1·os):
Ntio \ci'Cinos t·s~a t.lepentluuci:•; nmis. u:io de
vemos ~bri•·mão desta> communica~~õe~ Jluvia•!s. 

U Sn.·J,AQI;m NAnu.:o:- l'iús niio podemo~ 
com o prog·r<1mu1a. de polilicu ~nwl'icuu::l ~er· 
lndilferciilO:i :1 Lutlo rJtmnto :>e pa~m· i'lll torno 
de mis. 

O Sn. ~Lu.usmos;- Anll's de ~l!rgnr· u esta 
Jli'Ot•o~i~ão on ui~sc qllc devia. ser nus~o ClllJ'IJ· 
nho mantc1· :1$ rclaçiJe~ de ami7.:1de. 

O Sn. P!liJIIO Lm~ (miuis!l'o de t·~traii.'JI'I·ros):
i.'iiio inter·virn~o ê ser· intlitlcl'cntc. 

O 811. i\IAI.llElnos:- l'~ss~r~i. Sr·. IH'C~itlonte, 
ti ontm o·nlom de itJ,;a~. tl([llilln rtnc ou J'e[•uto 
de ur·~~nlC' n~cu~sitl;otle uo minisltwio t~e cs
lr:lngcir·o~. isto ~. 1.1 rdul'lllõl tln ci.Jrpo dÍ[Jlu
lllntico, Niio [Josso ler n pl·t:II' IU.'no de nprescu
lnt· ao nobre ministro um plnuo de rel'ol·ma da 
no~~a di,,[omacia-par· .. is,o ú S. Ex. muito 
ma i~ comtMlculfl; mas o que quero it!Dr·n,at· e 
cJilC ha ner,c~sidnde ele u111:• r·ofonun conrplcla. 

O 811. P•;ouo Lu1r. (mitú~tm (/r! e.•trm~rtr.iro$) :
SrmtJrc a[ll'etulo muito com Y, E\:, ' 

O Sn. ~L\!.liGIIIOS :-Do~•lc 18;}{ on il~.em r1uc 
foi fL'it tl O n•glllllllll!ll!O ilo COI'jlO ilipJotn~tlCD 1 
aintla n:"tn se lot~ou de III01lü n~nhnr11 11:1 ~nn 
or!!~·ni7.3t·ão. Tutlo tctn sido modillcado ctt· 
Ire nós ; tntlt•s aR rcparli~'lt<)S !t\IU ~ido r t!fOl'· 
nondas, min sô no ~nn ot•:,:nniznc:f•o o no ~rlt pos
~oal, comn no p:;gnHwn:o : o l'.OI'I•o •liplonmtico 
tem Jlcntlo ostal'inn:ll·io. 

O Sn. JoAQt:t~t N.\llllm: - lnfeli1.1ucnto p:n'n 
cllc. 

T~lllO Ul.-'~1. 

O S1t. lhr.ru;mos : - l'ol" c~ ta .~imjlles r<~ziio 
tomll-st! nncessal'la nma reforma quo melho1' 
~qnihhuc os diplo1n:•tns, e que se ltws dt) uma 
org~ui.ur;.~o compalivel com :•s su~s necessida
dcs JIC$:10aC$ c com. os ncc•·~~id:~dr.~ dos p:~ir.es o 

. dos meios em que virem. 
narei n es\1.• J'e,;llcilo nlgnmas id~as ger·ars. 

l~n hmtr; fjl\O po .. temo~ far.cr um:1 cal~go1·ia 
do ministros plcnipotcndari•JS c enviados e1>tra· 
Ol'dinorios. 1le L •, 2.• (!de :}.• classe, para as 
con:veuicnci:·~ 1l•1 ser·vir:o n:~s •·u.r!es dn Europa, 
[lOr!JlHl todo o nrundo snh(l qur. ness:1s curtes, 
on:le a ctiqucl~ impe~a despntic:unente, o mi• 
ni~tro 11 ~dmíttido oun5o ás fesLus e cerlimonins, 
~onl'onnll u ~un e:~tcgori:l. 

0 Sn. Io.\QUllt NAIIUCO:-Ahi cslâ Y. E!>. rcr,o. 
nhocentl•J a ne<:~ssi dudc das catc~01·ias. 

O Sn. ~L\t.I!Einos :-0 que n:io quero são 
es~as c;~lcgorh! .. ; "m ccrlos tmizes; mns não sou 
coi1L1'a :1~ caiC!,(Ot'iM ; pelo contrurío, ou rlis~e 
30 Jl<JlJI',l ucpULurlo tjUL>,si 11.'1s fnSSC\110~, ,;erbi 
.tJi'aUa, a luJ;I:•II:J't'n, COilVirin •JUll rossemos re· 
pr.,~~ntnd•Js cu,ll ~ 111aior .pompa possil'cl. 

!'elo me11 plunci eu os igualo tJuanto 3 cote
guria, a dHl'ul't!IIÇa \.'star·ú uo ot·ctcnado. 

Dcsej:rva tnmhcm •tno o nobre mini~tro. nca
bassc com n t:ln$Sc de n•ldidn~, que ú uma causa. 
quej;i 111io oxi~le n:1 r~uropa, c em lo)WI' dcllcs 
.ceca:is<J sec•·etarios, pod,•ntlo ndmittir como uddi· 
d•)S $lmplesmente :•quolles ·,[Ue, qum·entlo s~ 
tletlícar a díplomnc.ia, ro~~em IJt•aticar nas lega· 
çõ~~. ma~ ~em rcmunerat;ào ttlguma~ 

O Sn . .JtJ.\QUm NAnur.o:-Os addiuos do L• 
clu>sc ~er·inm V8 ~c"relarJos, u os de ~. • .ncnt•iam 
como adtlidos scu1 r·emunerncão alguma. 

o .. S:1. l~u&ITA.s Coum:no :.-Si .não trouxer 
economia, n:·tu o acompa11ho .neste ponto. 

O Sn. M.H.u~::mos: -N:io sei si trar:i econo· 
mia; eu tJtO[JOnho a idéo. 
~-Sn. P~Dnn J.ur:~: (ministro ~e est,.an.fJeil'oa): 

-;'\uo se h'llta dn p~t·te 1\nanccrr~, lt'a\a-~e · de 
uma orgunl7.:1!)âo t•acionul · . 

O Su. ~IAL:iJ~Ino~;-l~eita e,;l:1 rcorgitniw~·üo, a 
ULICIWiiO do governo c.l0\'0 Yoll:INotO llUI'n OS 
ycncilllt!lllU> ile~ses l'nuccinn:•l'ios, S;io tli~nos 
lnttilo di!-!UO~ de IJWÍI.ll' I'CIIlllllO!'UI(àO, (Apaúldo~.> 

O nubr~ dcput:1tlo pula Uahiu rwt .. u, e muilo 
hl.)lll, n dr!T~l'i ' Ll~':l {jne lta UOS \"CIICiliWUtOA dos 
vmpreg:;dos diplumulicos cn\re os da mesma 
calugorin. · · 

O Su. Jo.tQUI.l! N .. lnl.l'co:- Entt·o I)S rla rnesm:~. 
cal\legoJ•ia (> ~m l'llh<~iio n logm•es undu :1 vitln é 
lll31S carn. 

O Sn. M.H.wmt•Js·-Jo:, como bem diz: o nol•ro 
<loptllmlo! cn~ relação :•. lognres onde ns cir· 
CUIIHt1lllCHIS ~:10 tJIUitO d!VCI'sas d:IS de outros. 
E~pero •ilte o nob!'e ministro pn'slo sua :ti· 
leuç~o o mais ht•ove püssi~-cl n este ponto e dê 
I'ClliL'dío a ~emcl hnnto. lltal. ' · 

\'o!t~ndo :.1 illlestiio do pagamento, entendo 
que nt,~lll pomlo nli•J uo~ dGvemos IH'endt!J' n 
c••rl:• ei·or1omi:t; devt~lil••s nhtcs :.wgmentlll' os 
lH'Ilcna rlo.; (lestes fum:,:ümtii'ÍO~, lll>l'rJUO lPmos 
ncces~itlndo de t•o~~uir' uma rcpresPnt,H·õo fóra 
do Jl~iz, que ~o i1[11•roximc nHlis uu 111ênos tia· 
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quell:l illl!Hlrtnric i :~ rlr~ ~Jthl ~e· ti<!Vc ·r~vcslir umn O SI\. MÁLtmmos: - Podr-rr\i cil:1r Jlllrn eon· · 
mi~>iio tilo sêrí3. ( .-\tl•lladtl$. ) : · ·~I)SI.ú t· o nob1'~ tlepul:•do tim f:tet•J 111 ylholog-leu : 

·l)~vemo~ H:l' bt~lll fo\flt't'~'UI:rdos no CX~!'I'Jill', Herculc~ fui sempre O dou~ tia r•rrço ; CX• 
Isto infl ue · n:~~ r<1lnçõcs dit•lomutic:l~ , e u·az urno cc .. utou us dCJt.C trahal ht)S : mas qu:tndo . in ex· 
ccrl:t considllrar;:io, L:'lllto t•nra o Jl:tit.·. como t.mra ccnt:rr n tndei les, ioreli~tnell\.ll c~q uccen · sn d~llo 
n pe~s••:• •Jll O o. !'<'(lreOI· UIIt. (..IJ•oi r•das.) c d~ ~i na r.vdia e • .. ndormeecu. 1103 bnu;os de 

t..:lmmo niudn :1 ;li II'JI"iar d•• nohrc ministro Omph~lia .. ; (A;mrt·s.) . . . 
. )131'~ 0/.!l~OS (JOIIIIIS ![llr• '•·~!fiO dr~ lllrO de SU3S . :\. U111plt~lia- S[IO f).,:,:~s :~lf~içiíes· que SC 1'11 • · 

:•ttr•llu•r;oe~ . · ·. . llic~m no eo·r·~\·:io . do homem que vi1•o lllUito. · 
EstlCI'O que o f;• J•;L . · . · "'" IL•mpu em. nm 111é~mo pnill . 

'. Tratu da reor~aniz;u: iío íloo C(ll'j)u dltlllllll:!ltco O :)n .. JOAQUI~I ~Anuco:- Isso não púde eX· 
e do sc:1 modo do Vil·er. · clui r 0 cmmpl'imento do dcl'or. . 
N~o me paNcc eou,·cu i.~u l• l t(IW os úiplomnlas 

vivam 11 .~n o:' .. e .IIIJI:Ins esr(llcciuos nos 11a.izcs para ... (} Su. i\l,u,m:mo~·:- Df1·ei· ao liobnl· devnt~do 
ónde fornru uomeado>. . que n5G dcv iot llXcluir. 

o uobre lleputado pel:l Oahi:~ M~s•J muit•J i1em O Sn. l'Eor1o Lta~ (111inist1·o dusirimgfliros):--
-b~ ncee~sidndc itUI •CI'ÍtJ ~U do eou hr!Cer~· lll IOd•IS o SOI'cruo não · fic;~ dcs;tl'm:ldO ';o homem [llid!'l 
os p~izes, gau l~au~o ÇXjlQI'icn.r:i:t f! estudanrl~ os sur rc1mivido. 
cMtUnl11S c ns tn~t rtmçuc,:; a111,J11 \ftle sobt·c 1,:to o su. MALnr.rltos:- Oo que. h 'ato .é .d~ ncces·; 
obj~ctc " nobro d<·pnt"''"' pot·. l'cru:unhu~o, sidado d:J mu•:lar cs~•!s di vlon•alas Jt:Ha (J llc, 
muito com[Jelentc •w,l:• ~ ,matcr•:•s; l~•recc -mc . ·d;~ 110 ;s d· ~ couhecurcm 11m [Ja i,;, contu~~nm outro 
(j\\C l\l\ ntlcessldadc da m url ~lll \'11 elo L em pos n e outro c :•larguum :1s~im su~ CXJJ•!riendn c n 
tempos. S\lõl comp~hmcla. 

o Sn. Jo.\QUil! NAllliGo :-~;io ll(llliado, 0 Sa. l'llollo Luu: fmi11i~t 1·o de r!.slrn 11_qeit··)~):-· 
O Sn. l\IA i:.Iumio.~ :-0 uol!t·o du)Julatlo pnJ' o que uôs uão quereino~ ê o rcver.nmcuto ol!ti· 

Pernambuco é :••liigo dil pcruw ueud a dos diplo· gutorio ; 
matas, porqlw, d iz e lle , llt.IIJU ircm CX[lcricnci:a . ) 
do paiz. :•oudc est;io, ganhatn import:mcia c r cl n• ( lla mctms {lfl(lt·t e.s. 
çõcs sociae~ .. . . · 0 811. MALIIEIROS :- Pal'll ser ou rignlot'ÍO SUI'Ítl 

J " 0 .• preciso que ~o marc:ts~c nm pr:rzo cu1'1o <1 •l ll••, . 
O Src. OA(!t:l)( ""nrr.:o:- 11 [lCI'uum, con· ~ I o dtplotUtll tl tircs::e mo~.ll'lld11 n su;r grando 

forme ~cns habilo~ , e~l'ttt: itla r.lc 0 · qLwlitludP.s . ha!.tili.l ndc t•m d iver~3S wis~iíes, cnt~o fosse con· 
JleSSO~L·s. . scn ~d·> por mui lo l.:mpo cu1 um s1i pon to. 

O Sn. MALHIIIt•lS : - (.l u:llltlo (ICI'<l~rcm de· (Jlti<H·ter.) , . . .. 
vem ser iuomedl:~t:rm~nll) ret i rado~. · . l':nunei:•do o meu p'cn>MIICDlL' n ·c~te r'cs · 

Como d ii!:., ::unhamo~ tli[tlcont:rtns expcricmeia fJtJi lo, pa:;:sn r ci n outro ol.ojccto. ·Jlllrn o qunl 
p~ rit l!·nta ( d••> ll •~ tweitt" do S\~ll Jo:i iz . · d tn rno 1:1mb.em a [l!tcnt;bo do nobre IUifli st ro . 
· ~slc argumento tc:11 ~un Jlt'OI:t:dcncin, mn~ grllenLlu ({li-! os uliui>ll'os dllvam ser· ulll'i• 

não tem t••dn . :51 c.< h! dijtlutn:rl :r :rdqui l'ill expL!· gn~os 11 ·d•· du h ·m1•us u Lertl tJOS ~o pniz, ptlrn 
r icncia t•m nm [JDi1., h:~ loiro~ !' l'<' hl~i'ic~ p:trn l>·m ver··m o cstndo em <lnc ellc Stl nc!r :~, ~uM con · 
tloscrupenhar n sn~ 111i~~-.u, l t~l·a ('(l i'~ out1·o p .. iz di~õcs, oua~ necc~sit mies. seu pro!!r~~so, eLe., 
8$las lio~s Co!lld ic;üt•s. e Yollal' ; isto p~ ra não c>'tJU~ct,rcm n sun li ngun , 

o .Sn. I'EtJl\l\ LulZ (mi1;i,~tro tio: t'$t•·•m :·til'os):- como. ·infclir.111Cnte tem a~onlcc h!o" ;rlgnns di· 
l.'er(loc-mc; ~~~ · ho:·~ ·r<'l~~i'ot!.' •JIII ! ai)!Jilit'cm. ploma1:1s. · 
auxili:un · iOHll <'ll ~~~~wnto :1 ~~·lu •::io do> nego- o 811• JuAQUI ~I : :.\nu•:o :-::"l'iio npolndo, ti uma 
cios. lnju$liçn. 

O Sn. lOAQt:m NMtllt:O: -O ur iuislro inglcz o Sit, l\IA t.H Emo~:-Si o Mbrc depu!ndo me 
qoc estivesse vinte ;HHflls :tc·~h~. t•aiz, c•!m lit~as d!7. I!UC é nmn· inju~ti\':1 , ~011 obri~ado n con· 
relaçõ~s c hons ct·CI.I itus, SLII'in tl.: maior ran ta · testai- o e pouoria j uslillcar C:llll fnclos aqu illo 
w·tn p3rn ~ ~ol uçiio tl tJ !pWI•IIl••r ue~:ocio lto qno c.:.tou lliZ!lntlo. 
qur· si rus~c e111 umn mi~> <•o t.lo- i;,::nal imt>Orhm · A conlc5l:•çil•• do nollrc deputndo por P<1r· 

. cia JJ:tr;~ um !t:li r. (] tiL' n~o wni•crc :<~e. n~111twc'' obJ'i~~ · mc a l~ linmnt· a uttcnçiiu do 
O ::in. UM.IIllJRos:'-N~o hn d ltl'irl :> nenhunui; · nol!rc mi!"i~tt·v tJo ra outro (J Ot~tr1 . . 

cnn .. ordo; mas t.1111b•·m o ll<lbt·c dejllliado ni•<~ .Eu n'Cill quu o null1·~ . mwlstro , l'tncm·u , 
J'IÓole ncg-nr !f lle ·c>ta e~t.:~<l il COLI, t:rnle. p••r- lil)t' r~l c a~ lu t•antlll n tl~tX (Il' o SllU nome. C••mo 
w:;a cnte, ll iutu1·nn, poidt· til'lll' lltt dip lnmat:• ! c~hllh>'h , no )J:1 i1., . olll~r" com tod:1 ~ consr~~r:1 · 
11ma Cl·rla "nct·;::in. n m tl ~~crtn í:;r·n~·fio d·~ ••spi· r;:•o e ~o~• ctl :r dé Jln l':l ct.•rtos f:rctos que se d•:o no 
rilo para (H'!ICt:der cutu :1 tlevíd:r rmpDrt:ialid:Hhl, co•·tJO . di J.I( "m~lf•·o : !'•· r exemplo : cu iJU,'lWra 
em u 1u c~so de illl(lOrL:mt'i:t, o:onJO (Hukrin pro- fl lle o noh t·o nli lll ~lru ]l~ss1s~o .nmn rcvt~ta a 
cctlét', s i n:io cs ti l'cssc nnquc.ll :•s eond w\te~, looJns o:< nnsi'O> ngelllt•s dt plomnl tco~ ~ CUII$Uia· 

O " 1 . N · 1. • .rcs. flll tJU:IIqucl' m.11cg"ri:1 ()Ull foss1•, IJ ns:.nc.lo· · 
·": O .\Qt.l~1 ' ,\IJl'r.o 1 a um .np:•rtc. d;( mll'iblli(~:to u o~ nnti g-(rs cen~u'res rom~nos. 

O &11. MH•~r·: ll\11 ~ :-u LI OIH'Il dcputnd•• salJc c;<clui$SO nrjl:c!lcs que r· í~~em m~uos rllgn~ ' de 
Q ~le r:ss:•si'P.Ia~wsdc a i1 11Z:u lü 1 11 0 unlll uo ~lgu n!a Ot't'IIJ>:ll' l og-:r l'!'.~ nessn cot'l '•'r~c•u• c prl!mr:rs!'t1 
fonnn. Z< uo~>o (ll'z:r r•, para :•fl· .. ux:• l' a r• tU?tgHt cutlll'lgnarucnlt.1 ns rl igno~ e ns l~1 tm1.es. 
qlll' OJ h '·llh'lll tlr·Yt' ter . Não p.ids ta:11 hom ser conle~tado •tuo ll' tnos . 

O SR .. lo.~Oli J :'oJ Xu~:c<> ri:\ tlln ap~l·t •• . 11 111 on nntr•• diplnmMo rhlit!nlo .• qoe pel3~ sons . 
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bern~r~ices uii() 1leíx~ de rellclir cs~e ridículo) nqudlc; ma:.; a rninhn hléa nãn foi seniio cha· 
sob:-·c 11ós. Todo o mundo, cr!lio, coah~eo U!.ll m:•1· a altencão do n_ulmJ ministt·o va_ r;~ este 
diplom:•t••. no~~" tJUt1 occnJ•O l~nw posi.;f•o impnr- r~n1o do ~~··vi~o ,,ublico. 
Wn.tc na l~ ~roptt e que, .P!;dllluo_ au:nnenlo do I O Su. Prm110 Lmz __ ( 111ilústr.o d • estra1_1· ··ms ): 
ordll!Wdo ao g·overno. dl~~a: • Au~rnenlcm·m~ - Nilo t•·nho suu5o que :l"lad .. ~er a V -'h\x 
o unlcuado, s•·m 1.1 IJU~ h:•o poss11 sr~b•·etJ•L'cr. , · .o · : · • • 
Cumo e~le, ha muitos. l'nclos rel;~tivos 11 es~e O Sn. l\!AtH~:mo~ :- Voll conc!utr, Sr. PI'CSI-
nosso ,ypecim··~• diplom;~tico e qnc, si não dent~, p~di11do no nolll'e minisll'o como amigo 
abonam :1 cr•tJacidauu intellcctu:tl !lu pessoa uão o am1go smccro ... 
deixnm dtJ des:lllunat· o pait. que oconser~a no O Sn. Pv.ono LU11. (núnis!••o de cst•·aii:?CiJ•os): 
]lO~lo. -Amigo zclos•J do scrv i•;o public<J. (Apoiado~.) 

O Sn. Jo.\QUI~I Nwuco:- Siio anedoct:\s con· O Sn. 1\IALHE!nos:- ... que o re~pcila e aprecia 
todas <HJili nn cnuwrn do .... tcmpos <)10 tr:nn•os, __ muilo .\1_.$\lll_t;~l•:mt~,j:, muilll~ v•~;.:es [H'ovadona 
mns qt<C nenhum dl'JIUlado sabe a •1uem se t·e- imJH'ens,,, na trHi\tnu, na• h'üraô c agora· nu 
fcr1)!ll. alta 11d111inistr:tção, t~li~ntn que jâ l'oi approva1lo 

O Sn~ ~IAt.llr-:lltos:-N~o é ptos~ivel f[HC o •k- comlli~tinc~:hJ [Jl•la O[Jíni~u publica, que realize 
putailo. que con.tn a artudoctn, rwrtt chanwr a oquíllo IJIIú •'u. l'l'eio •!U•J Lod<t a cnmat·a e o 
oth·n~:io tiO mí uistro ::ol!re o eorpo ditJiomnlk~, pai~. tem em IIICHI•! !fiHrntlo crlha111 par:i este 
estejá ~ clcdnr·.:~r no111CS. . mini~t•:rio. 

O gnbin~le 2~ do !thrço tem p~ra mint 
O Sn. JoAQt:m ::\Auuco tlú um a~mrle. um mcl'ilo: t>ceordon l'lll ltÜill uma llbr:• qne 
O Sl!. lll\LI·WHOS.- Mas nl~un~ hõu ull us· pnreci:1 morta, a r:-~11!'1"~11!'~ em.l'elnçiio a pulilic::~; 

ca_)tal' delõsn irnmr~n~a consitlct·ar~o pessoal, de e cu deelni'O que hoJo, a Vl~la tlt• t-n1>l1Cicl11du e 
IJUll goza n nossa ó~plomar:i:t, eumo diz o uohre cai'Ucler l'IIW~t lt> de cada um tio~ nob:·es minis
dcpttt:~do, nesses putzes tros, lltt llu•uiJridade, •ligtlida,JtJ c elcvaçiio do 

Cllumo u tltlcnçâo pnru os maus e uuv vara os idens com q uu o uullau prc~idootc do ron~elho 
bous; ~u sel'ia inc11p;1ciSsitno d•~ f:1zer umn ia- se IL\llt ~empro :~pres•HHttdo u~stc. [Jnrlamcnto 
justi~a :1 l]Ucm quet· que seja, . tJtt:mto u:nb a (•tpoi!ldos), o 1-(0Vel't>o hu dú se1· utnn cous~ n•:~l 
estes l'unct:ivnnrios, cuja t:nusn cst••n arlvo· e ~érí:1 neste pni1.. (ApoiadoB.) . 
ganllo. llar:t quem estou pedindo nugmenlo de E os nOJ•l'C~ mini~u·o~ tl~vem não fazer coma 
oa·deu:ÍLI~. porttue t•ntcndu r}uc sens servi<:ns alglllm <llHl possa dt!>rr~wr ês~a cstJl'l"nnça, que 
niio s~o bem remunerado:<. li vi) o uobt·~ (le· creio s•·r a du t11dos o~ br~zileil•os. 
pulado qUI.l não IJOS>O, u5o Ut!\"0 ruze\', Ul!lll Eu .llic~ tJClj<) ljUC dd\:e.n.sulcú~ prorundos 
f•t~·n, inju~Liça :.1 nin~tlCill: npenas dennneio onde se \'CJil clar:tmenle a sua pass:~gcm pelo 
f:.ctos vel'duJeiros pal'a chonw1' il ali~Jnçi•o do podur; sl'jam os 1'11Íu$ daqueiJa eslrelJa que 
nobre ministro solll'e elles, n!im de que u' cor- o nobre ;uil!i~tro .t~o briltmnlemen.te Ogut·ou 
rij:1 e JI~II':J rtue a t'e[Jre~entaçào mcional do sobl'e õ marco miliario plau ~ado por Au:;u,-Lo 
Brnzil ua Europa tenlla ~inda maior con~ii.lera· · no (mw11 de 11om~. mo~tmndo os <liver~IJs 
çi:•o, c m··~mo pnt·n que a ~nrOJHI [!Ossa I!! r rlo c~rníuhu~ quo conrlm.iam ntB eon!iní' do impr.rw; 
nós a ~;~pinif•o mtiis ravoravel qnc ~ pos>ivel, st•jn e:• da wínislro. um raio IUIItinoso dcs~:• 
ainda mesmo ~cim:~ da IJUC. fa~ dc·lod· , ~ .os esll'!!lln que 111ostt'O o caminho da prost•crillndc 
JHtizcs daf[Uclle continente. da nn1;~o. e. Yis!o ~er~m sete, f<•rmeJn uma 

o ::;11. Jo.\oum NAuuco dú um :~~1111 ·te. co;tskllaç•io no tw:<so l.'éu volitico, de sorte •1uc, 
qu~ndo M :;ensçõcs rutur:t$ l]nizero1il snbl'r·onde 

O Su. MALHr.ntos:- Emlim, este cammh~1, e~tti o mini>t~1·in ~s de M:ll\!O, po,sam npon· 
quo o nobre de,,nlado po1· P~ntntuhttt•o qunll· tarpara esse céu c di7.úl':-esti\o nlli n:uluoll:t 
Jica mms Olt mcno~ d•! CO.IJHulw rle •rn,·dot;t\18, pldatk · · 
ma.s que .nu ~n~l'ela~to serve (mr~ d" n~n,·tnr E, si infdi~lllOlHt~, o mini.<tet·io 28 de ~fut·~·o, 
ce1 tos factos.' e1. undc1ros, me- .revnn~ tnal> 11111· po•· nl ··u1r r ,r,· a occnlta e htidica u'i11 J>Udct· 
g? ~~que d?·~~o .. ~,~~--~ u 1~111 • ~!edtll:~·· n ~'~_- rc:•liz~r o ·~t·o~r:imma ve•·~:~d~ira:uo'nt~ libernl. 
tcnçu_~ do n.o.tlt: .1111111~11~. de e~~t·w,gen~s Jl~ l.a pi'Ogramma do Jlfogre~~o I'••<~ I dL·~t·~ paiz, eu tão 
o u .. ~so Clll flO !llploma\lc~, lJU~, a,•~zm de 1e- u~" tr•mos ouu·o t·cruc:tlio seuiit' dc~uiPnt~do~ 
present:tr tao !}em o Hraztl no~ pa1zes e~trnn· ' . . 1. . -11 'h . d" 
S'llll'uS a in i-1 lelll 'li"llllla< pessoa~ l["lll <lt• ·•I· 1 pnn1 ~ 1 '101!1 •'1 i17.CI tli[lll ~~a qne "(lOUcO> 1115 
"U•n- 1fúnn'.; il•••lu~'11~m t;"1; 1 ill~l.~lr•~ cut·;,01 .. 1 :,,~. 1 al!ndlll lao pO\!l,,·~· e IJnl\mntenu•ntc o nubrc 
., '' ' · · 1 · · r , '.'•' 'i miiH>Il'u-tlc pen•lt1r:rr :•s noss"s hnl'lm~ desoln· 
~ela su:~ apouca la lllll'-' IJ;C!It~.l:l, P•: o ~eu ~ n11ru , d•Js 11 11 ~ s·•lg r l!ll"ll< I[ IH! •o duilr·uu ,,o~ 11· , . 11 tio 
tt.n~ uu bout õen~u L'':l tralat•tlos UO>>SU~ 1w:;o · I q;l~! p:•;,a · 1,..,; B~~y!nuü•·, rlio ri, 1: ~• ·l•r,· ~ nvs~t• 
CIO~. . _ I de:.:,: r:wa o ~~pera•· ;rt;' tiUI! um !lia um l~lli'O 

O Sn . .loAQu,m i'ün;·c,l : - ~i\o ha cor pu di· j Cyr.-~ ~~~~~ H~nlw r~~11ir e r,:~tilll l l'· no~ n (iiJtJr l.l(l~!r. 
]Jlom .• t•,·o tudnol' do l]U~ o nos~o. I t:onll~•·uJ l1 u :1 pntnn Jlenhda. (Mrc.to !'ml; mtr1to 

O Sa. M.u.u~1nns :- N~o p,,:;~o 1\izel' ~í con· bem. l 
cnrdn 0 11 n,:o ; o nobre deptllttdn lÍ !]li!! " di1., .\. tlisL:ll'"''o li••a :n[il\,1~ J>elu h >rn. 
comqll:lnt" ett creia l[lW h,, nlgtuna exagcr~r;ão n Sr.. P:tt.SIIIE~1·~;:. rl:i pnr:t o!·Jcal tio dia -10: 
da~uapurle. . I 

Sr. pres rtlente, peçn a V .. Ex., a c!nm:•ra c :~o I l." l'tl<'lc (ll!•; l l i2 lwta ela ta~·de). 
nohru "'ini~ll'o <l t• o::.:trulli,[<'ll'<•~ que llh ! •• e~r'll • · 
pem si. no ~ol'l't'l' dn !llinha C'""'':rs:r , 31:-;llllHl A[tl'<'> •·utn~tio tl •! t'•-'<[Llel'im··n\os, pr,:jcclLr; e 
ph1'asc fui 1.k :~lgumn fúrmu oll'undet· n csl•.1 olt ill'litn~i)u-<. 
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2 .• discuss5o, dn resol Utfo IL liU. I'CioLi v~ . á 1 Red·ccr,(.? tl/1. CIII~Ut1,1 ,z~ s.'' :. n;bd 1'0 tle J(eltCZCS ao 
p!lll~iio COIIC~UI(]:I 110 ~olda~O ~l3llOCI Un~dlo I . j'I'II)Cl'lo IL 3(J, r/c 1880. 
Barroso· . . · 

ldelll 'u. H:i ao sold()do Antottio Franei>Co A nssemhl!!a ;;-c1·rd rcsolrc: 
Feitosa. Art. l." E' <~Uloriza·lo o gonrno u tmondrlr 

rdem n, 1G8 ac- artificc miltwr lofcdno José ndmitlil' ti liUilrit~ula uo L" anno 11:1 fnculdadu 
da Uo::n. do direiln d~ 8. Paulo. o ostndnnto Jo>ê Fr:m-

[,Jem n. Hli no opera rio ~o ~rscnal de ma ri· ci~co ::>o:• r~~ Fillw. que; antes do cx:nnc d:~~ mn • 
uhn d,, r:ôrtc, ;\u!onio Uias dos S;~ntiJs. terias do :umo. ilevcr;í mostrnr-~e appr·nvndo em 
, Idem d:1 re.~oluçao n. ti~: amn·ovauclo· a pen· jlhilo~Ojlhia, unico prcparatorio qnu lhe f;11ln. 
~ao~ n,. M~rm Cact~~a d~ ::<J~I'a Lo~o, " . ~ ;\!·t. 2." fiCI'ügam-~c as tlí~ro.~i<;ues em con· 

L ~~~a d;~ rcsolnt_..w :I.U~, 1 oncf.'d'.'ulo 11 ·11 ~·10 tc·nrw.-R'Jd,,liJftl) 01>11/rt.<.'-Silfeinr ele Snt:tr. 
no capttuo Dom11:g~s das· Nsv~s ;\zm cdo.. -llu•t JJariJIJZlt. · 

ltlum n. :Jl no alferes t,anth\IO· ~hJJ'CH't~ de · 
?llallo,; a ou~rn~. . n,;,-/cll~!~ i o il.-t r"lw:mlrt rlo 51'. !1 .. E. de Ca.maJ'fJO ao 

Idem n. 3;t ao ~adele H\llino. l'orfiruJ . J!l'liJcâo n. :.1o, de 1880. 
Idem n. Hl9 a Charles Dwll'JC). 1 
Idem ;~o phnrolciro Valcr•itLno Pcr(•irl1 du Fon-~ A as:;emhléa gerd •·csolvo : 

s~r~. Art. i." E~ nnlll t"lz.~tlo o ""OVl'J'IlO a m.1ncb1' 

2.•parte (ti ll/2/toni o.uautes). aum!t~ir ú 11\llll'tcll!a elo L•• an~w tia facul~~dt; ilo 
rnetllctnQ dest~ cvrtc, o c~tlHianlc Jose Htlws 

ms,.us;;[ío ele requerimrnto~ a:Harlo~. Cn ~laYnl, C)UC dever:i mo;lnH··Stl O.lljJfOI':IlllJ em 
J.evantou·<:e u .~c~s~o tis 5 iJ~ tl.~ hrr,1c. htlllrl, muco [ll't~IJ::ralorm qu·~ lhe J:r tn. 

Al'l. 2. o Fic~m I'C\"ll!,'<~d~s ns di;posi1;Õt:s em 

Re~ltW!'•io dJ Jli'O)tclo n. :10 de 1880. 

A assemhléa gel'al resdve: 
At·l. :l. • E' o governo oulol·izado n L'OUCOtlcr 

a Juat)nim da Cos~L B:u·rmlas, juiz dl' direito do 
?llnt·anh~r>; 11m anno de Hcençu c~om o rc:sp.•. 
c.li\'O or·clt'tmdo, para traln•· d~ su:• snutle onde 
lhe convier. · 

Art·, ~.· 1\erognm-so as di~pnsi\"UOSJ'Ul co~1· 
trario. 

Sala ();rs. commi::>ões. l'rn !l de Jni!Jo de 1880.j 
-Si!Vei1·a de So!lza.-1/o(/olp'ro lJt111tru .-l/11y 
Bal"boza. · · · 
/ll1tl•rN·r1n ria Wlcnrfa.do SJ·.lltl~{oiUV rJ,, :\rav)n f!.n 

• pt·elj:c!o 11. 30 d:1 H.l80. 

A asscmblér~ ~era\ resolve; 
Art. 1." E~ o ~ovcrllo nuloriz~rlo n ~onccclcr 

ao DI'. Atl\'n~o Ocl:L\'imlo l'iuto Guinwriics, se·· 
cre:al'-io da jnnta l:\lllllnct·cit•l de llelétll, nn l'ur;i, 
11111 tllliiO U~ tiCl'Jlt;il ,cum Ol'l'Specti\·o Ol't\en:;du, 
pan• tmr:tr d<~ ~un :-nuue onde lbl' eonvicr. 

Art. ::l.• llevognm-,;c ns di~posiçucs em eon
\rario. 

S:lla das commb~líes. em !J rlc Jnlho de 1880.
Silr·rira ele SQUZ« .- ·lloclolplro Drultcts .- 1/uy 
1Jarbvzr1. · 
R•dac•·i!rJ tlll rm.mrln. rln 8t·. PJ"i.w·u Jlar11i:n an 

. 1H'<'jrclo ?t. :lG, tk IR80 
:\ ;r" Cll1hl(•n g,•J'~I l'<l,OII"r•: 
Art. I. • .E' <•tHnriz:rílo n ;~·.- ,wrno a m.~ndar 

admit1ir· :": nwtri:· :tln t111 L•· .111110 em q twlnner 
1l3~ fneuld~dc~ ·,];~ dir·,•ito dn lmpel'io. o e~tu· 
t!:111h1 JCI;Ü Z"llltHL 1b ~ilr:r .l :mirll', t l,~ \-otÍtlo r-sk•. 
pnr.:Orn .. a11tc~ do c..:nmr. rb~ m~tcrh<> d•1 ~nn ;o~ 
mo.,tr·~r··sc ~ppr·onHlo no~ dou~ tm~p1r:ltnrioRqne 
llir. f:rlt:r111. 

Arl. 2.-" n ('\"O~Htll·.'-: .' t•S t1i ~ ll\'1;-.:.i(''1 (· ~ ('H't ('<lH-
tr :u·ir). ~ 

l'n1:n th r:11ama dns <h'lltll~dn~. i ' h\ I 1\c .Jull:n· 
d~ lt:;SO.- Jlo,JúiJJho Danlo.!.-Silt·,,im rie Sou:fl. 
-Ruy Da 1·boza., 

COIIll'ill'iO. · 
Sala d:>s eonuni~sües, llln 7 de .lu.lho do f88<J. 

- lludoi{Jfi<J /)(tu tas.- Sr/cdm ele SoH.Za .-lluy 
Barb:J:a. 

I!!ICMI!!I'a c1n to de .• lullao tlc 18 .. 0 

t•nESIOI~ l\'CIA Jll) SI\. \"ISCON"DE Dl:: PilADOS 

Sl!~l)l A lU O .-t"'"" r:w~. --Partccr .-Proj ecto. -A I•P<'O •·:1• 
c;\tJ d~ ~·c,L:.\1~-~c~.- ltl\1)\1:111.\ "PA n·r r., U.\ Ollht;~l Ll-v Dl.\. .. -
À{ll"f.!:-c-ul:u,_-:.:O,ij Uo t'l' E ill~l'im c.ufo s.- LH,cur-o u proj ~..~el() tto 
St . ~'~i r.'\ dC! r., e••llt~llos .• - l)h.~tCr\'Uf.1;"l'S c rcrLUOriJnonto 
do Sr .. J ~uquim ti t.: t'l':l,.;_ llllSCtl·:,~ü•~:; o J·e•JUCJ·jm~utu 1l1J 
~\', ~·rc~Lw Cot,lhdto.-- Hh!>.CrYat;lll'S c .Jirojod•J tlú sr. 
H~l.t"l'l':t ,lo 1itl~U.•7.C$.- t liii'Cr~.:.\ç.IJ"crt ~ n•qu~rim~ntQ 'th.l 
St·. 14'rctl crico lt ~ :-!"(1.- Oh!iit't''·aç.úr.!:t tl1.1 Sr. -FcHcio doa 
~nnlos.-~St~6t:t"H.I.\ I•.U: 'I't-: lU. •lUIIE:~II)(i tll \.-2.:1 cJl-"CilSS(i o 
tl.ü. projcc\o H. l:H tio lS'i':t, E.m..:nt.hts~ EncerraruettCI.!~ 
-Discns~:·q) do "\'C ~H\!I'ÍHIC11lU ~\IUilll'Jo tl-o ~1·, Ül\,·iã.u JJoj • 
~olo Miau llllb/"dt"itJ:~o d1l h.l11'1. lJjseur:~o:; drps Sr·. Auto11i0 
Ca1lo.s c li;n·i:io l1cht~Lo . 

A'~ 11 hnn1s d~1 IH~uhã,fcii~ ~ dwmadn, ueh~l
ram-s() pro~~ntes n8 ::it·s. Visconde de Pn1do~, 
Ah't•s de Ar:mjo, Bndrig·1res J<lnior, Almc:ida 
BnrlJozn c Joaquim ::lerr~. 

Comp:n'P.c•·ram drpoi~ tln chnma la o~ Srs. : 
Costa Azc\'edo, S~hlanha .Ma1·inho, Americo, 
ll:~nin, Fr'ntlco th' ::;,,, Tnvn 1·e~ Bt!llolt, ~itwal, 
Fro·illl~, Jo ~(! nn~~on. Lil<eralo D:IITO~o, Vir•iaLo 
<11~ .'lctkiros, ,f,);iOIJrig-ido, Suu~a Andr·adc. '!'l1eo· 
dOI'('Ifl :o;ontn, ~l"r''il'<l Bnnl•lfio, Al:d11n ~lill:m•~1.. 
l!rir·~ de Y:•sconr·r-lla~. ~l:rn•JPI Cnrlu ~, i\lanoel 
d~ ;\[~gnl h:'tCR, Co~tn 1\ilrciro, Sonrcs nrnndiio, 
Scraphif'll, Esp(!l'idWo, ~luntc, !Jarros Pimeulcl, .. 
l'r;:dQ l'inlo.•ntol, l~t·,c!ct·ieo <I!'. Ahn~idn, Alnwida 
Çott to, i'l·i~co 1':1rai~o, l\<lllOlpho l.lantu~. r!dc· 
fonso tlo1 Arnn.jo; B. ~l.r\l'l ' ll tle ~klh'l.CS, Bnpti ~tn 
i'l'L'' lHl, 1-'n•.i l;<> C:l\tllil·lln, lbrla tlo Ar:nl}o, 
Corl'L'a liaiH~llo, Cc>:ll 'io Al\·[m, Ctmdillu 111~ Uli· 
vo •il':r. .lo~L! Cao•lann, AH'on..:o l>••nn~. Jn:rljllilll 
1!1·r.vc~ ll!ho. Limn IJIHLI"1C, l!'t·cdel"it:o \leg-o, ~kllo 
Fr·~m~o. l'~tii"O Lniz, l~el i cin do~ S:>nto~. G:r\•Hío 
i'ei);,,Lo, Luiz l~toiippl'. ~lot'lilJI Ft•:mcbeo, Anlo, 
llk• c~ll'io,:, 'f:rlnnnü:•r·0, Bar5o ltomL'i\1 lle :Mello, 
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~lnllicii'Os, .laony·nn Jru·clim, nu~- HrwiJor.n, OI c· 
g·ru·iol l.Jinnti, ~un.~~·to de l;~~tro u.F'crnanc.lü UsO· 
rjo. 

Comr:trcecratn tkpois ilc :d)el'lôl :1 .,;ess:uJ r,s 
St·~, Flni':·:H'ifJ tk ,\bt·(lu. CauwJ'gn,AIJreu e Silv:L 
Jo:.quim Xnhut:o, tluu;.;. I.i111n, }[orcil·a de J:"·t·
ro~, Pompeu, Silvrii'n <lc Snu7.:t, l~11am innndr·~ 
LlrJ ~kllu, Gaft!inn rl:h Nc1·es. Souza C~l·v~lito. 
lll!zctTa C!1JVncnnti,-Aug-u~to Frnn\'tl, Andra(]c 
Pinto c M:u·tin1 Francb~o Junior. . 
. F~IL:tt:rlll .t'IJ\11 p:rrlicipn,·iio o~ St·s: Aurt'liano 
~ra:.:·<~lh~''"i ll ttarq\l•J tlu !lhcrJdo, IJ:II·iio ria Est:m· 
.d01, l~spiniloh. Flor·,·~. Aragi:n o Mello, Fran<"o tle 
i1lmcitlit. Frohí" lt••i,:, Ft'ank.lin IJ.,t·in, . Fl'r~d•cn 
Sl!rlr•', Ft~IT~'il'a 1le )lount, l~ran•:n l:~t·v:dho, 
l:nwcio ~l_al'lius, .TrJ >Ó M:Hi:tlln, J,t•nnymo So•lr•). 
J\l;~cct!o, :1idlo c .\1 \'inl, ~I ariano •la Sit•·r~, c 
TlleojJI!il•l UUoni; e setil clla os :;rs : . 1\ntoni11 
de Siq Lwir~. Azamlmj:1 ~hd1·elles, llulcãu, Bel· 
lr;io:lkll'orl llU3i'lC, C;~rlo~ Afl'on>~>, CuLllo Mn· 
g-<~lhit"~• Fi<klis Uotellto, Joarjuim T~~·ures, LOLt· 
renro <lu Albll<lliN'<JlW, Le,uciu de Can·:~iho. 
:\lnrcolino M•1lll'a, Mnt'Linh•• Cntn!JOS, ?.I:~nocl 
:r.ust~•J uit•, Wbeiro tle Mc neze.•. SoLtlo, Sigis
muudo, ThColloJHiro, Ulyssc-> Viauna Q Zam~. 

Ao l/2 dia o Sr. PnESJDE'iTB ducl3rú aberta 3 
ses~f1o. 

g' lida e ilpprnnuln a ~cta :nüecrdenle. 
O Sn. Lo SEc'l&T.IRIO uü cotlla •lo sc:;·uinlc 

r~XPEnm:-;·m 

Olllcios : do ministL·rio d:1 ;:-u:~l'l'~, de 8 Lle 
Jnlho· COI'l;(lllt~, remctlc1ulo o t'l~IJlWI'ime~ln e 
mui~ Jl:llll:ltS <'lll f)li8 n :dt'ct·es dn Hl hotnlhi1o dt• 
int':•nt:•rit• Ut·b:mo ViciJ'a d:> Silru Frnll(':t, 
:11nmno d:t e~cul:t rlc Tiro do C~mpo G~·umlc, 
JlCdt! JirC111:n (Wru mntt'icnlar-se no :111110 pi'~(Hl· 
l'~lorio riu oseolu ti<! infanl:triu ü cunol1:1ria da 
Jlruvinci:l do LHo Gnmde •l•J SliL-A' cu1nmi~~ão 
<.lo i n~lrne~~t1u .pn!Jhc:•. 

Do mini$1Hio d:t ~gTicnltura. de !I ([c Julho 
cut•t·eal~, remctteüdu o l'equuriHwnto cnt que 
JoUo d•J ,\11wrull\:1]lu>t• pcch~ i~r·n~,·ro de dirdws 
varA us prm.luelos de sua f:1ht·i•:a u~ ·vinhos de 
Jrudvs do Jl"iz,nu l'l'"l'inci:t de l'omumbnco.
A' cummi~:>üo de f:t7.(·ndu. 

Do nJo.•smo, c tlc i~nal d:,Ln, rotlletlci'IIO o t'n· 
tJUeri•u•:ntu em 11ae 11 L'Uill/lnllliia de navega~ão 
n \' :•JlOl' do. M:tl'iillhitn IW!hJ prorogu~iitl IJOr ru:üs 
dez aunos dn :<\lll colllr;olo (t~ll'a o S(ll'' içn d~~ 
linhas a sell r::11'~n t'lllt'o: os illii'Lns da cidod~ tlc 
~.Luiz 11 os dtl~' e<tpil~es rio l'ai'Ü 11 Cc:,rii.-A' 
ronuni~são de cnmllll'rc.io, intlustria e ~rlcs. 

Bcqucl'imcntos: tlü Ta\'a!'es ,1,: \.nmp. JlL'Ilindo 
~uluç"" dll retJ\li.•J'inwntu <ftlO npro:>ent:ll':ttn em 

.1. 0 de M:lio pt·oxim t~ pa~~n-lo para~~ cre~JÇ:'IO tlc 
nmn <'l1liÜ'07.o~ l'trn~rnria ne,!a crll'lt!,- A' tom·. 
mis.;;·,o tle cont rtH:L'cio. indusll'in c tll'lt':'. · 

IJn Mtl tTis :\, Kuh 11. ['l'<' i'llll•lo->c t••L:r bel t'Ca 
um tltfii:ti'Íll nu l'o~sseio l'll loiic" da c;irl t•, Sl!lll 
tlispuiitliu par" o E~la :o.-.\' ~ommiss:1o Lle or~n· 
lllOIILn, 

E'Hdo e apf'I'L•Y<ttlu ost>guint· . 

H!8~)-N. :~\ 

l'r;rtt!llfio do 1wr}o•· lfi'Cidllarlo R·•111111U1do Re· 
miJÜJ de 11lello, d~ r:onta•· rmtilfttirlufiu da gra· 
dltilfli~ de $81! JIIIStO de aCCrÍI'riY rJQI/t O ar·t. 3. 0 

rü1lui ·rt, :1813 tle 6 de Or~tabl·o de !MiO. 

A' coriunissrro do marinha .. e guerra foi [Jresmlle 
IJOI' Llc'rnc.ho da mesa da cnmnt•n dos Srs. depu· 
lados d•) L .• doJ OutuiJt·o de Uli\J, o aviso do mi
nisterio dn :;ucrra d~ 20 tlc $ettJmbro uo mesmo 
onno com o~ IJiip~is n cllc :snnexo~, concerneu· 
te~ à pretençàu ilo m:tjot· gt·ad«allo do W.•llata· 
lhitu lle in.:1ntari:t, do conttlt' antig:uídad~ de 
gr;~duHt;iio do JiLo posLn de conformidadc ~om o 
art. 3.• ,L~ lcí n. Hs~:J de ti tle Outubru de 11:!70. 

O u~sn:npto c •ligno d~t c~cltll'ecitla_ aueuç:io 
tio éSt'(lu Jcgíslatii'O, elo modu a llt•mnr as rcso· 
ru~õ~s nos .::t~us hlelllicos, tlUC surgirem PL'ranlo 
o !!OV.crno imperial. · 

~ousidet•:tudo, llorém, n com missão que j:'t foi 
elle obje~tu de delíbem~ü!J do mesmo governo, 
li nnauu na inlct'(H'ctnt:àLJ dtt t•efel'id<t lei combi
nm.la com~ de 11. :!ütô de iJ. de Agosto de I.Sifi, 
co,•lormt~ se induz du J!fo(Jrio requerimento dG 
supphc:mte, em stmtldo do•sfavoravd :i su~ 
(H'ulençào ; 

ljnccntre os anne."Cos ncnhu:n documento se 
cncofitra que conlinnc este facto e por onde se 
pu$S<t ~juir.<H' •b jtlsli~a de uma tal tlelíb~r:u;~o, 
âtJvcntlo, cntrct~nto, pre~umir-se que com a in· 
terr•·d~~!io dada ao nrt. L • da Jâ cita• la lei 
n. 01616 llt! i3 de Agosto de 1.87:1 em relaÇ•IO no. 
>'Ulli'llc<mlu se tivera e1n vista s:•lv~r direitos não 
menos I'C&J,Ieituvl'isde outros uiUdaes, lJUu tcri;mt 
de ser (JI'CJUdicndo~, ~i outra lircsso sido n in· 
li' q>.rcl<t~!fiO ; . 

.E' n couamiss5o do p~1reccr que sejam devol· 
vitlo:< o r••qllllrimenlo e anncxos nu governo, p11m 
pt·o~lat· escltorecimento~ a re~peilo. 

Sala das r ommi>süus em lO de-Junho de 1808. 
- Jtr'utayrlW 1/. 'de J[•)l'ats Jul'.!im.- J. C. 

. .L~<' l'C(IO . . 

E' lido, julgado objcclo de deliberl~·ão c mllll· 
uauo hupritnil' o $eguiuto 

PUOJECTO 

t8i10.-N. ii3 

Pn:t::Tlll'\ÇÂO DO AI.FilllES l'~DIIO DA SILVA. S01J1'0, til~ 
CON'f,\li .\~'I'•GlTWAVE: l>ll l'OS'fO 

A~ eornmis~fw tl•J m:u·i nha o g-ue\'1'11 roi prc· 
stmln, 1101' tlc~pnch.o da mr:s:a dn camarn do~ 
Srs. ·,lellttlndos de l.• do !lll\7. [l:.tssndo, o :o\·isn 
do 111 iniste.rio .ll:t g•wn~ de ~8 de Alll'il do 
•·orr·t•tlle an.uo, t'om os p3 pois n elle Alliii1Xos. 
t>nncorn•·nw,; ft prdcn~·~o do ~!fere~ do IJ. • 
bal:d il5o tio inf:tnt~ri:1, !t•nente hi.mural'io tlo 
··~t'ITi!O. Ju~~ l'etll'u da Síh·a Soulo, dt• C01!1lat• 
;ontigniclcuh• t10 po~to l]ll •~ Iom d11 dia 1." !lc 
J:i:,elt'o tk lSiO, data cut qtw, servindo como 
ol[llttl:d, l'CIJliOrcU Cll\l'H ]'~ra O (jll~Ül'O do 
••xercitn, e n:'o da datll do 1k>ct·eto !(UO o co !locou 
ne't"' qUilllt'o. 

u n~'tuupto é m~rorrdJr da e::clarechla iutel· 
ligencia do corpo (,,gid;ltiV•.>, do modo~ Hmnu· 
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as resoluções de casos idt!nticos que surgirem 
pennte o go;·crno do imtJcrial. 

l'rata-~e de dirdto~ !)lle se dizem IJI'el-rrídos 
c '4li'', •IU:Htdo r•'S!Jeil:tdn~ pot· d,:ch;fio h·gislnlifn, 
forç(\~;uuente b5o .tlu cootnriar outl·.,s por si 
impt•rlante~, na IJOSSo dos l)lllle~ o~t~o muito~ 
olllciaes do exercito. . 

A lei aonuo n. U.i88 de 30 de Junhn d~ l8ü0, 
no § J ." do ~eu nt·t. 2.• autoriwu o go ernn 
de3de lo,qo a admitUr no prirndro I•05lo do 
cx.Crcitc, os uUlciaes e {ll'iiCa~ de pret d<~s enrpos 
de voiUnlarios da vatrio e da gu~•·da n:rciun~l, 
que \ivl)ssem ptestndo por dons llllnos bons 
serviços de cam p3 nb:• . . . . . . · . . 

Esta autoriuo:to, necessnriamente dependente 
de v:•sns uos I(U~dt•os do< ulJkial's, parn se•• 
exercida, p_orqunnto a lei de fol'ç~s n~o [1~1·mit· 
tta cana ella e:&ceder os u1esutos quadro~, não 
podia ser, ·colll(l uiío foi, consJder~•d~l C1Jduca 
com o ell.erl'iéio da refo!l'idn ld. 

Recompensa do gstr.do aos bons serl'iços de 
guerra dos qu~ se 3chasscm nas condições do 
receber aqucHc favor, bem e~ pr·l!sso n~ lei, nfio 
devia ces•al' no limite ktlli'l' rarJo d:ts úí~].losi
ções qne, pelo pt·eceilo conslitudoual, nilo ct>bcm 
ir além do ~nno. 
As~im cn1t·:1 d~rn o· governo, pois qne muito 

temjiO deccn,do, ainda 1101' vcz~s u>rlrn dn 
auloriz:•~ão nllu<liJ<~, · desp~clwndo pat'a o~ 
quadros pmtendcotes de que eogíttit'<~ a mesma 
:mtori!:1ção legislnti \"n. 

O rt'.q l\CI'CIIle fui um .:leste~. · 
A :ii. de Novemhro de it!iS. sei:undo olleg~.

'eve fnvornvd ô<>s~~cho o seu· rcqut•rimento do 
i. o de Janeiro do tSiO, e desde !HJllelln é[Jocn 
pertcn~e :ro exercito·~ . · . 

. D.llu ~u~ prclcnçoo de conlat· m:uor ~nt•·. 
guid~de do poslo, e n tjUe deeot'J'e do f. o lle 
Jandro de 1870. · 

A commi~são Dllrnlomento cnc:,rn11ilo o as· 
!Umpto, não julga [.lrl•cedent" o ar~nummto em 
que su ba•úa "t>rctcnçnc• !lljeiln. 

• O rnclo. d~ llllli~uidmle tlo rcquerimcuto ~ t í. 
pot· si nada decide; tuas tle rrente de outr:~s 
consldernçues pude d:Jt·-lhc o maio:- v:il••r e 
de1ermmu solu~ão quo obt·igue o diNito que é 
J>relendido. 

do ex•:t·cito, ao 1 cquet·cntc sB lhe mnnrlou 
CO!lla·r Cl.ILIIO tempo UI) serviç•J o dcrorriolu de 
7 de Març~ d~ ltjli1i ~ U·dc Julho de 18;0, e 
tamb.:m u decurJ•ido dn ~O ti!'! F.,wr<!iro d,, Hl71 
<I ~7 de N~·;cwbro de 1S75, em .!f li C SL"rdu !lo 
õJjtt.Janle tlt• ontens .dn in,pecçflo dos lJOrpus de 
iul'atJiat·i~,. ['o••rorme deter·minon 11 im[J·•l'ial rc
solu\·fi • riu con$uJto •16 :z:t ue Ju11ho d!! 1878 ;
que a alllig;nidade do pMlo r•'llllerldn, e se,·· Ih~ 
l:llllr·e:litla, Vfllll ft~rir tlimitos ~d'lliÍI"i·lus llf'r 
muito~ 11Lllt'11s· nm•~iar•s cumt•an·l ,eirn~ de ·dM,e, 
j:"t uo quadro n~ üpnr~a tle Hlll ar"lmisslin no ex e!'· 
t:ito :- I(Lll\ o facto (}ti le•· l'• •l(neridn sun :ulmis
s;io-JHJ L" dr.·hudrwde. f8i0 ~em ltuc :ttê t~m 
tiv~~se oblitlo des!lncho, não é moli\'O Lm~t~1 nle, 
portitW só111ente no ~overnó c11b•· ju!~nr da 011· 
pnrLunirlude de despachar os rc•IUCrimeD.los fjl:~' 
lhe >ã•J dit' lbidos : 

A COil JUli~são de marinha c gueua, vurêm ' 
CoJ nvencid;~ da ll!'Ctenção ~UJl'ito, eiiiiJ,JI"a.o ll'lC 
twnsn o con,:elho ~upt·emu mililnr; tn:1s tu
uwndo Clll consi,fcmç:to,quc se det•n na df!a ml· 
lila1· do rPqur~rciiiC ou :tnlt:.s IIQ exercício de 
su~~ J'unt•çõc~, t:olllo n!ll~.:iolltlesuc U do~ J 1lhu 
d•) !8iU :thi ::0 de Fe\'CI'eiru de l:iil. ofl'c;'ucc 
cuuto rtJ.<ull,Jdo de sim ~x.ame e como· pt;~rccct· '' 
~egttinte pl"oj~clo de lei : 

. . \ asscmblên gerul l'esolve : 
• Art. 1."1-'ica o ~rnver:1o tltll~'~l'iznd•l u 11Ü1Udar 

que se. conte uo :lifer"s dn 9.• b:11nlhiio de in· 
funint·in, tenente bonor:•rio do exercitv Jogú 
Pedro d:• Sih•n Souto, a antiguidade desse posto 
de ::!O do F~vereiro de !Si f. ·. 

• Art. :!. 0 Revog~m-se as di~posil,'ão em eon-
tr~t·iv, · 

• Snl:1 f1:ts t•onHn'ssõt!s, lO tle Jnlho dP.l8SO.
JeJ·ouylllo R. tle .,[, J.trditn.- J. C. A.:eveJo. • 

Foram lttlas o nr•p•·ovadas as mtlac~·ões 
sob r!! a~ matricula~ tln~ e~tuJ];wles José :'i num 
dn Si! v~ J uui ur . .l11~é Frnnci~cn ~nat'll' l''i!lto c 
lo~u Bihas Cudav~l ; e cr•ncedcutlo liccn~~ ~o 
Dt·. All'"n~o Octnvi"no Ptnt11 Gailll:lt':ie~. ~t~crc· 
tnrin tln j uuta r·omlll•·r·ei~l do l'unr. o a Jo:111Uim 
da Costa U:u-rndH~, juiz de tli!'Citu do Mnl'tl!lhão. 

l'lU~ll!:ll\A PA1\T1·~ J)A llliDEM DO UIA 

A1ircsenl~ç~o de reiJUct·imcnto~, lll'lljtlc:tos n 
indi~:~çuu~. . 

• 'A cil·cu1mtunda de kr·se cltr'Ontt·odo o t'C· 
quct'lnle sem!H'u em serVÍ\'O mililnr dc~dc que 
m:~rchvu pnra:~ caiU[J~nha do PQnr;.:-uny. a'scn· 
taudu IH'a~~a de voltutt~rio do ll3lri~ em i86;i, 
altl 1.11 de Junho •lc t~7ü, dnln em qun de~o·nt· o S•·· Moirn de Vascon~elloa:
hucon uo B.io t\e ltllll!il'o, uo 1'\!)l.f\l~~ar tln 1lit11 Sr. IHt!~idlllllo•, Vt!nho fllnd:omcutar ulll J.II"O· 
c:lmp:,ulu• , e de ltr ~el'\"ldo ~cm int<:rrupç:io 11 jco·tu quo t•·nloo a hon1·n do~ olrero·c··-r ti COIISi· 
C-lll'!(O de njutlault~ de orde11s elo in<psct .. r dos tlo·t· r;:\!1 tl; l t';Jmar:•. E<~c jJt•ujo~clo> l••m por tim 
t!OI'pus dt• lufulll11ri:t, de,;d~ ~O ole l}o·~ · ·l'cil·o o!o o~l:r hell•ccJ' al~ut 11 ~s gara11 1i:r· 1.1 f;IV•Jr du iude· 
t8i! 1>:~ ~7 de Novo·tuiJt'U d" 18ill. e:u •ttll' fui ll•·ttdt·Hci:1 e t•st:1bilid:1dc rlu 111a;;i-lrndu. 
~dmilltdu nu 'I uudro du exet'r.i lo. lic••ll'.loi I'"~' 
estc· f:tclo r.-conhecido o dil·o·ito CJile !'UI lctllptl F.:' S•'l'almnul'' re 'OIIIIecit.!~ '' Jle•·es:<idade 
r~c\amava de I):I~>UI' :: pert~nct•l' 1,0 ur10 'JiWtlr.r, ur~<~lll·· e iudt•t"lilla\'el de 11\elh•Jr:·r a ,_,rga· 
em vil'lude , u cilnrln lei, ÍIIIIJIH'la lllé rerlo ni~:•\·;·,o tl~ lll:iJ,\'ÍSil'ut:t ra, c,,n4iluiudu··t• ~ulwa 
limite Htll<l juslilkatint til! n":latll:l~':iu ljUe hn~r·S suli•lo~ e oillllt:ieu iPs pnra g·;,rantir ~ua 
trouxn ~o .COI'(lu le·: isl aiÍ\'0, a.lll••IIO~ , 1 ~ 11 eat..o ind••tlCIIllt!IICia Cll lltra u illllllellci:J, muil;ts Yl!l.t',; 
co nlrn :l ·lei u goveruu tivc~s~ c111 1·x•~L'SSO v llt:rlt:lil':t, do IIOclr •t' C\t!t'lltil'o, e,:to 111~:<mu lr•m po, 
quad•·o refo.'rio.lo. r!OIIu~~l-;o etu melll(•re~ t•nntlil·uvs d\l u><tabili· 

• Nrn1 ll<'U~u '"'~imo ~:nn ;.: clhii>Up:·cu•o milílar, d~tdc, ~111e pda orgt~IIIZa~'uu Ú(tUlll rcaluwnle 
como se infere ti~ t!t.)(lmlln d" 1\J tle Aill'il ui· nau llXI'tc. . 
ti mo, junta :to ~vi~u de C«lU•.••:o m•·udull:ttlo:- A <••·g:•n iza~~o da nwgi,lt·.,lttra om tu~s con. 
;.tt(•JJil~!Ddo a ttll~>, ~lcm da ndmissflo IIJ qundro t dt<;Õ(•S i st'ln duvilla Lnua rdunu~ utaburgent• , 
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mais insfantenwntr. c·eclnmnd~, elo qne qualqtl•~r 
outra rl•ror•m• na le:.:isln~iio cidl, corllmel'('i3l 
ou c·rimin:•l, fln I]Ue •tuni!Jller outra rt·forma de 
orgnnizn~:·o judrci:trin. . . 

Ern lo•lo~ o~ rJmos de nnssn lc~islneiio l<!m se 
r~alit<~du rei'ol'mas; ~obre~:•bc porém :1 f:olt:a de 
uu1 codigo civil; v g!iv-eP'oo,·as~im co1i10 o par· 
lnm~nto, rm dil•ers .. s épocds Lêtn procur:arlo 
dt~lnr o paiz des~c grande melltorutneulo; ó 
anomn!o o •Jign" de repnro que aind:i e~lejam 
om vigor as Dntiquadus e obsoletas ot•denar{•es, 
qUe .. uás nfio reg"ubm mais no rt·ino de l'ol'· 
tugal. lnfelizmmlle cit~cum~t3m•io.~ lamentnveis 

.. ·tem ·m·coi'ridu para· ohstnr ou -relrttdar· essa· re·
l'ormn na le,isl:açf,o eivii; ultimamente tleou 
adiada l.1IVt!?. para épora muito remoia 11elo. in· 
fausto f,Jie•·icnento do pl'erl:•ro jurí~consullo
con~elheia·o Nt•lmco de Al·nujn,IJUC tlio nc:ertndn• 
mente hnviD si<lo en<'nl·e~wdo de org:u1iZ~l' o 
nos~o l'Odi:,:-o civil. (Apo•ados .) 

'Ma~. Sr. pre~icll)rit,\, nr.o obstante n~ce~~i· 
dnde ur~e.nL•• dessa imporlantc rel'orma, é Jtira
do olnvida l(llC n rBOI'gnnita~;~o d~ m:1r.dstratnra é 
mais im(lnrio~am· nte rP.chuuada. São os buns 
ex• eutore~, m:~is do qne as bons leis, que.snlis· 
fazem e ttreencbem ns exigencias da admlvis
tr:u;iio da ju~tiça. 

E' f,ira do duvid~ q·ue n boa orgnniznçlio da 
magistratut·a é a nulis importnnle ôns r-erorm»s 
rcclDIIHldas pelos neL'c>sid:ades da rcguh•r orlmi
nistraçfio da JusLl'in. To, la.• :as leis, por mais ~a
bias que sej:•m. as re1ormas d:~ le~M,,rão mais 
bem cumbinadns e rea.liz,das rom t11dn. :1 sub~
dot·io,· n:iu p!·odU7.ir:·•o sett~ P.ffcil"s, d~llas nâfl 
colhe1·emus as \·et'dadeirns vauta~rens, ~i em 
sun execu~·ão nfio cneontr~•·e111 juir.es inlelli· 
gente~ e illustrndos, dt! v~rdad. irn vo•~·1!):•o, dt! 
inle.!(l'idade de · con~citmci:•, o perr!litam•~nte in· 
d••pelld•·ntes, :Mas juizes de tanto m~r·ecl•••cnto 
~ômente ~e prPp~rDm e se encontr~m Pm uma 
m~tgislraturn bem·!lonstiluida. 

Juizes ur~tus condi~ões, mngistrndos com a 
pnci~a indepen•lencht, que saibam r~;i.o<ti1· ás 
virrlenei6s uu elil{eul'i.1S do pode•• e á i1•lln•·ncia 
e intcrt!~ses parlldnins. uüo se prcpar:•m, n<!lll 
~e hubilitaril•·om vantagPm am unm m~giJtru· 
tura. :í •1ual tu lo rall~ce, até os rnrws c recur.< o~ 
•.lc Yldo I rApo;rldoa .) 

A Cnnstituiç~o du lmprrio · rcconbeco ""pras
s~mente 11 indcpend~nd:l do potltlr jurliciurh>; 
maij pr.l'mittitt t)ne pnde~som sct• mudadus os 
tna!(i~t•·ndos d~J uus J!t•rn ontt·os log:•re~. ~c
:rundo àS leis r~gllllltneut:•r&~. As lei~ re~ul:a
inentarr.$, [lllfém, têm COn>tautemento lr~bido O 
pt·cc·&ilo conslitucional, cntru:,tundo di~t;t'icio· 
11uimnente o jniz u seu de~tino tiO pocler exe-

. cutivo, qnn ln11Lo~ vczc~ o sem piedoilc tem sn
criOcado n inclepenclencitt do mngi~lrn•ln tis con· 
vonil•ncb~ e inleres~es fJOIILkns e eh~itOI'aes. 
A inde(lendenci:• do pnd•·r JLtdid:•rio 11flo existo 
d•~sdo u sua or;:oniznçiio nt.:~ lwjH. E' o ~overn" 
qne nomnln os ma;.:i~trndo~, c pnrn ~u·a prl·· 
mcirt1 im·e~tirlura mio tem unt•·a~ gnr:.ntin~, n••m 
fUenntr:• outro limite senflo o stHI t1rhit•·io:(apoi11· 
1/os). dcsH! n1·hitrin em em tn1lo~ os tempos P. ~i· 
tu:•~~iie~ ahn~n!lo em l:m:·:a •!Scal~, prereri ndo os 
menos :lp!t)S aos um i~ hloneos e d•.' m8is mere· 
ej lllt'ULO. 

E quando proCUI~l aeerl:u·, e r~r>ilmenta illu
dido POI'I(U~ ciO nuo l•mdo conheciuwnlo pcs~osl 
dos as1•ira!1Les iÍ magbLraLuril póde ~er victlma 
da IHn er1·o ou engallo na derh:iencía de meios 
!•BI'a l'erillcar com segurança :a Idoneidade do 
cnndidnlo. 

O governo niio conhecfl o~ c·andidalos; ê pre· 
ci~o lonv1•r-se nojuiro e iurorma~õts dos amfgos. 
As pe~sous maí~ intimas, copt que convive e os 
ami!-!OS de confiança, . vs vezes, tn111bem niio 
conhecem · ~eus pl'ulegi'los, e ossim, desde o 
cnn·lid:•to att! o governo, bn uma escala ascen• 
d1•nte n p1m•orret pnrn L•olher Informações, t•Jdns 
ministrndus em conlinn~·o. .c -sómenle- .baseadas . 
na b11t1 f•'· Entret:•nt,, é a primr.lra investidura 
n hase principal de uma boa e proficua organi· 
ZB!·ão da mngh•fralura. 

Gu•nntn·sll u primeira nomeação, e o juiz será 
sempre bom. (Ap·•l·d"s ) . . 

Um dus no~sos e~t~distas mais illustr·odo disse 
em LlOl d .. cumllnto omcinl e dt>sla ll·ibunP, que 
a mngistrntum do Dr3zil niio tinha sabido ele
v:~r·stl â uiiUI'a de sua posição. · 

Esta phrase precisa de corree~ão. Devemos 
dh~r com mais :tce1·to qul! n mal-!istratura não 
lem podido elevar-se li :tltura d~ sua posiciio ; e 
não tem podido por· motivos estranhos â sua· 
vontade, pelos dereilos ínherenles á sua con· 
shtui~:io. . 

Nem o illusorio auno de pratic~. nem o de· 
ft>ituoso tirucinio 1mra inve~titlnra, nem as 
incomplel~s e imperreitns informações um<:iaes 
oO'cl'eccm gotronlins sullleient~s. Nt!o e~stem 
t•.ondiç!les 11elas qu~es pnssa o governo, mcdi~nte 
docunwntos e Pl'ovns convincentes veriflcnr 11 
idoneidude e o merecimento dos que deve 
nom·~ar. . Apoiado8.} 

J'ortunlo, ou seja por efTeilo .do abugo, que 
!antas vet.es tem sido praticado, ou IJor outro 
qualqut•l' 0111Livo, n verdade e lJUe não ha suffi. 
cieuLe gmantia para a nome çiio. O mngl.-trado, 
p11i~, :•s~im comu ·é Ceilura do gonrno pehc !1(.)· 
meue~o. ~ssiu' tombem tlca dul'~ll\e suo V1da 
de jÚ.iz á discriçf•o do j.!overno peln promoçilo 
e pdo acce~~o :i :t.• errtr·ttneiu, Bem reconheço 
I[UO :1 [ll'incipul condi~õ,, de lndapendeneia e 
pl'olli!l:l!le são 11~ quntidodes pcs~oacs do indivi· 
d tto, rnas é uec~~s" ri o q 11 e csgns q u:d idades en • 
cunll'l~ln ~a .. ~ntins na lei, é n•·cP~sario que se
juro prnte id:IS P•'lalei, e n5o nquem t!XIJOSID! u 
(JI'I'''an•·:.s a t'J'isend:.o~; n lei deve ~rarnntir,e nun • 
ca expô1· e llhandunnr n virtude do juh. 

O wwjlrno t•romovtl o m:.gistra•lo do en
tr~ncia inftll'inr· pnt•n.~upe1'·ior,- e d:i·lho m1eesso ... . 
a !.• e!•trauci:r, nomeando-o desorubargador. 

No o:tPrl!ie io de qu:dqu~r de~s"s ntt.•·ilmiçõ~s 
o ~ove1·no não IPnt conectivo, nem o m~g i~· 
trndo A'Ornntua bn~tnnte . 

A~~ina,p~rn far.~r 11 promoç~o tem sómenle em 
atlcnçflo n cln~sirlcnçiio da~ comnr•:os; mas 
sur.e1!d~ ~s ''l!Z••s quan remoç:io, por acctl~so, de 
eomnrc•a i.trm·ior 1•~r~ Sll(Jcrior· lu•portn pau o 
jui1. um vel'•lndl'iro casti~o. A cl~~sincnçt'o das 
cotuarc:•s é tler~ituo~l!, muiLos de L• entraucla 
silo ~uperiore~ ús d•~ !! . • 

Rt~lnLi I'D I,a•·n!e :1o jui~, pudt1 um3 ~omarcn in
(1'1 iiJr se1• jlrero•riv!ll a nutra RCr<ilmentc rcco· 
n\tecidn como melhor. l'or muiLns razões o ma· 
tristrado pód~ ~1:hnr-se (lffi m~llloros condições 
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em uma ll'IIUI\'~ th: L • cutr<lnci.1, tlo que em dbponi.lo tlo .rci:ut·sos lllll'n n1u~ wb~istuncia 
Ull13 tle i .• · de,;eHle, cJubont cconumic~, " l•Jra .ctlucuçâo de 

O jui~, <Jlle ~e acba em uma C11111nrcn di! 1.• seus Ul''"~-
entrencia. Ot\d!l tem familia, ]Hli'Cillcs, lllllig.,s, riu \'Ída ]'JUl~l.ca fllll Wll CHI'reira de jUi;>;, O 
e commotlos tlc vida, e certamente [lrc·judi- mag-ístrud•~ qtte · fut· honrndo hn do cneon Ir•' r 
cndo por uma t•emo~tio a Jlretex.lo th1 nc.CP~so. scmpm rorçll ~Jarn n•si>iil· n qtmlqttm•viulondu 
que o obl'ifa :1 interromper suos ma i> inti11ws · do [Joder executivo; mas li lll'ceíso qne ellc 
utTeiçõe~, abamlonat· iMeresses l~gilimos, com j tenfl,, cerlcr.a qnu n sorte c o futuro de. sna 
modos c recnrso~ d~ sui:Jsistencia, par .. ClllJll'~- f:imilía ufir1 cor-rern perigo 11:1 Jutr1. t\ n••ces~~l'Ío 
llcndcr uma viágem lon~:~. · •li~pendios:~ e de que em lndns ns e111ergeucin~ c vícls,itudes da 
5~crillcin~, IJ is~o ris vezes em e>l:ido de ml1:1U· vid11 (JUiolicn elle vt>jn ~··mp!'C iWI'nnlido u belll· 
tnd11. VtlllJJce ! e~tar, o soccgo o fcl:cillmlc de I•CSStous, IJUll lhe 

A ajuda de.custo, que llle é .. rbitrad:J, é I(U<~si ~~o t;ito hlliüuuncnl~ cm·1os. n m~t~orislrado quo 
sempre insumcienle,·nuo cllcg::t na tnainria tios t.em ·força dé v<,Jirnde, integTid~Hb de con
cn,;os 1!31':1 cobrir lltn lllrço d.n~ tle~1wza" I ~()iencíll e CtHJr·gia tJ,, u~pirilo resiste 3 dt•speilo 

Seudo vor is~o fot·çndo a coulrnhh• cmpresti- ti.~ llldo, u sut1 J'esi~tencitl li tnnto muis f111'lll e 
mos na triste ce•·teza de não po•lm· pag:~r ; ott cnerg-i•~u, !fl'õllito ninior c u viokucia, ou a 
recebenlUxílios e r~wores, qu~ ll;,o se comp(l- . inJnsliç<~, <Jue. o ~meaec r~.rit·, ~ão ~Iio ns 
deceru com sun dignidade. (.4.poilrdos.) cnntrnried:~dcs da l·ith puiJ\ko, fjlll' o aenbru· 

E não ·11~~ meio lermo, ou o .i ui?. so ~ltbmelto, nhum, 11105; si <•ll'nV<:7. delln~ cHc ClJXcrg:• o 
c aceita n l't!moç~o, {\LI~ é obrigaloria, ou ha tle inl'ormnio c d·~sgr:u.:a de sua Jruuilia, enL;io 
v~r suctificndo todo o ~cn t•:•ssado e rutnro de podcrri não cahir, poder~ rc~istit· ~~ dcspe11o de 
m:~gi~lrodo ! ! · . Indo, m:•~ ~~~" resi~teueiu ti n reo-i>tenein do 

Assim lambem, qu~tllo á liomençiio de tlo~ctn- dcs•:-pel'O ! ! O magi~lrado não é. um ente 
bargndur·, o jlliZ Jnidc prcl'crir eontinnat• na privilegi;Ldo, ü. sujeito :is fr:•rJUc:z.?.s humntws, 
comarCII, pnrtJUnnto em :olguns cMos e~~:1 a má c•.lur:.çiin e aos lll•us cxcmlllos ole cor· 
nomeaçüoJ J•óde lhe trncr sncrj. cios c desv:m- l'UI~ç~io; r.timprc, JlOis, t[Uo ~ lei Jb" I!Rl'.nnl:l a 
Wgtlus idenliCu$. . · . .. .. probidod•1, eut Jugnt do CX[JOI·a a perig-os, e 

Tudos ~abcm quanto lêm sido (ll'rjudi•~ir.cs lhe pt'••tc•j:• ~ indnpcudencia contril a ~cl'iio tlo 
para muitos ma:;i~tr~tlos as nomcrçue:; de des- govurno. (1lpob.d1Js.) • 
9'!1hDtg3~ur•·s JI~I'P ~luto Gros~o e .Gor3z; nws E', pois, indi~]J(!ma\'d como garanlia <t~ indc· 
nao pree~1;unws Jl' luo longe: svcrlllt·los scm!l- pendeucia du mn).dstrndo prutltJI'eion~t·-ll!e 'l'en-

. llwnles lt:m cau.•a~o a nomea~So de. d~~eu·~~ur· einumlos rci!:nltt1·es. 
p::1dorcs P<H'll rcl;o(iOl'S de outras p1 OI'IIWt:1S. 1nrlll -~- _.__ · .· . ,_ .1 
é rol~livo · n nomea~,iio de dcsemb:1ru·udut' c um :')IJI "' _uece~s:ttiO t~1~1uen~ que, angmcnlauos 
~CC(l~SO ~ lJUl'l(llllO em l'C"I'O ê Ul~J~I gnllldü OS YCHCiffit'll~OS, SC CXlll:~g~HSSCJIJ ~S l'llS::l> CDlliO 
nmt3gém; mns snc~rde as ,:fzc~ lltHl 0 juiz licn olltolum .. n~os P:!'~a o J lliZ, se.ndo lll'l:ec:'d.ndlls 
pl'ejudiC<Jdo com 0 ~ccesso, se111 que •·c~nlle como rend,• do E~t~do, p~rlJUC e meno, decente 

. vaut~gem .11ara 11 ~rhnoni;;lt':'.CJ~o da jn~ti~a. c IIOU.c~. dcl'oroso. ~I ~te o JUl:~ ~u ,,moull'~!·O_ em 
E'. p1·ec180 po1s gar:mhr no Ju:wistr;~do n qne ~':·'gna de,Jl".chos e S.JJILnr;.os, de~td1ndo 

ma cslabtlii.l;,de n~ ,~omnrca, dt•sdl! 'iÜe nJu lhe dos dlrt'JlOs dos llHiutl:,us, e.~tcnda:t m:JO l'nrn 
convier accHrtra prumoçuo ;1 en!J·uncla mpcriut· rcct·ber ~ • ~portula.como p:og~ do seu LruiJ~ttho! 
ou o accesso ~.:!. • instanda. O Sn. FttJ,:tns:-E' uma lmmiHI:u~:,o. 

Qun a [Ir! m •çfto.tluer o :•ccc~M. tl um brnc- 0 Sn. MEmA nil YA~C<'X~I'Lf.O$:-E' umn htt-
llcio, ma,; t\ b ·IH sal)1dn e YCl'd<tdcit·o o nxiotmt: 
im;ito 11011 dat 111• 11e1w ci•mt. milh:oç:in, cuwo bu111 di1. o .llll'U no!Jt•c coJI,•gn; é 

A lei cretlu, li r:eJ'lO, 3· lll'Omoção c 0 :~cces::o pou~o tle··oHte o ptHlCtJ tlo!t'Oroso; st•j:uu ~~~cu~ ta:; 
0 :t.~ iusl:m•·•n. cumo .· henelh~io para 0 111 ~>gi::· uncll:odaol3~ p:u·a o lhl<~do; nenhu111 intert•~~c, 
trndo ; m:~s detxol-o- ha dn ser, dc~d·· . qtl~ ~'' Jlellhum:• l'td~\~ào devo existir t:nll'l~ r• m"goisll'~do 
m:1gistrpdo truuxeJ' pt·ej uiw, 0 lhe st•ja nwis e ~çns jurisdíl't:io:lao~os,~cnilo U$ dt! (Ir• ri~ l!j 11it.; 
'(UllllljO~u conlhtuar no \'ara de tliroitn. :~ •·ectllntwnsn c pog·u IJclo sc11 t:'3iJillho su• 

N:io pret<'ndn Pl'"i>úl' :i c:•n~:u·o 11111 projoclo meutc dtlYI!\'S[JCl':ll' da nnç;·,o, ttttc lht: dt!lt•gon 
de ot·ga1111.a9ilo d:• magistratit •a o•·azilt•im. E~se o vodcl' de jLtig:Jr. 
trniJalho, alem de ~ua. hnpot'lancia, oll'i'L'Illle ·do Assim regni<JI'Í~n•los· os \'cncimomtos. ~egundo 
Jlrol'ident:ias c d(lmauda destJetn~, l)llll nãn $o'i 3 e:•k(.!;OJ'itt, ~cgundo ~s illl'l:•nci:i~. dl'\'o d~s:lp
si as :•ctnn•:s tit'cítm~tnnci~s lln~ncetrns tio p;1iz pa1·eccr tmniH'Iil uma gr:mdo nnomalia fJUC 
[l~rmtltellL. l'~i~tt·, u qne t:uustituo lllll Vlll'll~deil·ll llloSUI'dO, 

l>tll'll umu boa c venl:Ldcil•a oJ'g:nniz~J«,fio tln e ú :- «lll!l ttlll juiz d;1 Jues1110 ontrnnci~t, da 
magislt'illura é necessario. em pt•im~it· .. "lng-UI', IIJ~~ma lllcalillttllt!, ITCcba v..:ncimon los ll'es !'! 
como disse, pl·ovidondn,· com loodn u sc\'~rid:odo r111:1tro:• \'t'1.l'S snt•eriure~ aos de outros coUog:•s. 
n respeito d;~ prin~1~írn inn:.<lhhlf!l; ê l:nnbem .r~ht sntwt·int·•.·~ :..o:~ dos magislr~ulos tl.ü :t." iu: 
UC('CS>ario :JCUUteJM• OS Íii!CI'o:~~OS t\o~ :1o;1gfs- >l1111ria, (..1/JGÍ<:clfl.\'.) 
tra<Jos,lol'llnnllomais vntll:•.io~n~ o~ \· t·lll'ilm•lllOS o qu•• fJUt•t·tli7.1'i'l.llll.illiz 3Co.~umnln.udo eon1o~, 
<]IICl ]lcr·eh"m· l;mto j13l':t •.1s tlt: i." «.'t•mr• pnrn fazc.-Julo l'•·onotuias, nil<ptirilltlu <tlt.\ fortuna, 
to~ tl<! 2." instanda. iuclu~ivP 11~ mini~tnos 1l<! ljlltliHlo os oulro.' virem IHI incli!(l'm'i:t e lJ:t 
~UJ!.I'cmotribunal du justi~a. pul;n'l.tl 'f u que •lHCJ' diwr um j 11iz tlu .J. • in-

E' nma ()Ondi•:ilo ilirlispcnsllvcl IHil'~ ~ imlo· .~burla !'ercolwndo YliiiCÍIIll'llhl~ duas e tt'l's 
JJOttdenci:~ N>llocnr o mngislrml•J l'ln llO:<Í(i:'o de YCY.cs m~is •lo quo fiCl'COI.Ic lltn jui7. rJe 2." in· 
vc•· sempr~ ~tlranlido o rutnro 1k ~u~ fmnili~, st:uwit1? (AfJOi(f(/u~. l Bnsla c~HI llliUIIIalin rmra 
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mostr<~r ~uanto· t! imper-leila c ddcílnosa a OI'· 
gatliznçãa LI e nossa maglstrnturn. ·· 

Oulr:1s Jll'ovhlcncias, <IUC dcvium se1· ndo
Jlln\l~s na organi~nçiio .lia 111~g-i;tmtur:1 e1'am :
extinc~õ.o dos juizes munioip3cs. crcnç5o de 
juizos de rtir~ito tior termos, crcai;iio de relu· 
ções nas capitaos dos províncias, e nlan~amento 
da jurisdicçao e :llçadn dos juizes de p~z : 
assim teríamos O jUÍll de. par. UO (lDl'CI!hia, Ó 
juiz de direito no termo ou na c()marcn, a re
lal}~o nn pro'iincia. e deste morlo 11cnl'in llcm 
organizada c bem constilLlida a magi~tr:.tur~ 
vitalicin 'da Constituição, em proveito dn bo~ c 
regular administração d:1 justiça·. 

O governo dini, si o paiz se :tclln em condi· 
c;ües financeiras de ,poder adoptnl-n.·Entre
tnnto, cnm[H'c desde J:i estnbelece1·, como JlfO· 
curo _com o proj~clo q u~ ollereço, garautins 
para 1ndep••ndencm dn .JlllZ. . · 

D<! pr1ssagem rlirci ~ind:1, C]llC evnstituidn a 
mngistr·atm·~ nas condi~utJS indic~1d~\~ s.~1·i:1 lnl
ycz t:onveniente mlopt~I'·Sil a illcomt'allbíli(l~dc 
nb>olnln t:io nprcgonda e promavi:la lJOL' muitos 
dos nobres deputndos. (Apat·tes.) 

Nüo ·sou npologi,;tn das incomtl~·tihiliuatlus 
absolntns,c menos aind11 com il cxcetll:llo odiusn 
p~ra uma ch~sc. 

Em um p:tiznovo, onde ha nocessi•lailc de 
aproveitar o merecimento,o t:Jlenlo e n~ halJitita• 
!'Õcs, não me p~rece legitimo que se prive •h 
interven~:ão nos :tltos nogocins do paiz ll uma 
clns~e Ivo im[!Orl~nto como a m:lgistt·~tui·a. 
(Ncio apd•ul,·s~)N~o rollo P••r mim, que sou de 
todos o menos digno. (Não r.poindo.t.) 

}bs, por is~o me~ mo que sou magislrndo, cor· 
re·me o dove1· ... 

o Sll. TUEODOII!i:TO Solim: -v. rü. e ltltl dos 
magistrados mais di~lincLüS C honr~ a cla~se. 
(Apoiados. ) . 

O Sn. llh:tnA ns VA~coNCBLLos:.,-Obrigndo. E' 
meu dever propu~n;1r pt•lo.s inl~resses da ma· 
gistrnturn liio abmd<Jnndn, o cujo ftlluro ó t~o 
prccarlo. · · ·· 

Não soi onde "possa ·cstnr n vantagem dn in· 
compnlibllidndo absoluta com refercncin á libcr-
dnda o gnrantin do voto, . . 

O Sn. UonnLt>IIO DANT.\s:- Exista e grande. 
0 Sn, 1\lEil\A. DE VASJ.:ONCEL~QS :.,..,E:;,istc, diz O 

nobre collcgn; runs ~m l]lte e 1~01110 ~E' limita· 
dissimo o numet·o dos mogHrado~, que pelo 
SC\U merecimento süo eleitos represeulantcs da 
nação j mos esses, fo~·a-sc·lhcs justi~n. ~ão os 
muis illu~u·es o disLilt~I'•~. twrlenr~em· uo numero 
dalJUolles IJUll, nn J?bra~c ([o Hlustrndo ex
ministro d~ justi~n, ~onstitlWill uma brilh:mt~ 
exccpç~1o; cssr1s poucos escolhidos nem ~am•ill· 
cam sua independenci~ nem sun pro1Jid:1de por 
~mbiç'ües pnrLidai'i:Js, ne1n t~o pouco são instrn
mcnl\>~ n~ts miio~ du govt~rno. 

Nã•1 é [Jos~ivel iln[lcctir quú o jniz tenha poli
tic~, neu1 exigir tJUC ~ejn imlifft~t•t•nlu nos lll.'go· 
cio~ publico~ do ~cu paiz ; o juiz nfto G algum 
nnachol'cta ~em interesses na ~ocicd:ldll, ~~m 
illeas nem princípios, incapaz llll 11:1\riotilimo 
( a,a,·tes. ) ., . · 

D'enlre os ·Inag·istJ·odos que por seus mereci· 
mentos· se tem c!tJvado a re!lrescn!UI' o p.1iz 

. 'l'olllQ m.-2~. 

quaes s5o 3(!Ucllcs que tem concort·ído pnrn r ai· 
·slmt· o >ystema .eloltoral1 Sí o numero desses 
é tãr1 limitado, a incompatibilidado de~dc que 
não aUiugo nos outros, nenhum resultado poda 
oll'erecel·, nenhumn vantagem ddla rcmlla, por 
quanto clla ufi.o exclue ljUe outros, Prnllor<l oiío 
sejam· cunditlatos, continuem a intervir na elei· 
~110. (.lpa,·tcs.) 

Em quanto nno me pro,·nrcnl, que são os 
poneos magistr~dos repreHmLanLes do paiz no 
parlnmeulo, qnn têm conoot·r~do pnrn falsear o 
syst•mM, nuda ter5o conseguido eontr~ a minha 
[ll'OIJosi~iio. (Jpartea .) . .. . .• 
~cnhores, 'a incompatibilidade aiJ~oluta nem 

tt(Jl'OI'eitn a lJUreza do systema eleitorul, nem 
prejudica pel~ inl<!l'inidade de que tanto se tem 
VI'OCUl'<Jdo f:1zcr c:Jilednl ! · 

Sondo, corun jli dcmonstt·ei, muito limilado o 
numero 1!<~ juize'- r~lie vem l10 Jlarlamento, nSo é 
cerhmente ·n int('I'JUidndc de poueos P. por pouco 
letnpo rtnc púdlJ .JHI!judicar a ndministt·ação da 
justic:J;alt!m de I]UO,essa interinidade e Vantajosa• 
mente compensada pelo~ sel'Viço~. que prestam 
como r·ept•,;selli:Int~s do p11i~·J1J)()iatl,J.t.) . 

A respetto de U\r.ompolllitliLinde [lnrecc-mc 
suficiente o que so ncho esL:Jbelccido nos lois 
\fi gentes. 

As inlel'initlndes so dão conslnutcmenle e:n 
larga e~C!Ila IJOr motivos di,•ersos e sem com· 
pensaçiio algumn,.e nem é possível 1wilal-as, 
cntrehJnlo ~ão invocadas como prclell.to paro a 
incompatibilid~de ab~oluta ! Fique meia duzin 
de juizes privados llo dil·cilo de ser eleito, e 
tudo cst:'L l'emediud<i I 

0 S11. FmllT.\S COUTINHO dti Ulll aparto. 
0 Sn. 1\[EinA DI> VASCONCELLOS :-Na incom• 

pntibilidn(le absoluta eu só reconheço uma vun· 
tag~m iluportantc; mas para que ella S() veri· 
fi(lUC ~CI'ia ucccs~nrio orgúniznr primcil·amente 
sob mdhor<·s bn8es a tllogistrntura garnntin•lo 
nos mugrstrndo;; vantagens, do .qu1~ se ~ch~m 
privndo$, (Apoiadaa .) · . 

Pois bem, o~ sim reconheelim ·lodos; !'Diretan • 
lo prcsentcnll\nte tcm·S() promovidó com em
penho :1 iucom]mtibilidade nbsolula como mo· 
tlidn de sntvat<:1o, deixando·sl!, por~m.o mogis· 
tt•ado na~ mcsmns eondiçu<'S desftlVOra\·els em 
que se uchn. Estabeleça~se, si querem, o incom· 
p;Jtii.JiliLindo nbsolnt3, ma~ colloqutJ-~e o mngls· 
tr~do em utelllor,•s condições do garantia, inde• 
pendencia, 11 cstnbilidndL•, se lhe ~to.rnnttl.m os 
l'Ct~lll'sos de suiJ~isle.nda economtcn, por&m 
cominodn, dccoutc c comli~iia coill sua posição 
(a}JDiadoH), pill'IJnnnlo a ma1or v:mlngem que se 
illlVIl csparnr dn incon1pa1ibilidade o obrigar 
o juiz n dedit:nr-se so e exclusivamente ú. 
sua profissão, niio uistrnhindo-sc com outros 
negodo~, api'uveitando todo seu tempo para o 
estudo rio 'di1·cilo [JDI'n pode!' illusu·nr-se e nobi· 
lit:Jr-~o no exerci cio de sl\n prollssiio pelos seus 
julgados e U~CI'Í[JIOS, 

O Sn. l!'nEt'rAs Coll1'tNno~- Apoiado. 
O Sn. MttrnA 010: VAsco:scELt.os:-1\fns, eomo 

consog·uir·S!l acLlwlmcntJJ csso t•osullndo, si o 
juir. em ger~lnfLo tem recll!'~o~ pnl'll se pt'O'ft'l' do 
liVI'OS iudispt·nsuveis t Algun~ conheço, c níio 
sii.oponcos, quo não podom po~suir uma cstmlle 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 11:49+ Pág ina 7 de 21 

170 SessOCo em 10 de' Julh.o de 1880, 

de meia duzia de livros! Desde que a incompa· 
t!bílidade fere t~o de. frente o magist1·ado (apcll'· 
tes} corlando·lhll todas as n~pirnçu~s da vida 
publica c politicn, são Intuitivos os .males e in
con\'enientes que della rcsullmn em prejuiz:o 
da cbsse e de sou futuro. · 

Niio é occasiiio de prolongar essa discussão. 
O meu filll é justHicar o projeclo que ofl'ereço. 

Deve sef garanlida ao magistrado a estabili· 
dade em sun comnt·cn., podtJndo renunciar a 
remtlção por Dccesso, ou promoção á 2. • instan
oia. 

A este re~peilo ha ainda um abuso que de~·c 
l!er remedia.do.Succedo muilas vezes que o ma

. gistrado, que occupn o primeiro lugar da lista 
ilos lõ, deixa de ser nomeado desembarp:ador 

, por muito~ anuo~ e á~ vezes por toda sua v.h!3. 
Entend()Que essn exclusão envolve uma ano-

malia ou abuso. . . . 
0 Sn. SILVEIRA DE SOUZA:-N~O ka abUsO, e 

de lei. 
0 SR. MEtn~- DE YASCONCel.L05:- ••• que deve 

aer e-vitado. O abuso pódn cslnr lnnto na vio
laçüo da l~i, como na sua mó npplic:~ç:o, n lei 
nesle caso e mal appHcatla. O magistrado, que 
occupa na lisln o primeiro lugar e que é e1.:· 
eluido,óu é um mngt~ll·ado dislincto e lem direito 
ao accesso, ou é um mngistrndo mão e não tem 
merecimento. No pt·imairo caso n cxclmão 
envolve uma gr~ve iujustiçn, no segundo en· 
Tolve humilhnt;iio pora o juiz em prejuir.o d3 
administraçi\o dt1 j ustiç~ ~ 

O exerciclo de um juiz mâo conscrvadn na 
COinarca é maiS prcjUdJeiUI. dO QllC UO tribuno! 
da relaç~o. 

Como juiz d~ direito, seu voto é ueci · 
stvo, ellc julga c decide ind!vidunlmenle, por· 
tanto ou scj:~ corrompido e viciado, ou igno· 
rmte o inepLo, a ju~tiça em su~s mflos será sem
pre sncrillenda ; na l'el~Ção, porém, nuo serú 
ossim, porqlle seu voto será vencido pel~ mnlo· 
ria, na rlllaçào ou elle se corrige e nprendc com 
o &:templo c pratica de seus collcgas, ou se nul· 
linco, e assim, si niio pt!der fu1.cr o bem, n:io 
J?Oderti fazer sem pro o mal, a justiç:t não sera 
tnfatlivelmente sacrificn\1{1 por eBc. 

A justiça e a mornl s~mpre lucram com a sun 
promoção, quer o mngi!lrado sPja bom, querei!~ 
sejn m:lo; o portanto desde que clle oceupar 
por dnco vezes o pri!lleiro lugar·nn listn do~ 
quinze, deve ter direito n nomençiio de düsem
llargodor. 
· Tem sido difficil cocouwar-s!l juiz que nc1~itc 
a nomeação de desemL:IJ'gador pnraas L'el:~~ões de 
Goyai e ~rato Grollso; a nomeaçiio para essas rdn
çiles é gerolmcnle r~pudialla, lodos :~ procnro111 
&vitnr. e os que n!innl aceitam for~adamente, é 
com a firme rcsolnçüo de serem removillos o 
mnis breve 110~sinl, e quando niio conseguem 
a remoçiio reli~3m·Sllcom licenç:~; t< preci:<t>, !JUe 
cosse esse estado de cou~as (ttpoiudo.~) ; p~nti~~o 
e neec~snrio que se om.·rcç:•m yantngcns ,1os 
deseml.mrgatlores dessa~ rrln~·iíos. 

No projeclo est~bdeço lJUe nos desemb~rga
dores de Goya' ou Maio Grosso S(·j~ cont:•d~ p:trn. 
sua untignilbde a terça parte do tempo de sell 
exercido, e_que porecbnm :1 gralitlcaç:io do um 
!lonto de réts por nnno; por essa fol'mn se cn· 

coulrar:!o r3cilmente juizes, c1ue ilceitcrn a no· 
m~;•ç~o. c cessará; como muito convúm, o terror 
e o medo pelo ncccsso .n essns re[3r:ucs. . 
· O numct·o de desembargadores do algumas 
relac;iies, que se com~~üe de Cíneo e sele membros 
é tnsuillei!!nle pam regularidade do serviço. Nas 
rela~õc~ de cinco membros o presidente não vota, 
o procurador da corô:~ é impedido na mBtoria 
dos feitos, !ka pots . o tribuna I reduzido n Ires 
juizes certos, o que é contra n lei e bo~ ndml· 
nist1·a~ão d:1 jnstiç~; nos julgMnentos dos ag· 
graYos nem ~o menos é permit&ido o sorteio, 
que a lei exige. Iguacs inconvenientes se tem 
veri!icado·nas relações de sele membros. 

O Sn. FilEI u.s ;....-E [Jor isso silo chamados os 
juizes de direito. · · 
. 0 Sn. 1\IEnü DE VASCOl'iCELLOs;-E' Ycrda4e, 

constnntctllente os juizes de direito· da capitní, 
e do interior cstiio com exercicio nn relaptio, e 
as t•espectivas varas n~s interinidades. E pre· 
ciso que estes tribunaes sejam constituídos de 
maneira que s3tisfnçnm as necessidades do ser· 
viço [JUlJlico, sem per·turbar a administr:açi'io da 
jnsliçn ua L• instoucin. (Ap~iado~.) 

E' prer.I~G, l}l)iS, ~CDUielar ·esiCS IDCOUVC· 
nientes; ~neces::arioque css~s rel:1çües tenham 
O DlllUP.rO de dcscmb~rg~dor•es sumcienteS pnr:l 
o lrabnlho r~gulnr sem !l1'4,ljuiz:o das partes c da 
justiça. Trlbunnes sem essas garantias são insti. 
tui~ões dt!feiluosns. Proponho, pois, q.ne as reln· 
ções de Goyaz o Mato (~ro;;so tenham. em vez de 
cinco, sete membros, u que as relat;ões dt> ::;ele, 
r.omo ns de ouro Preto. Porto Alegre, S. P~nlo~ 
Fortalcn, Belém e S. Luiz, tenham nove mem. 
hros. 

Adopto ainda uma oulrn Pl"oTidcncia a res• 
peito d11:1juda de custo. A njud:t de ensto para 
os magistrados é regulada pelo dec.reto de Julho 
de 1850, c por uma tallella insulllcient!l c de·· 
feíluo~n. O juiz de direito de primeira nomeaç~o 
nua tem ajudn do cu~to. E' um" injustiçn, porque 
aquulles que roccllem esta noment;"50 tlim q uns! 
StJitlPl'(l famiHa c r~zcm g\'3ndes despezas de 
vi3gcm, e"nlretanto que o juiz municip1•l, guasi 
sempre ~em aquellcs encorgos, tem ~jlldll. de 
custo. 

O SR. FnEnAs:-E primeiro estabelecimento. 
O Sn. ~[tinA DE YAscoi!CELtos:-E. eotno !liz 

o nobre dei•Uiodo, umn qnnntio p~1ril primeiro 
esUl.bclccimento. O empregado de fnteodn e os 
mililnrüs quando sfio r~movidos, tem gnrnntidos 
tod~s as des~ewu]t~ y.ingom, .. eao.me&mo tempo ··-·· ·· 
v1,ríiüei'rocsllillclecimcnto; o juiz de direito no 
caso t1ue llgurci, n~o leu1 o menor nuxilio pe· 
cuuinrio. . · 

No caso de remoção por ~ccesso, o juiz de 
direito t(Jill uma nittda de cuslo muito iusigni· 
íicnnlc, o nadn rccrbe rwrn primeiro estnbelcci
mcnto l c :Jind:1 a~sim, nilo tem direito :1 ~!Jn, 
quundo u di$!DI1cln entre a suo coman·n, c uquellr~ 
l>:•ra onde é removido, e inferí"L" a õO le~uus·. 

E11tendo que ~e deve coulPmiJior nn :tJUdn do 
custo os .luizes de primeira numençlío, e uc:ÜMr 
com a excep~'i'o quauto ú di~tanciu menor de fiO 
Je~uns. 

Ent~ndo lnlnbcm que aos desembargadores 
deve ~er Drbitrada t~juda de custo, qunndo li· 
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verem nr.cCJsso no suprCJrno .tribl'nal •le jusliç~, ] entrancia inreriCir pal·a superior nlio é obriga, 
·dado o caso de mudnn~a de residcncia. . · toria. · 

E' soiJre estes princrpios que se acha cDlcado § i. • TDmbem não c obrigatório o accesso li 
o projeclo rtt_le tenho a hon_r3 de ofT!!rcc~r, e que· 2 • in.~l~ncia P.ar~ numeaçií2 de desembargado!. 
se ocna nporndo c protcgtdo pela os~rgnntura Ao JltlZ de drretto, tJUc nao nceitar a prollloçao 
do olguns de meus illustres c dislinetos collegas. ou acccsso é gnranlido o exercicio na sua co· 
Essas pt·ovidencios são tanto mais nece~sari3s marcn.. . . . . 
e UL'gentes, quanto é certo r]Ue n mngistratura § 2. • O juiz de direita, que por ctnco vezes 
vai ter· intervonçiio muito importante no pro- occnparo. :1.• lugar na 1ist:t dos l.'i mais anllgos, 
cesso cleilor:•l, couforme o· projeclo de rerormu tem direito n sol' de prefercncia nomeado de~em· 
votado por esl.a camara. . ltnrgador. 

O juiz do direilo vai ser o principnl qunJia. Arl. 2.° Fica elevndo n sete o numero d8 
cador·, cllc·julga em ultima inslaucia, ·scm mais desctnbngndores dns relações de Goyaz e ~luto 
recur8o. Grossv, e :. novo o d3s rclaçõll$ do Porto Alegre, 

O Sr. presidente do conselho disse1 e cu Ouro Preto, S. Paulo, S. Luiz, Fortaleza e 
applaudi com cnthu.:iasmu, !}UC o proj~clo do Belém .. 
rerorma eleitoral tinha pnt· fim ~arnnlir o voto § :1.. o Aos desembargadores da relações de 
coutt·a a inlerveh~lio e violencia do vovci'uo. Goyaz e Multo Grosso se contará mais rim terço 

Dr. accunlo; mas para que assim s~jn, é prt~· do tempo de effectivo ex.erclcio para sua antr· 
ciso !Jiie as mtorid~des que têm de intc.rvir no guidnde, e se lhes abonnrú durante o cxerclcio 
processo eleitoral, est{•j:im rodeadas de todos ns ne~sos relaÇÕ!ls a gratificação do um conto de 
gamntias contra a ocçiio c influencia do poder· reis ·por nnno. . 
(apoiad'.S); do COilll'aL'iO, 0$ ex.e~UIOI'CS da Jei Art. 3. 0 

!)S preside.u\e~ das _!'e]açqes e do 
falseoriio seu systema c cstrogar:.to a rerot·mo supremo trtbunnl d~ JUstrca ser:m elettos pelos 
desde qlle o governo.· puder dominai-os, con· membros do~ respe_ch~os.trl.bunues. 
servan<.lo·os ~otJ sua depcndencia c acçào. . Art. '·" Tem dtretlt> a aJuda de custo o juiz 
Um~ .vez !JUe o juiz _interve!ll tu~ directn· de ~ireito d~ 1 .• • nomeação dese~bargador {lro· 

mente no processo elertoral, e indtspens~vet moVtdll n ffiJmstro do .supremo tr1bunnl de JUS· 
garan.tir st~a independenci~, c nmpnral-o conun ti~a, qunu~o mudar de·residenc!a. 
as exrgt~nctas ou iu!luen•aa do r•overno, parn § 1.• F1c~ o govet·no 4Uiorrzado a rever o 
que . não seja vencido ou punid~ pela resis· 1lecrct~ n · 687 de 26 .de Julbo 1lc !850 \> ~cs
tenCia. · · . · SSlltwttvo tabella sobre aJUda dq custo aos JUtzes 
. :ranto m~i~ •. senhores, quanto t1 certo (]U(l os de ~ire! lo· C?nlPT~h~ndeudo no Clllculo as dis· 
JUI.lCs de dJretlo, pelosjul;.:atnentos !JU() profct·i· ta netas mferrores a 50 lcguas. 
rem nas quntifieaçües, estilo suj••itos a uma alta Sai:~ das sessues, 3 de Julho de t880.-,ll~rtl · 
responsabitidadll; é, portanto, preciso, que aquel· de Vasconcellos. -.1. ftf. de Freitas. -:-0. H •. d~ 
les que tiverem a corngem de rc5istit' u ac~iio do 1lquino c Crtstr·o.- Y. M. de ,l!elloPranco.-J. 
governo, quando este quizer que e\les se sub· d~ :ll'a.tljo RostJ Dcmin; 
n:!_ethm á sU3 vont~de pnrn ngeilar asquaiiacn· · · . · 
çocs, tenham sua mdepund~ncia 0 futuro ga· . O 8~. Joaquim ~·r~a.-8~. _pre-
ranlidos, c não corr:tm 0 (Jerigo llc ser s.1crili· ~ulenle,,llll remetttdo. h~ dt~s. u comm1ss~o ·~~ 
c~dos nos processos da responsabilidat:lo, a f)tle tndllstrm o commerc10 a copra ~1'1 um !!mero 
f~cihnenL~ serão su!Jmettídos, crendo5 Jlclas Jlni· 11ue ao .dtreclo~ g~ral ,dos. cor.re1os_ cnv!on·o 
xoes pnrltúnrins. . · ~g-entll d_.• comp,lll\lln ~íl navogaçllo amerr.can~, 

E~ fli"CI!Iso quo o:;juilOE do 1.~ 0 :!.• instancia~ :~ IH'opo~t!o dn olm~a?~O'},ue. o poder legtslo.~r
osloJam 1guulmcule ~11 rantidns contm u acç5o do '·o .fhe UIIJJOZ, d!_l f,tz~r cscal~ 11clo porto de S. 
guHlL'Uo o ex.igcllcias poli\icus. (mru qnu nom Lu~~ do 1\lar~uh~o: . . . . 
lmj:un victilnns innocentc~ nem JH'cv~ric~dorc~ E~so. olllc10 o lespo~.L(l ao nvtso úo tllUslre 
absolvidos. · ' ' ' · Sr. mml~tl't> 4a ogrumltura, dcclarnn~o tt 

Neuo inluilo, 0 com esse nm, ollereço 0 pro- c?mpanlua q)la ra subnrettcr 30 podet'.le)l'tsla· . 
jacto qllc vou JCr. . ttvo ~s dl!VHlDs por ella aprcscnt9d~, tU.ttlllllll• . 

n~~tn-me :rgor·• rnzor um ~Gdido ·i commi ·s1o do·n uo me~ mo tempo ~e q_uc nflo lhe.scrm pnga 
• d ' , ., . ·~ .. , "' ' .~ r, . subvençao, se!n o m!erro curnprtm(lnto do 

n que~ Le.rn. e .set rem~tl11.o ... essu .ptP.J.cC.lo,._,t .,1 ua·s~ ·tch:ivn·csbpulado pelos poderes· compe-. 
c !lo uao ror contm os !II~Uttos e. os _vtsiO!:' do tentàs.' · ' · 
govemo .e dt> no~re~ np~us~ro da JliStl~o, co~o Aproveito n occn~Hio l>~ra ~igni!lcDL' n s. Ex. 
estou cello quo 1uu ,er,t,-llluntos os ho~. deS~JOS lodo 0 ~pt·eçt> que dei r1 ~na llt·me 0 paLrioticn 
que S. Ex. tctn. mostl·ado pela mttg-tstmtur~, deci·~o' ' ' ' 
peço·,l}tc .c~tcnrcct~o?wtH.o !Jlle ~prc~~e. o .s.~u p1~~~~.· tJort"~m. de~?lllirmo$ com segura!J.çn u 
parece. r p,ua q~c e. tc projccto pos~a tet discus •• to qncsl~o, e necc~sn!'lo ter· J,ll'csente 0 luminoso 
prompta (.1/llllo lu•u1.) rci:Jtol'ill elaborado p~lo Sr. Barüo de Telfê como 

Vni :i mesa, ó licln, npoinio c remetlido ~· ehcre dn commiss~o ulllm~mente encar~egadn 
commis~ão tlc justiça Cl\•il o criminal o se· do~ esludoK no pol'IO tlo 1\tnranhii.o, p~ra oefl'oitt> 
guinlc duulli enlr<H'em os vupores americanos. 

t•noH~r.ro. A commi~s:lo do industria c commerclo não 
!880.-N. li.!,. poderá •lar purccer sem consultot' scmellú.ntc 

.A assemblêa geral resolve: 
Art. {,o A IJromo~·uo do jniL de direito do 

\lo~umcntu, e só tendo em vistn ns objccçucs 
nt>resetJtadns pela compnnhin, que nfio dcs\Jjn 
cumtlrir 11 lei. 
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Sinto que tal rcl:liorin n::n foss<' pn!Jiicarlo 
entre o;: nnnexos uu relnlorio.ol:t agricnllun: I! 
nm trabnlho lumino5L', qut• mo>tr<i ;, to. ia, 111?, 
•J LW os \·apares am·~l'irat!l.l> [tO'lcm f tu~ de:~ r no 
Jlút'ILJ de 5. Luiz, tllle c;sc tlOl'lO e mnis. n!JI'i;..:2d0 
que o ue Pern~ml,nco, e ·qnt) coutinú<L a ~t:r 
frequentado por no,·ios de g·ran<l<~ cal:1dn. 

Desde i•i (],•clam t (llC não. me parece ui procc
!lentes as olJjer-•:iJes da companbi:t, biiscados en1 
oiJgel'\"iiÇÕes rlo l\T,mdwz, rpw e,:ct'o!n~u por 
informtl~Ões, vi~ lo !;nl1\o nnnc01. foi nn M~nnllr:io. 

O Sr. Bar~o de Tcll·,i refuta r a bal mente lfin 
repetid~s ~llcg~çüc~. e allt'CS~nta· oiJset'nlt·ucs 
nor:1~ ~"llmito lfi'OC'Cdcntc'S": ··· · · ... · 

A collliJanhia alllei'icunn, !Jl!el'oudo ohrignr
uo~ :i dC>faZCI" iii]UÍIJ<J flllt' liWIIlOS O ill\110 [~<!;· 
sauo, o •JltlJ lc:.n por l'ulldillflt'lltn 11~<) >Ó l't int~
i'(S~c publk·n CO!I\O O$ ~onsclh ~~ •la sciend~, 
mo~tra um:r ln~istcncia fl!ll' no< oLJI'i).!·nr;'ln ullwr 
ji:IJ'l a Jli'O[lO.'lil I'Jll t! 1!0~ fa7. Htilil COIII(lallhi;, dO 
C~nHHL:i. 1ptc ·se ohrigtl. ~ern nlni.,~r snb\'C11~!~1o, a 
ft~Zel' C~eala [IOr tod~)~ oS po~lO~ tll .. t'õllll'illO ~jü<' 
temo~ cnm a t'Dml'·:whia do, Nt:ll'- \'o r\.::, c que 
no.< IHu>ll'il a IJOa \·ontu.lu do gnro·rno u•' C;1n,,. 
d:i, a[(CI';lt!u=) su~:; t~ri!':t; C•llll rcla~:'lo :111 ~"~u· 
e:u· o ou!ros-,!!t..lo iH .. ~ro$ que expnrt~~ruus. 

E' lli)Co'~>:il'Íl) nn;) ÍJZOl' lllll IIOJt JM,,SI/IllOS IW
Iml th:s.<a hbtori;l l~Ollll':J o [101'10 d<J ,\I:rr;lalrãl), 

llequeil'o, poi:;, que >o.'io \)llt clltli:l en\·ia•lo :i 
esta eamar~, ~11111 do ~cr pra~onlü. :.i comrHis,:5o 
1\'Spccti\·~, n t•chttol'io do 81' •. lbi'ÜO elo• T~lfo'·, 
:iccrcn il11s ~oiJLiag,•n.s ,; r~fladt.lau~ d·.' porto ele 
:-;. J,uiz olo lll:li'31Íh:'t•J. 

Son da opposkiio. e os n01lrcs depul:tdn> .-:,o 
sempre iucliu:~t.I•Js a consiu 'f31' t dn~ a;: minltas 
,,iJ,,·,Tn,-u,,s t'OntoJ o re>U:I t~tlo doJ ·um ,;\'slcrn~ 
,[,: hos:ilidad,~ [,n:ptwml'~ mo~ditaun, c COtÚ:dlido 
no inttlito tà' <ómo•ate d~, por tudo:<. meios e por 

.todos os llltJI.lotS. r: 111b~r~ç~r ú \'itb do gonrno. 
0 ~R. l!O!n',\ DE AR ,\UJO :-N;io 3{1lli~do; Essa 

desc•onliano::~.oi infllotd:~tln. · 
O Sn. Flt~IT.\.5 Coutt:'\110 :-0 twbre ministro 

lb ;tgriw!tut·n. qn:mrlo so rcrct'ill ;i colonisnção, 
~""'!'~-~Nu que .o [ll'n>am•-mto do . governo ura 
-'Gtll:u·rom todn a in\l:t'I"On<;iio oillciiil em a.;
sumpto ~to tnl nat\lro:,a. :\le ·parece fJLtc o go
\"t'l'llO ~llJ r~rt<J liOUIO [Jt•llSiliJC!ll. 

(Juem r)!tH•r\·:u· il cort!nte do illlmkraçiio (!Llll 
ne;l•!> ultim'l:< to:mp.,, ~e tom enC;tminh.,dn p~ra 
o .no~:;o p:11z. 1:<~ 1l o~ Yer •IUo) e! la ó I"Ql'liadei· 
r:wll~iltc eXJlLHllnn•·a. !:.~ceb~mos por mcz :! :1 
:~.000 illl!t.i."r:ttl:e,:, ,, .i :d;<o •llW foi ~e:uclhant~ 
la·!\o .q•to). ü..tL':'II!i n;'n o a\'"i~'l •:xpct!ido pdo 
noiJt•e mini<ttoJ :la ng-;·knlltlra, dl'd3ra:alo qrte o 
g"OI"<'l'arJ lltlO u:n·i~ lll:li.< lltl1 •·eitil p~t1'~ dil'<!Cln.• 
.tneat!' ~ol i cit-~r- du (·~tr~n1geir•J IJra,~~os~· de que 
aliú~ tanto 1\:ll'•~t:C!Iltl:-:.. 
. Ih, p.ol;rr:.' o ·ne;tc a\·i~~' t~rn ponto que n~o 

Jtc:m ex:'tiClt•) c. o;u d<'sQJ:Irl:l ~allct' de ({llll modo 
~el'a cllc ent0no.lnlo [l~lo g-row1·n,,, 

\'em ü n\c::3. é lido ~~ n]lpru,·at.[() 

Com ei_J'eito, ~''g'ltn:lo ô qUt) llcoll re"''h'ido, 
nada m:us :<c u':spetl,J ,lrá com 11 imtJLJl't:lt:fio de 
c,;Jono,: ;, p•ll'•'m a respeito d;1s •ltl:lnti:t~ que e 
l,ICCOs.;:l.l'lO ga:'l:ll' CO!Il •J lt':tnStlül'loJ (jUO deJlcs, 
oo: jii'C-:I>O faler·sc do~ l'o'rto;. e:n qne de:>· 
en\IHtrci1m, pnm os pontns a ;rae s,~ diric::.·m; o 

o sc~uint · :rviso do Sr. minisll'O da W!l'i~altllra nml:~ es. 
t~h !e~e de p osili\'ú. -

Req,wrimeuto 

• n''f{llCii'O que :'<! JIC~:l ~O !.:úYé i'IIO coi[JÍtl d11 
relato1·iu do D,1r~•J de 'l'l'lrê c tia t'ommi~>:lo qac 
ultiln:nncnle ~nndtlU o [l\ll'll' dl! :\ht·anh:ill.
Jot!qtÚ'Ill S~t·m. • 

Vou. portalllo,lil7.er amrcqucrim~nto ao nouro 
ministro da agt·iculttu·n a ,-~r se dt)scubro o 
pensnnwnto qne lum 8. Ex. :\c~rcu du nwtcriu, 
nn fl"L'Itl a t{llc u1e •·ciiro. 

_Acho f<IZl'a,·el ({lle o ,;o1·errt<J se lwbilih' ft 
llal) uw1s · :;oiJrCé'arl'e;:-:tr o5 cnrre,: [Jtthl.i.c0o c·om 

O !!Ir. F••eitu~ Coutinho : - St'. despei.~S. rJlle ctnmais ou 111enos te<1:po lleix:n;iio 
1Jl'C$irlenl<•, ~iall.l !JlW n:1o t'stcja na o':1s:• n lllllm: de s,•r llllJl<!l'tüsa:;; m:1:<p.1ra che;rur n cs~e bel! o 
ntiuislrLl da ug"l'i,•nltut·;~, p ,,. ttHHJl<l era r'"" r.:,ttlt; ,dü e mi~tcr ofU<.' :1 itJid;tlip individual 
S. Ex. •jltc l'ltllcs~jar:~ ,.,,il\"l'l'"~'r lwjL'. >C .illl'i!llllnt "''·'~~ ~o_,n·i,;o, org~nizan1lo l'•)lll(Hl• 

Emuut dos tli:H da l'l'L'>Oillc•·s,•,:,:~·w,,.> ilht<lt'c nlua,: ou 115> ·~l:li·.u,J; '[lle st• eu~·~rTe:;uem oJe pr<J· 
•léplllntlo pcln pl'U\"ind~ o!o ~~~ : ,irilo .Santo. ,, POl't~llllW_l' <lO~ eo1!oa,·.s o; nwos ~ os clentenr"~ 
:jr, ll<.~rta de ,\r~ ui ·'· l~v~uton-~;·p:1ra r~\'lum:11· n~c~>>:·rto>, p~r~ ·•lllé ~~. ,.n,·amruhem e •~ di· 
~OUII':t ~ ~itun~·;iO !lt-jilOt':l\"1.'[ t'IU l]Ur IJ~SI<i t'Í. ri,Jalll c lU lllll piliZ C)ll<.' na o COI~be~l'lll, U•.' lliiJdO 
llau,• ~e ~elia1·ntn \'at·ius inHni '' l':wte>, os •tiL"<'.<. ~ fl"· len'm setts bra•;l':' S1.'r: uttlr:-ado;, ~om nm· 
lt~ pútll'•' cft,';;mJ,,~ do' l~uro•pa7 11 ~,, tinltilll\ IN'lLl lla:~·ra p:1r~ •·,l.ll!S e [.lt!!'il 1:1JS. : 
l'arn ~,, abri):~rom , . ..,nlr~ ''" l'i):Drc·.~ do ll'llll'~'- 0:.• ll'-'Pllihtl'~l Ar:.!'~ntnw,.fl\<1! ctt•J com~ C<'l'lo 

.. S. EX·. l'oi feliz poJ·•pwnlo ,, nvlom ··mírli-<!l·~· ~~ajtlwn_l9l1;'o lll·~t.:·' : C;.nlll,lr:),o.m.lil ;"'l>n~]'Ltl>illuadc. 
att~:nt.l,~n S..!lH tknt'(~l'(l ,·~ :' iW rct.:lrpn·w·ill . l . !l .. !'l.':l !Hll \IIJIIno a I \n~·· i'OI~ •rae ~~ p!ll~n-nl ~'êllll· 

i'' .,,· . , , . , .' .· ,' ·' . ' . .. . . r: ll'(l 1\1.~ )l~l'l'l'l' u:Hllli:l rfll $1'll \'ll t'~bulal'ILl, llil 
.1 ir) <lll~ 1<11 ll.l.'. I[U .. ittllil:''·' n plol.t•.lt·~ ht•i•UI•Hra .\..1'8'\' !l l tll~. ,·ontr:t a·qnGI nü•' i'LHIC~\~ 

llll'lll\l llv 11<11.>1',, III IJLI•ll'Cl llil :t;.!l'l•'lll!lll'a tl(tl'<.'~-· \'t'7.C> !<'llltti 'Í•to.t l\ll'li\ILI:ll'l'lll·>0 :ll'L'U>:t<·\if•s 
s:~ndo-,c Clll m~ndar cllli.J~•·ear t'HL um tt·;,ns- , tHo.'ll''" ju~ta:<. p0i.' ,, t:o:1.<id1·n1 c:n. · mLÚtÔs 
J•OI'I(.) :r;Jll-.:11,•:: o.'>lt'''o'g\'tl'u:' .t' f:~zcl·vs er•nrlu;~ir IJH1nl··>' tÍt:d,; :ltli:r:l!:lll;l de• illl•~ o IJt·nil.o ~o•:emo; 
:l!l [lOlli•l ~ fJllt' >t' dCO:I!Il::\"illll. ['OI' !1\t•Í\1 d~ 1\\t.'Liio.[:l-' !.!:l'Cl•ht3~~ ~ ft\'((1)\l. a 1\imi-

Arrt·~1ito qw._~ .ai''u1 ~erl'l l~ln ft•liz ~·, ~n~n t~ 1H1~~i.. nu ir t•~\lnXtlio...: t!_ll1;· [lt,'e:""~i:n-ll i-, .itntliigTtl~~ãn a{C 
n·~hre o· • ·ll•··.~a. Jl. 'i'ljUnnl:• In,],, illlanto p:rrt, • d,·: qti" jh.tr :tlliiili> nc•:t!tnm:l iult't:Wnç~o Lll ~ i:; 
~111111. _•pr,• u:i'.' \"ÍW• l ' ll'l'lh'Íi'" tl•' ,:antilhtlt'jttllbo lt•itl,•ntkn •f li•' ,[,•\'in lt'i' •.'!ll m:tteria so.'lll..dlwntc. 
;J~' ~-: l \ •'r:H'. I!'- lo;:l1 ~~I)!Hh"":nn:.Hh'. _I' Jwnl un\r:1 '; Mas IHilque pn~~·l•den. ~~~~iLn c~...:c t!·o~o·.:rn r' ~ 
COJ~~a 1W:1 tlc c,;p~r:u·. pot: !~~=.l tllh', rwla :tltil t!ilt- : l\ll't'flle ~lli a inici:~lh·a indidthtd t HiJOtt soiH''' 
·:!,~\l' ,:~l.J~lt Y~.uho l·~~ltl .. 11l1. j;\ 111'llH ul~·J~ lHllll.~ld\)~"1 ~i t.~~s·:l "t'll'l'r~l. c. L··•lll!T~.·g.lndo lllll:\ 11\l\\ P•'t"fW~na 
nh·\L~-1' •. ~ . ~~~ fn.lmtn·ot]ol <'l1ill a ['c'lw ti,• l'~<'•.nnn - 1 ~0111111~ Lk c·•p lta•.~',CUil$o·~niu ncalllcl~r o~ ,,olo-

• ll 111.\1, I· {H•~».) 1 nu~ que d:e;;:nn uo e~tt·:rn:;eiro ~outra t<Jun~ (tS 
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cvcntunlidn<lc' •lc rJllL> n:~tttJ'alm•·ntc sct•inm vi{·o mnis de l.OOO:OOOl>; mos c~ln economia. 
~·ietim:l.>, si ilãu · t'os,em. :" Hll'did :<> IJU•.• para tJúde t'• dntular elll ~r·:<nde~ pt·cjuizos ]Jarn o l~s
illlj!edír •:ss~ r~>'ult~d.o, liio .;~cct'ln•l"!ucu\c ,:c t:<tl<~,. pois rJ uc D inunigru~ito CXfJOlltatu•a, con
r:mtJr•.·g•Ht. A:;sím ··: IJUU o r;ol!JIIO, :I(H!nliS dtl'g;J, quisla l(UI! l<tnto nu> i:lbiCJli,.)JI'~tl~ ncar venlidn. 
l'<>CdJ" in~tt·tun•!otos "''"l •• rio;;,anilu~es,~eJI!t:nl"> l'•>r is,:n lrJvnnto-me :;cuqll·e eontr:1 llledirlas 
caStl c tert'<.·nos dmuai'cwlos. [Jn:ui[lltatlus, IJll<: L!lll ncg-ncios dc.-ta ord<Jm ~tio. 

Or:1. tle.<•l•• qU•: uo Ur:•zil uittlu · •listo por ora copu;r;•:s du prudul!;ir os milis fuucslos resul-
existe; dl!slle qnc não temos <:ompauhias em tàdos. · 
condiçt'ws lle pndet'e!n lw>'LUI' it:; neecs,id:td•> tlc Qu•Jt'O em t119s caso~ ser I!Oitdcmnnuo antes 
semell!~nltl ~crvi~o, ,; CCI'lu q.ue não <lere, ~IJtnO pOl' moll•~raç~o do 11uc por l!_recipita~·.üo. 
pretendo, etn~ncipar-~e desde jü •I e lurl.us osoauo :jcnlt')rcs, pdo \~)Jut· Lrl Fr•mcc cltc!l"3ram, ha 
<Jilc na actu31id~u:! lhe impu:! umda n 1:oloni- [JOttl:o, ii7tyru\ezcs,e Ilnr ralln de almgo rorn111 
s~<;"~o. · · cm)'illlatl·,s,[l•H' nrdcrn do governo, em uma o~-

Jul;;o.pt'l.'cipil~d:, nma tueclitla. concd;itl:• em [leciu <1<: lwtlll, •; I!Unl tt\1o ()U~sa. UC· uma en~a 
termos ln~,;, v flll·' ílcd:ll·•:i "m np:1rliJ o•; twiH''! Lcrrea, ~em fundos, >em ar, ~em condi~õt:s by
mini~tro da ngricullunl, llt\~U· I<J (:llc üs.poz fiiJsla ~i •:lticu~ de qtt:Jlqtwt' r.s!llleil:, d~ lllOUO <}Uc coses 
•·:tuwr:t c~sé seu pwgrunHIIa ll<J ~tn:•nl!ip~~~i!O ho1uens, •íliCsfiu e~lr:m.!!'•:iro> c rtnc vêm 111! llnl 
inu1tt:Uir:tn. pniz anrlc o dimt1 é <.lllf~l·cnt•J üo nos;o, nc<Jn · 

O nol •rc minbtra u:~ a;;-rin11Lill'n (lcelai·ou·fl<Js d!cio:J~llo~ tl1!'~a llt:~ueir:~,ir·iio rorrwc•!l'UIIl \'asto. 
:riud;~ rpw b ,l)lir:it:1r Utn CCCÜllO, lta illl!JIIl'· ç l!L(JO pa\'a a.; CXI•IOI';II;ií: •~ t\:1 [CUI'C lllll31'~lla. 
tnnc:a·de l.:3UlJ:OOi\;5, ;i u:in 111C C!l.~'«ll•'· panr a Senhore$, nn Jornal uc h••jc IJ\t rle hontcm, 
cn1anripn~~o i:llnJ•.d iat;o das coloni:~s. OP, sen10· knd•, o .. bitu:l!'il>, vi Jncncionad.()s tr•~s •:US\J~ do 
l~J:HliC er1;dito lw 1le nalu:nhtt:nte s•:r Hlli.·ft:iltJ fi.'!JrL• vtn:1rcll:f. Eute:Juo •tuc bto dcv.•: :ict·vit·lle 
pehl UUlUCI'OS.a IO:IÍ~>l'Í:J . (jllC, li':Sb cam~:·a, :•Vi>O ~O g•JYCl'l\0, 1\\1•~ 1\PSU\l j:\ d(~Ye lúllH\1' 11!; 
''!J"Ín o g,,,.,,rlJQ: :JIDs :,couietd'Ú o mcsm . ., JIO pro v j,)eJwill,; tjt\•) :1~ eircnrn~lanei~~ rcel:1m~rn. 
scn;td.o ') Us ll oJ ~s.-.~ ntln'r~::ri•);; ']uen:m pruV:ll' ~ntondo r1ue" uobl'c ministro d:1 agrillullurn, 
lroj~ que ;,:ito ~.clv>os li<~ justa L' economk:1 ;Jis- •.jtl!: !:tnWs proYas :elll dado de ~uo ~rtividudc, 
lrilmiç~o tlos dinhdi'OS pn!Jlico,;, o rjae ~H:i:; •hlYc:·ia prmllll'nl' llil b~hi~ do' Uio tl•} Jnnciro on, 
opphudu LlO intÜHO do m•:u eu1'~•.'5o, emhora f6:'n delJa.um loc:1l, qnc nlt'! hoje não tenhr1 sido 
qunn.do.' n<~ poder ll:i!) tenhnn1 dks li riu c:<,ou "IT•:c1: de, ·pch fe!Jrc amatdln, pnrn .p:mlo ccn\ral 
viral,1e. :\<sim, .D ind:J li<~ [Jollc•J.' •li~;:, lu fni fi,~ l'c;:•·[J''''o d"~ lilllllil,(ntnlos, ljue ali i dovnrfio 
d"do Jwrcrel', c• co:n todo o fmtdalW:nt•l, co,ll'<l .<<' !' :dt~jt<do.> nté ser1~m cnc~minh:Jdos ~o seu 
o d'••tlll,, rel~livo Ú<'>IJ'~..Ja de f<'r·r·o IJ. l'~dr·o !J, ,J,J;Iino. 
fundmucntn que ~lhi:;,cum IOLb ~ o:hor;·zn. resulla Senhores, re;;i!lí n.~ Eurl'lpa d11tnnto ame 
elo bt' lll <'I~Jbortttlo l.li~tur~o pmfariJo pelo U(JIJI'IJ :tnn••s. tendo virith cinco 11nno~ t' m1:io 11;1 AI· 
Ll~1rD•) de C•jle~·ipe. l<·ill<HÍ!J;,: ttlld1J c~1Udoi lorlu.< os preparatnrios, 

Ora, c;t··~ cmltaragos, .1li.is muir.1s Vl'ZCõ na. port:u•l</c;om conlwciiJJColo d•) c:•usa po~so ns
.t.ura•'s •: jtt~lo:<. ~~~.) L.lt· sur~:i,- diuntc ,]<J a~clit<J sc·~ur~r·1·os .<[llC a rcbre ~1nareW• :llli inspir3 
do·SI'. mini~tra da ,,gr·icuJt:tr<l; nlérn dbso. 11<1 tnl hon:.or, (jLW ncrcrJira-~e quo, de.;dc o mo· 
lllcllt••r hYI•olh··~e p::r~ o goycrnn. ~imln mniliJ ti!Cltlrl c1n qw' n c<lr,1ngeir., chC:!II a por o pé 
tonpn •lt}cOI'!'(•n~ nl·:; qw:o E•·u 110dido >cj~ ~atis- 'llll tcr·ra, ê lo.:.:o uloe~do.dM[U·"lle mnl, c em 
feito : tlurantc lnd ... e~;c to;mpo, !lOrlnnto o ((llc poucos .mnmcutos p~~·a com n mf\rlc o arroj<J 

llt'<!lcnd·~ f:.1Z•~r o ;;o-.·.:rnCl com r~b,;:.io 30~ co- •!llC tín~r:.• em quc·rc1· vir•·r no nr~zil. 
ono~ t)llc aqui rh••:;:11n.~ ()a:w:.. ~" mc•lirln:< <[ítiJ 1~'. pnis. '1recbo t[Ue o go\·•.·rno tome todils u;; 

u g-owt·no pret,.'ade :ILIO i•Utr para dd•'ll•.l•~r ''">cs m•~tlillas p~ru evitar (\UC essa idê:1 runcst:J tenha 
•)Sil'tln~·\.'ÍI'"" •:t•Htra:t; ine.~r·tcz:•~. ··uul1'a a !ü1uc o C!tr><J que ila EUI'LJ!J" t>Jm :.<h) hoje tido ... 
c ~· mi:;~·rin? . o~ SI~"· t:Es.Üllll At.\'lll r. G.t..t.Dt:.o OA~ Nr.n:s 

ll:1\·;:, :r•ttti uuw h•J>tn·•htri:t J•i itumi:n~nt•:~; d:i•' ~p<tt'lc·s. 
i:,lliH'O u tk:<:inu •tU•· llt~ r .. ; ~;,,j,· •. Dil.CIU·IIl•! 
•[lU:! c·slú t'liD <OIJ :t I li!·,•,·•::~ .. ·,J,. ·lllll~l· a~~ltl'i:• d~ O 5n. 1-'ur.ll'.\S f.oliTl~IIO:-Ja v•lm, porl~nlO,o3 
l''·"''ni,<ll;:\ .. , ma<·en ~~~,, ,,.j •:111 qu•: ·r.o~odil'i'i .. •; nohn:~ riOjtt:l3do,: IJilC n govcrun nftopúde, 11iio 
[Ul!Cdotw ~>W ng,•tJdu. tjll•~ !!'llr:•utin' ull'.:r~ce •h:l'.: e~indr-~c <]e (H'~,;il:tr toda~ sua ~llcnç:,o ~ 
ao; culono5. c;t.~ ~sstun(Jtu • 
. 1~.-l·~ .~'511:1\i•lo ''· n1uHn J.:cm·:· ~. p~r·n !'!!" O Stt. Fnrc10 no:- S.\li'r';" :- A melhor idé~ •i 
1'11~~ ~~•o tJ a~l~~nj:~~) .tn ~··JY•\ruo. pni'clao -t•> '"i ~e itü,~nlal'·üs irnnu·tlinL.~menlt.f ~~trl to•1;.~ :ts r..:s· 
r !lllt]tH t\1H!'•1 n ·.·~~·· l.l :!'~l {l~!C'It•'Íf!. nà~• 1:r~m q 11111 tu~Ões~ 
d • cntaminll'•r ,. di ; i:;ir o e; tr:tn!!"iro qnr. ai1~ll· l 
<lol lh• ~ 1,:.t!'ia [lor~ :••Jni \·in ... r. lllr<> pdo r.r.11 . O· .'ir:. Ft:Erns GounsJtn:- Y. E~ .• 'Jtl~n.' o n 
tr~rin p;~ 1.,, c'xplo·r~ : ·n. t.; 1.,,. 1 , 1 n~ '''sí:u Ntal;• ·lc· :m110 11:"s:'do MJtli di•<:aliét ~,1,1 rJUe•t:lo, .,y,mtll.U 
r.i•'O li!ll.l l'~>Hk 1k <h'.• l'['l'<!iV•, q .. l' :l l'i't r, l:ll ,1., IC:''!t id0n, l!lk CH nli{!S :.pp)~IIIGÍ. 
1•:•iz. l'•ll''[lllllll•">. ~i: m 1····~ rlo Dbl· ·r '' llXillu 0 Ha<t~ I'Oilf;ccer-~•! n nuJw•ro de iiHmigr.:nte.<, 
;-rCkl';~o." L' · 11':.n;;:•· ir0 •·Ditll' vi•·ti·.:u d,· '''ti· 'I"'' ri!~ .\h.io ~ti! 8 ti\' JUIII'I d•.·'t.·· nnnu li!m dt•!· 
.~l~llcia.~ intJc·-;iU.i~. · :-. ~ trl.;t .. ~ lt)f: J :'IIlrti~_G•·:-' qtl~~ ~ndP ~o l\1u d · J::t\~·lro. p~r:1 __ ,~,~r·~~_; r111(' :L co1:· 
<ÜI\)oiÍ l.'t•:·•-'111 • · 11\.·i~;Jn,, ;•:.1.1';1 a. E;nu~ill ,.;ra:.c:tri:o [ J'~iiLC •i t)\l~•nt.nn~o;com <~.jf.,,t .. no •. '~."'l. dt~ ~lal· .. • 
c;>:J ll"'t,•r•J>3 ,· .. rr•·n:.: de in:mi,:r;p)o. 1.:.ra tiVelll"' ~ ,;~, il" m•:z ele Juatw 2(J;J8. r~ de J ntu 
m"nlo'l' :• qanl >1•rno l'" nc•'" \i)J\Jo o>s ~~ e rilld~>s I ~ dt· J,tll10 1 t:.i.l. Es,05 <~l~arbm.•l.! s;·,a ~l?quente,; 
'I"~' l17.erm .. s. l i':n·;• pt·o·.:.•··~·· 'tlte o> colon'\' J~ ;.e rltn~em ex· 

ll noion) luinist1·o ,Ji,,;,~·no~ q\\e, com •) >•·u l'ontan<!:trn"Tl\f: para c:<t•: I:~tp<WlO, é lodll o ~s
nu\'•J :;pteuw, tinlw p e•:• tnunu;~clu u,~,~~ ;P.r~ f•H'ÇJ, scnhore>, !'~rei [l~ra :~lcon~ar do :;;:ovcrnrJ 
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as medidas tendente~ a garantir os effeitos d~ 
uma victoria, que repr~scnl:~ umn niio pequen11· 
~omma de s~cnllcios. 

Limito-me :1 est:1s co ti sido rações, pedindo ~os 
nobres d1•pntodo11 qne, ao meno!< dest:1 vez, n5o 
encurcm o meu requcrilllcnto como uma anua 
de opfJO~içao. 

E~pel'~nd.o, poís, llelas. inrormaçues, qne so
licito, mandarei á mesa o UHlU requerimento 

Vem ti mesa,· ó lido e adintlo pm· !ct' podido a 
palavr:~ o Sr. Hort.:l do Ar;~ujo, o seguinte 

Reqtwl'inumto 

• Uequoit·o que se JlOC3 uo nobre minisu·o da 
agricu: .nra informnção sobre as medidas de que 
pretende lançar mão para dirig-ir e aproveitar 
a con~ute espontanea de immigr;1dio que purece 
inid:.tr·sc para o Bt•uzil. . · 

•Sala das ses~õJs, !O de Julho de !880.-FI·ci
ttu Coutit~l·o. • 

O Sr. Dezet•ra. de 1\Jene~!!!·:
Sr. presidente, o assnmtJto que me ll'iiZ ~ tribuna 
~ importnnte; mas cu não quero tom~r tempo :\ 
easn, po1·que rcscr,•o-me pura disculil-o em 
occasião opportuna .. · · 

A camar:l snue <lue a instt·uc~lio superior do 
nossa pniz niío esta organizatla'de modu n ;;alisfn
zcr tis nccessi•larles da no>sa socicdmlc; tem grnn
dcs falias e deflc-iencius. E' •~~~im •tne, na cvrte, 
temos umn fmmlil~de de medici1111 ondtl se pre
p~r3m os medicas c pharmncenticoscom o mesmo 
ensino, donde re~ulta nece~~al'iamcnte a falia. de 
conhedtnentos es!Jedac~, muito princip:llrneu\c 
para a classe do~ pharmnccutit:os (atwiaclos), que 
flca prejutlicuda peb necessid:H.I.t• que h~ üe dar 
maior desenvolvirncnto no curso t1a$ scienci<t~ 
medicas do que ~QU1:llc que diz respeito cspe
cinlmcnle no~ ph:ti'IIHicculico~. 

Send'' estn umn grande ucce<sidade a fJlle o 
govemo km J)\'esta•io nllüuçfw, 111:1~ que nfio 
tom potlido cot·J'igir ou sati&r:,zer compli!t:t
mcute, eu -vou ~prcscntnr ~ Cillll:1ra mn nru· 
jccto do ~epat•:tçl'ío dos dl)tts ensinos llWdii~o C 
pb3rll131'(llllll'O, de mudou >Ll podet'e:n l'e•'ul;w 
cnd~ um dellcs nos devido~ lct~IIIO$, e oc,{ti!Hio 
as neces~iuad,:s quo ~e 111L1s rccouhl'CL'IIl. 

E' t•>sc lH'njcc!'l,_cuja disc~tssüo. d~Jloís d1• p;t· 
rocet•. d:1~ comllm~ue~ 3 l(lle tr111 sor de ~ujeito, 
cu. mo lfl\l(lOllhon cslahclert•t', que p··~o:t V. Ex. 
licença p:1r~ 'uhmeLLL'l' ;l c:1~~, as~ignml.o por 
soi~ :SI's. L\opulatlú~. 

Ven1 :\ nlt'sa, é lido o remelliolo C1s etHnmis:;u~> 
do orçamento c i nst rucçfto t>ublica o st:':::-ui ute · 

l•ltOJ.l,;Cl'O 

1881:J-N. ;};}, 

O S•·· Fredet•leo Rego: - Quando 
disculii.I-Só a iotol'pellur;iio elo meu. noLre :•migo, 
o Sr. FL·eiL~s Çoullnho. sobr,~ as occurroncins 
hnvitlas nest;~ cúne, pt\li a palnvrn, wns infe
lizmente nãu pttde llsar delln, por lw.v~r termi-
nado o tempo tb~ noss11s ~es~ücs. · 

lias, di:.•tle do resultado eleitoral de~la cúrtc, 
resul!ndo !lclieio, porque não ê n expr•es>ito dos 
sentiro~nles da grande m~Jiorb desta poptllal!ãO, 
c sim o fructo dll violencia e da f'rou.de, "n[ío 
·po~so :J.bster-mc de tomar a pohiV\'1:1, 

Nilo vcnlw, SI'. presidente, explorat· :1con te· 
~.:í1nento~ bmentavcis, não qmwo tumbcm, nem 
[JO~so C<lndemnnr principias g.'neroso> tlliO ,vi la
vanlados ne~ta casa pelo nol!m ministro da ju~· 
ti~a, mas simplesmente cstt·anhar a altitude qu() 
assumiu o governo durante o pleito eleitoral, 
lev:mdo as suas dotttrina~ atli ao ex.ngcr!> · 
incompatível com as funcçiies do poder execu
tivo, ruueçües cssenr,incs, no phrasc Llc Fusler 
Slarnwn, qttc o obrigam a cxcculnr n lei por 
tod'l :1. p:H't<J c sempre, c não só mente n lei, IU3s 
tu1l" 11Ue letn força de lei. · 

Não '[ncro a interv1m\~âo dn força no pleito 
clcitor3l, lll3S de>;l:t doulritw, alh\s professada 
pelo gol'et·uo, e cons!anleaJenle por elle apre
~mnln ~omu ex.c.epl}(IO n todo~ os prect~dentes go
verrwli.\'OS de~te patz, até ao rc~lUdio d3 sc.:u-
1'1111~::1 e vidn do cidadiio.attl. :irecus:r da polich.d:rs 
rtta~, Vtli nm J;Tu11dc nby~mo, que n~o é possivct 
vencer de um salto. (ApoirHi •s.) 

O ;;abinl!tc . actlllll]prcceu-nw dominado por 
uma verdade1r:1. ntop1a, qL\<:l. elie ~CI'(•Liito\1 t~r 
rot·~n de J'ealiwr, tJUul ,, reforma immedintn do5 
co~IUIIICS !fio urdL'nlementorecranwda pel:~ cou
Sc!•mcia JIU!Jiicll, ~(UI! ~ evidcntl! não poderia 
efll'clunr do· um ·dta para OLtlro. a nwnos r(Ue 
n5o.~uizcs>e collo~ar-sc assim o !lliuistcrio na 
po,;tç~o dos meninns de Esupo, qu,• preLenrliom 
constt·nil' um e·di!icio pela cnpuk1, isto ü, editlc:u· 
nos nLWens. 

Embora opine pela nflo lnterw~lll.'ãn dn forra 
no pro~cs~o dcitllt':.l, n5o conconlo no entre
lauto com l)~ prindpios fjUC cstn!Jdecell o <TO
H'f!lú, c os quac> n:1. em~rgcneiQ tia lutu viu->e 
ultrtg:tLIO a t\l' l'ii~UI'. lo\poíHIIos. \ · 
. Tcm·s~ eutotttlido $l~mi!I'C ;t llécC>$Lilatlll dn 
\lll't'll Jl~l"a a lllnliUICII\'[IU 1ll1S \lireilo" C U~ll jHII'a 
pe~or u:1 bal~n~:a l'IH l"aYut' dos inkresses do par
li ti•:. po~·qtL~ dc~se 1110do a iutct·l·cn\·:i.o ~cria 
UHH~ JICI'!~usn, qne n tio" proprius dc:<oL'!leiros, · 
t(IL:ln· o letla 11eto INYct·no tjlle lelll o diJYl!l' üe 
come.l'\';\1'-st! imt•3r•·.inl nc>tas lutas, c nào 11ut' 
as,h:u.IJ.I~~llns,dt.!>linadas.:i gu_r~n.li[l dn or41!m pu-· 
hhct> c a Slll \'Ogllnt•du tios du·citos dos I'Hlad:'tos 
a ~·Jido d;1s p;•ixões polilka~. Qua:rtlo em !l:ldD ~ 
St·. ~ ·mselhoit'o Alencar, dantlo nmn inhll"JH'eln
çf1o (l lei de l8ili 1\t\"lll':.tWl ao~ int,~rll,:..~e~ do "-CI.\ 

1\ a~sem1Jl~:1 gc1·:11 l't!Boln•: pm·.Li~o, ~m.lfio domin(lnlc, ,tol'll:tl'n a auturid~dc 
l'ulmal JUIZ da opportunttlnde rln remessa dn 

Art. 1. '' O J.:OVerno Jk:1 nuwri~ndo a c•·car IHI lor~·(l que lhe fos~L~ rccl~modn, . os illu~tres 
d1rte 11111[1 escola de phnrmncia solwe :1s 1J:1ses senatl<•l'c~ líbcracs eon•letulwt·:1m 0111 utn doeu
juntas. ll)Cnln pllblk•• c~:<e I,JI'OCCt!itnclllo e ecnsut·ot·3m 

Al'L _2." Ficam revog:llhl:> a~ disposiç\íe~ cnt <JIIlt.ln 111:118 o propr10 go\'tll'no flor nã" mnntlnr 
coulrurw. fo•·~·:1 em ll•mpo, [JOl'tlUC :t missão da poiicia, llizit\ 

Snln dus SL's>i:i~s. ~m lt de Julho dl) 1880.- o IIHUI il'eslo HlJe1':H, Cl'll[H'lll'~nh· os ct•llnes e não 
nezrl"l'll d~ .llCIICZe$.- Souza LiJII{I.- I·'Nita~ [)Ullil-us. 
Colllilllro.-Baptislá.l'aeit·a .-Almeida Barlmza. 1 O Su. F!u:t1'AS ColiTt:>l!O : - Atloi:~do, mas 
- Jo.~,; C<l<'taM. c~lào se C:'~qtH~l'L'lldL) dc.<s~$ doutl'iUH;. 
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O Sn. FnEDEHJco R~Go: -'-E' melhor citar o 
pcils:uuento inte;:.:ral des;;c maniresw. redigido 
por der. ~enttdorcs, dos quacs aind3 existem fe· 
Jizmenle (fll:ttro, e ([UC importa nm~ verdadeira 
contl.emnaç:io ao procedín1cnto d<:1 governo e á 
sua tão exagerada nentralidade. ( Tl'ocam-se 
apr1rt~rs.) · · 

Vou responder no aparte que o honrndo de· 
]lUtado por ~tinas acaba de ilar-mo. 
. N~o desejo a!JSOlillamenlc· rorç~ dentro dris 
Jgrejas, c muito m••nl)s para intHIJizar o suffra~io 
e tol'lla1· a urua l'eposilorio das paixões partina· 
rü•s, em detrimento do livre exc1·dcio do direito 
do cidildilo. ·1\l:is nf•b e·stou··cxpre5~;nndo ·opinião 
prop1·ia, e apenas rcliro o pens:tmento contido 
no mauire~to; que é de todos conhecido, ~'ao 
Cjuol cnCill'l'é'g"arei1 ropl'odnzinrlo suas · pbra5es 
tcxtu;ws, de U[ll·uçtar a alliluthi do governo, 11ue 
j olg-Oll, de llLli dia para outl'O, opel'nt• umn 
tr<~llsforma~ilo r:•pídn em no~sos costumes como 
o divino fir~t tlas tl·adít;ões bii.Jiicus. 0,; intuitos 
lou\'.:tvei~ llo ~abineta não ·po(lcm ainda llcar 
sen:lo cmno a>llirnção, :\ qunl todos os parlidos 
devem pre;l:•r :~paio, bmb~m sincero, para que 
as elci9iies no nosso [>aiz scj.1m dignn~ de um 
po\'O llYI'e em um l'uturo proximo, tiUant!o a 
opínino reassumil' os seus direitos a m:tnirestar 
no sulfrag·io :1 indepcndencin de caracter e de 
pensamento do cidnd:io. . · 

P;tr~n5o lonwr ltJmfJo :~ .~ssemttlea e llrm:ir 
com prova irreft·agavel o pens~mento do pnrtido 
liberal em -186\l, vou ler nm trecho desse mn· 
nifesto e chn111arci ~ atlt!nção dns'nttbres oollu,::as, 
!lUO tanto ('l'CCOrtiS~lU n 3bst~nç5o ~lé :'1 obJJte
J'II.ÇtlO dn lct eseriptu do paiz, j,·, não. digo das 
leis eleitor.-.~s. mas ntc do Codigo Criminal e 
do Codigo. tl.o Proce,;~o. . 

l>bse o centro libcrnl no m~nife&\o que foi 
redigido t>elo Sr. cous~llwirn Nabuco, de saudo· 
sissima mcmo1'ia (apoiados) (!ti}: 

• ~rns o mini~tl·riu dn justiçu, pol' ~viso de i 
dcSetembro, deddiu : 

• I." Qut'l não ha p<·eceilo algum de lei, que 
mande por ú di>posit;lio do presidente da tncsa 
qualqucl' força como rncdida jJI'cnmlil'a. 

• I~Lo (•, o [lresidente hu de fnz.er sohir os os· 
pcctmh1re> qne se não uquiel:ll'em, 011 injUI'iarem 
a mesa, ou r otanll'S, lHl de pronder os crimi-
nosos, mM nfio tem l'orça ~ ~ua dislwsiçito. . 

, 1'erl1 fort;a, mas n:io !'O mo medida pre\'entivn. 
·Assim Qlll1, sô dcpoi~ do.< t';•t:tos perpetrados, 
depois de llVDdidos os CtÜDLll(!SOS,.e .. !].lW .. O .. P.ft'!: 
siúcnle d:1 mc~n ptitlc retJUisilnt' f~>rvn. Mun
d~·se rorç:1, como mcdid3 pr~ventin1 para !JtWI· 
quer thentro e t•etmiilo J!Opular, nhi ood~ n:io 
lln seu~ o dh·ertiuwnto ou ~urio>id:•de; nflo dü\'C 
l1uvor p11rt~m rorç~. como mellida prev~·nth·n, 
nns ns~cmblé:1s pal'o~lti:wl'"• em {lUe o nul~gn· 
nismo pulitico [Jt'ode trnvat' eonlhctus u cada 
minuto • 

Subem tis hourndos memlJI'O>.t[UC a lei tlt! t8!~6 
eslnbeh•ceLt como :ttlrihui,,:lie> do tu·o•,;id~n\(! 1h 
:•sse1ublén par,,chial a de mnnter· n ord~rn dúntr·o 
do rr~cinlo, de fazer artttielnr o expcllir os ILIL'· 
bulento:< e 11rcudcr e. remctter· á antoridotle 
compt)leuto os r1ue oll'tmLlcssem physicnmcntc os 
mcsurios, 

Si a mesa tem es~es direitos, que os nolJres 
deJlUiado~ niio ~ontestam, qunes as garaD.tia.s p~ra 
a sua elfeeli l'idade, si n ro1•ça não pó de de modo 
algum intervir 1 Como ti que se. póde gualllir 
a tranquillidatle no interior do templo? Como 
punit· nquelles quo ferirem os me~anos Y Ha de 
intim:~r os capangas para se retirar'! Os turbu
lentos obedeceriio? 

Si n lei de !811,6 estabelece estes principio~ que 
vejo confirmados na de !875, séniio nos proprios 
termos, mas no espirlto, é preciso que o braço 
civil ga•·anla a etTectividade dessas attribuições, 
fJ..Ue de outro modo se tornam illusorias. 

0 Sn. GALmNo·DAS NEVES.- Si não ltouvesse 
rorç3 na Victoría,n:lo se teri~rn dado aquetles In
menta v eis acontecimentos, 

o Sn. fnEDEn!Co REGO :-0 noiJre deputado 
par~ee não ter quer.ido C{)ffi[>rehender o mctt 
pensamento. Applnudo· :1 nbsten~ào da força, 
m~s eote p~nsamento nfio e>tá incluido, cOJno 
se ollcga, na nossa lcgislat;ão .elcitorul, cujas 
dlspusiçõc5 estou repelindo e commcutando. 
Tra\o nesta occnsião do dire~lo eseripto. . 

Heriro·mo ü dísposi~!iiO termitt:mte da lei de 
l81l6 c uo [Jenssmenlo do mauiresto liberal, que 
anulrsa-u e dá·lhe n interprelnçiio, que· julguvn 
eoulcr-sc na sua lettra e espírito. (Apartes.) · 

Não estavn ainda externando opinião propri3 ; 
e~tnV<t apenas reproduzindo o pensamento do ma- . 
nircsto I i IJeral, (jUe toda a camara conllece. 
Dizia o mlll•ilesto (lti): 

• .Até. l!oje sempre se te11:1 . reconhecido qu~. a 
~ttrtbmc:•o de · fazer a pohctn de uma reuntuei 
importo, como meio indisponsnvel parn o llm, o 
direito do requisitar a for~a Jmblica. E essa re
!lili~il(iio o bom senso ensma quo póde ser antes 
dos faclos, e para f!1'1l\'8Dii·OS, porqu~ policia 
quer dizer prevençuo. Quem snl)e 11 ocensiào de 
requi~itor a l'or~a é a oulorid:1de; que, estando 
prestJnte, pótlc apredar a toudencin tios animos 
e a occasião propria; e lia que tem a resJ>onsa
bilidade du omissão ó o juizcomjlelenle da neces
sidudc. • 

Jà rum os nobres del>UlQdOs que a nttUude do 
~clu~l g-nbincte, em re :~ção ao processo eleilo
ral, t! combalid[, de umll maneira formal por 
este m~niresto. · 

O Su. Fnr;:rTAS CoL'TtNno :-Ninguem se im· 
porta mais com isso. · 

(F/a olltt'o.~ npr!rtt'S.) 

. o·sn.- J?nlllHmiCO ·nrmo:=· Poder-se~la dizer,·
O~OllljJallhnndo neste ponto os cscrulmlos do hon· 
rado ileputado por Mmas, que a força nas igrejas 
t(lrl\n suspeita n lilJerdad~ do voto ; mas a esse 
argumento 11inda vott pedir re~postn no proprio 
•n~uifc:>to liLerul, !]Uf.l n dá nos scguin.tL•s termos 
(/ú): 
·· < · l)i1. mais o l•vi~o que ne111 n libct·dnolc do 

V{llO pel'lli Íl (C ~emclhntttc npplii'HIO. 
• AqUi [l:Jrct·e hal'tlr Zt•lo (lha•·is:lico pela li. 

hcrdude do rt>lo. N1lo iruplic1l co111 h libertlad!l 
do voto que o t>Oiicia Leu lia força ~ ma di~po• 
sição, á t>Ortn dn igrcju, pnrit imiJor uos cidnd5os; 
L'~p_ugnu, p~1·t!m, o npparnlo da forç:~. á dispo• 
~1çao do elo1to do povo I 
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• Quuntus ,·ezcs cssn for-;:1 n5o ú tJr~ • ·i€3 pal"<l I · O f!'OI'Orno Jon·on 1i1uit,,_ fon!:(e :1s con,;equen
nl~:r ao JIOVO contr:1 o~ cap;m~"ll ,Ja pol!cia c (>S ci~.i de ~na doutrina, üeJx:milo 11~ t·u~s eomo 
solctudo~, que. disrarrndos, s~ introul·~U<! IIl no thaatr•l tk •:J'ilnt.•:; n vi ;•!enda~ tJUO aind~ niio 
:~sscmblea tJOIJUiar '? • fora111 11rat.ir~adas !lCSI:l ~'' '' l • :, r•oi~ rtne ai nda não 

O :Stl. t'RE!l'AS CO\JTll'iHO:-V. E:\. lle\'ti CX]lli• fQ'o':J.lO. \!ÍtltH'Cguolos l\t!~la capita l Ct! lllO in~lrt\· 
em- as cu usa~ desse nvi~o. Pornue 4! l)ltc elle .uão tneutu d~ victot'ia elt!ilora l, nem o I'CIV<:JI\"cr, 

· f Q ., nem a m~chadi\llt;l. E' cstr. o meu ponto .uo querw orça nos igrejas, . quelxn. 
O SI\. FnaDEntco REGO :-Porque ns nt<.'fns eram · 0 Sn. l~nErTAS Cot;Tr:-ono: -Sflo prog-ressos. 

llberaes, e. os domin~dorl!s de eutiTo r<.'c~ín\'301 
que as urms niío lho fossem favora,•eis, a eles - . O Sn. PnEI>Elnco REGo:-Slio )lrog-rcs.so>, .como 
peito dn abstenç5o aconsclh:ula pelo ccnti'O li· bélll diz o noi.Jro dcpu111do, rtue se l ~nt int rodu· 
beral e seguida pelos seus t'o·reJig·ionarios. zitlo paJ'a . contilli~tD das urnM. (.lpal'tes.) 

Firmava-se .então . uma donlriua de ·ocCllsiiio N:io ba jlrcferencia l)ntro in8tl'llmeutos 'de 
para faYOUilllr:·<IS interesses do pa rtltto no JlOllcl', tlll$tl'nil'íio, '!ligo c1il respo.st:i' -~õs · ~pai'lcs dos 
que ·.não linha .mesas parochines, e ás quaes t)UI.l mé dislingnem com ellc>; 
negava sysiemalit'Mnentu recurso,:, tornnndo·ti~ o uso de qtialquc1· instrnmento,-com o fim de 
dovendcutes da approva~~o . das ~u to•·itlmJes tinr a vid:• :uJ cidnd~o ou du ng:;:retli.l : o·, ó 
policl~os. •tue !õCri:IIU nfi rwl os ar!Ji!ros <l .. s i•HJ'IImeute c•Jllth~nmavd, contra a let expre:;s:t ; 
urnns. tnn-< o fJHI.I (lOlllc o em· t·dcvo, :~pt'O\"uitatldO,. O· 

Hoje ri1antcm·se o mesmo principio, c em :opnrte do nobre depu~<• •lo .IK•r ·Pcrn:un!Jucv, c :1 
d t•trimento das mes:~s tomb!lm liberacs. dei xau- o~tt•ntn~~~o com tJUC :~pn!~ent_nvRm· ~e ·de nnna 
do·ns indefesas di:mte· do fu1·o·r dos :•SÍ>:ollantrJs, t?l!l punho, par;• · que fosse nst:r por lo(los. 
Jl3~ws [Jilrll i nu tili~ar o prncc~Stl elo i tn.rPI, la ,,t;,l l' E 11t1 ava m ~~~~ matri 1-t'S M~oh.H rc}~ ~ouhccitl~'s 

·o IOJ'l'Ol' nus igrejas, 3fugeutnr 9S l' ill :~diios 3 1·modos d•l t'evolw~r,trava \':lDJ cnmbnlo:-srkntt·o 
pnciticos, fknndo elles os senllol·es do ton'l'llllO d;c s il!rej :~s, uos(wjav:•l.ll c•c;1te!lM dt:-li l'OS e ~ot• 
(1nu m·vororcma b~ondcirn, n cujo S•!rYi ~·o fvrnm ·fim vinham em p eU<:TIIlU\'110 n:; oult·~•> pnrochUls 
Dllil'iodll::;. Comfrcheodo, emboru não lc'gilime cotit 1,eti.•ço~ tle urna c as fcc l:ndll l'as dell:~s 
o principio, no , • c~•!o, m:•s n~o conwreltontlo çou1o troplléos. · 
no .:t", JlOis o governo niiofallnri'l com as neccs~ 0 gorenlo nüo pooli<t conscnllt' .q110 ,15 ~csot'• 
sarins g:•ronlias p~ro o tJ'inmpho· de seus deiros .; 0111 ;-~,: [HO\' ns do crtmu uns m.~os, e 
:•dv~r~orius tiro r n pron dn · iutt>: •rci:did~·lc . d 1 1 - t ,.., 'd . . ncut·oçon os p~ n ~c•·teztl 'e .n:•o _!'ncon rnrem 
._,ijo po c .ccrt.utnenle ser esse ~~·.u lllteuto.. os 11 .. cntcs d:• mtk•rtdttdo pnl•l•c:1, Io>>em t·epro- . 
. Proseguindo, depois de f•'S(lOildeJ• ' 110 ll (!n:·te uu~.ti· :IS ti'OjiCii:•s 1.~111 I!Ulf('IS v·mlO$, :;C.Í IIICUte 

com que me honrou o noi.Jt·c lle)lut:~do, dird tJlle jlata convenc<H' n adr•~rsut·ks m>IJÍCa7.es lfDtl 
o nobre ministro da justi~n n~o liu loa t·:·z~•J c\u, ta \'CZ n ueutr:1lid:11le niio era twonu~~~~ v5, 
l(llRildO ami'JllU\':1 . Qlle· ll!t leis eieitor!t~S nit(l COIII )11'1~\ CJri~~<_> ~a princiJI2!( f ltn.C(•ii~ do ( IOd~r 
eogitnvam de modo ~lgum da roro;n pullli<'n, I~' Pxeculiv''• q uc c a ex.t·t~u~ao u;t< !Ct:<, tJUO nao 
certo que, nem na lei tle tM6,nu1uua llc 187;) h a Jic;.n1 snsv•-·m~s li UI':tlliC o pr·oc~s :o cl!!tlot·at . 
refcrencio da ro·rça pnblka; m:.s tanto em lltll~, .\s pri~Vt!s 110~tcdore.' , lJllC 11,,~ rc:fet'il< 0 nol•rc 
como em .outra, t•spt-cialmentc a de t 8i0, deter· ministrn dti ju~ti~·:. lt~rl!lll >it~o el\'t•c.lnadn:<, n.iio 
nlll13•Sea inlCl'\'l'llÇÜO d~ :JUtorid:n1e,riU<llldO clla J'CJUCdi:oram lllai:< 0 m:tl fo!llu, 1\'ltr:mllll :111.1 tt 
fur re<1uisit.,da JJOr l'sr.rij •to ou VPrliahncntc, un 1 l 
imJJOFfiiJilidDdc· dnqucllc meio . E olc •!UC :;o•rve, \'~lli:IJ.!C!ll d:1 p ri~·: o elll l ag!'a_n '1 •·.om n~ !'l'•IV:tS 

m~ lllt'ÍIH'" du do•hdo. c ~etTn'<•o :ol•! de :1\'IS..l <lOS 
Sr. srcs idl'nle, 3 llll.t~I'\' I.'IIÇ:1n da :mhwhl:HI~ :wlores tlc::sa~ desnrJ.,n~ para lWÍl:ll't'lll tiS vistas 
qunn Cl não t! :~cotilimnh:HI:r da foi·ç:t . Jllt!Jiica UH pulida, QCctdtautlu·~P- ou múdnudu LCII\(IOI'U• 
Jl3f:l ft•~er conl:!r O$ de~urdciros 't rimnent() th: tlum ictlio, eutrJn:lll to rcrci:r rcm o 
· EmllorD o govct·no li\'csse es!abelec•do C$;;C t·:r~Ligu tle sn:1s eulpa~. 

princi(Jio, qnc úU t·~pnlo s:io, C<llu t·of;•rcnoia :\ A elci1·fío de :);m l'.\nno fui :r m~is cl:•mn· 
·elciçiio, e IJUC tJÓde prorhuir Uo\ futuro os cll't!itus 1.0,_, TJU•: ~·e tcrn pr·e•cnt:int.!o twstn cu r io. So 
m:tis sulutarc>, c~lr :cuho que o tire~~(: ~O!Jll la· · ,11;_,slnl\ din htht\·~· don~ a~stdto-; ú fr ,!::: ne;.in, 
tlc ·:alé :b Pl'nc~s c runs, Ol trle com <1 nw~hn · • 1, um 1J,.f lt•:<, úcpni~ tjne o nobre minisl. t:o t!:t .. . . 
:llldaci:J Cl':llll. pco·pclr:ldO~ Cl'imo;, purn Os Qll~t'S ju·~lÍQa Jú' estt1\•e. 
c!:tn Msignuda a ~:~ucçtío penal, so·Jn que . as 

· nutor1dadcs de~ sem \\111 p:~sso para delt'I·I•S ill\ O Sn. l~n~n.~s C<otrmmo ·.- Os minisl l'Os nl\•J 
impedir a reproducç~o. . · corrQ:n peri go; ~i t:orrc~~crn, mctliailr t~r l i lhar ia 

O Sn. CA~DJDO nE OLI\'EJn.\:- Mas oH de <.~s l.ú l\H\ cn~n · 
isso 'i' · O Si1. G.u.nt:~o ll!d i'ü:n:~:-I>to riJOS \I' a a 

U Su. l~n&DRntr.o REGQ ;.,....Est:i nlls J r•rnnr~. 
O Sn~ l111EI'fAS C\•l1T1Nuo : ~X;I,, :.<o iri1purlc 

col!\· o· :tpurto· tlo nui:Jre dcJltllatlo .-f! Hl' nno lc 
j ornoc~ . · · · 

O~~~- CA~otoo DF. qun<tnA :- E' proeiso que 
V . Ex. os let:t IJOI' m11n. · 

O Sn, Pn&Oiinlco Hrmo :...,.Acc ilo o :qmrtc, mn.; 
Plli;O ~o uuhre deputado t)UC me d.cíxc l'roscguir. 

JH!!Tt.•r~:iu tJu, t~ostunws. · 
O'iitt. rril!l()J;;Utr.o Rst;o :-Kiio dt!iXo de r t! · 

cunh··•:••r t:Olll ,., uuhrc tlo •put:odo tfllü isto tno~l•·a. 
(.lt•I 'Vt!l'$àol ciiJ:' L'l14UIIWS, (! :t&~l·~·lli'Q - JhC ljllc 1\1)· 
uhum <h·~tc~ f;ot.to:; !:no:out.ra · guaritla l'lll mcn 
~ uirnn. · · 

O Sn, fntm•;l~ Coü'l'l:'o'Hu :- Enronlr:t g uori
tla 110 ;!0\'t!l'IIO,IjUe IHiO lCill 1'01'1~(1 p;q·u I'C[Il'ÍIUÍr. 
(.Não CljJIJiado.v,) · : 
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O Sn. FnEDERico R~GO :-O ilistorico dos O Codigo Criminnl l)llM os ajuntamentos illi-
. filctos, a q11c me estou referindo, offerecc nmn citos, com o fim de ohst;n· ao ex:ercicio .de qual
proi'D Lle que o go\'criiO · lc\-ou 3Lé ULu ponto tjucr direito ; pune igualmente o uso de armas 
des3stroso a sna theori~ da. n5o intervenção. <lefesas, o ~rt'omilamento e todos estes :u~tos que 

O Sn. l~nE!TAS Cot>TINIIO :-E' mai~ commotla. foram prattr:Jdos nos rna~ ; mas o govllrno jul-· 
([[ 

. ) gou que não tinh~ necessidade de intervir, 
ll muttos apartes· pOt'fJUe, como disse o nobre ministro da justiça, 

O Sn. Pncsm~NTrn : - Attenção~ (ll.efet•ind~·S~ a tranquillidadr publica não linha sido alterftd!l. 
ao Sr. F-t·cit.•s Cmttinh~) o nobrt) deputado ja (,lpcutcs.) ·. . 
usou d~ [J:tlann o . d•:vc deixar que u seu Si as l~is do paiz estabeleceram a prisão em 
colleg~, que está na tribuna, prosiga. nagr:mtc, como eJTeclunl·n, qunndo os nobres 

O Sn. Fnr.nAs Cotit!Xtto:-llei de volt:tr ainda ministros ~ão os primeiros a afastar completB-
a este nssnmplo. · tncnto a força da policí~ das rua~, rllservando-

lhe apo!nas a missão de per5eguír criminosos 
O S!\:l'nESIDJl:;"tE:- Qu:lUdo tiver a palnvra:: · ·pnl'a···punil•os;-quandu· n delongas· do processo- ·· 
O Sn. FnmTAS C!lt:TINHO : -o orador não se os libertam d:t prisão immedinta, e dão-lhes 

incommoua com o~ aparte~. tempo de soLra.para a e\'asão? 
· . o Su. Fnl!mmrco H ta o:- Aceito-os de bom Deste iul)do suspendcndo,se as garantias 
g-rado. Gt'ttpos nnmerosus, 3 muulos de machados conslitucion:ll.lS do cíd3dão. sus}Jende·se igual· 

. 
1 

. mente o exercício das leis, o I}Ue governo nl· 
c m~clw.dtn tas, cstl\'cr:nn na parocllia de Sa11ta !!Um IJóde fnet•, 0 l'etira-se i~unirl1ente, Sr. 
i\un~, su!'tenloram luta por mais de hora e v b v 

mciu, c arrombanuo as. port:.1s da igrcJ·J., relira presidente, uma das. 3ses indispensaveis para 
ram n urna. . g-arontia da ordem publica, qual a intimidação 

le!t"al que as leis criminaes inantêm contra ns 
O Sn. GALni:-õo nAs N;wEs :-Si levaram hora índividuatidades que, levadas t•ela perversidade 

e meia p:11·a :1rrombar as portas, as machauiulm~ du ~eus inslincto~, 11restnm-se mediuntc estipen
não prcstavmn. di o a violar os mais sagrados direitos do homem 

_O Sn. Fm:uEmço REGO:- As t>orlas do templo e· do cidadão c a s~g-mança da sociedade. 
It:IO s5o faceis de quc!Jn1r. Fez-se nindn mai~, embora reconlleça as no-

O Sn. Fm:rus Coun)lli'J:- Estão rindo-se, bres intcnçlíes qUCJ in~piraram o governo nesse 
rn:ts os homens morreram. · acto · · 

O Sn. FnEtTAs Coummo :-De .boas inlenções 
(Ela outros muilos ap<u·tes .) está calçado o infet•no. · 
O Sa. F1momuco nzr.o:- Peoo aos nobres O Sn. FnEo:&nico 1\t!.GO :- Quando a mesa da 

deputados que não me intcrromp:tm por este rreguezia do Sacrl!mento, composta de liberaes 
mudo, pnl'n uiio quebrar o !lo de nliulw cxp9- o conservadores, pedia pnrn si garantias e para 
slçlio ou do n1eus arg-umentos, e pelu menus os cidadiios da parochia, o ~overno o qtle lhe 
11ara cvit~r a incorrecç~o da pltra~e. que ficnt•á responduu í' Elu)!ei commissi'.ies numerosas de 
ae~cuidada o sttspeusa o sem a possil!ilidnd!! de citladào~, que repill11m os nssaltantes. 
completnt··se, Depois de concluído o p~usa- Do que medo, senhores, se hn de efi'ectuar 
mcuto, os D]Jnrtes não lurliu incum·o.Jniuncb esta rcplllso scm5.o por meio das arrn:l.'> ' 
pnta mim, que os oprccio. O Sn. CA::~mno DE OLI>EinA:- Pelo~ meios 

O Sn. PuEstDEXT~>:- V. Ex:. den1 proslnr !CJ;aes. · 
meno~ otlcnçào aos apnrlcs. o Sn. FnilDilRir.G REGO; -Qunes são os meios 

U Sn. Fmnmmco REo:;o : - Arrebat:tram a legno>? Como se ha de fazer essa repulsa? Di· 
urna, LrouJ~:et'<•m·<l p~r:a o ml!io do. largo c ahi 1.er ~o~ desordeiro~ que siio nrrnstndos 110 tem
reduziram-a a c~tilhaços: t•etimrnm as ceduh1s pio com o proposito de inutilizarem o process·o 
e lizcr3m auto de fú nn praç:t Jlublica, e ne~ eleito'rul-retirJi·vos? 
nhtunn ~utot'itbde inlutTciu. Subir,,m atú pelas Nüo :~credito que alguern possa snppcir emcn· 
barracos que esL:io JH'oximus da igr~ja, fi1.cram eia em semelhante intimação. 
esc:.lnd~ pelns gmdes, U.e~rccltaram mais de O pe~snmeuto n~o podia ser outro senão 
Wp tiros, O· qu:mdo um cülml:io . foi ao corpo da -opponde o IJraço ao braço, crur.ai o ferro contra 
gu~rda. r1ue es\~ proxitno, nn rua do Saula Hu~~, o ferro, illll lll'Ocl\rar· · armns para ·dcrender o 
reclamar auxilio Jlttl'a cjne nlio se poi'Jll~\r~~~em, vosso direito. Un1 governo nüo tem aut.oridade 
nu rnn, críutestlaquella natur~za, t[UC offcndcm do dizer :~os seus concidadiios qu~ se armem 
:is nos:;as leis e dcpnom cnntt•a o no~so estado para a luln; ellc só U.íctn esse armamento geral 
de eil•ilt~açiio,. o olllcial rc~pontleu que tínlw quando as necessidade~ da pntria em perigo ou 
ordem tlc nãL' inteJ"I'ir Jt:t el~i~iiu em h ypothcse d:t ~ocicdado nm•~atiatla reclamam ~ coopcrn~iio 
al;.:nnw. do lodos o8 !)Ítladti.o~ em llcnelicio commum. 

n~~to llltHlo o t;r•WMIIO, .I")UOrmtdll t'CStlll'ill' 11 Ne~~': lllOiliL'ÚILI ê <levcr (]Q$ gonl!·nos invocar 
pt•indpio tia não tult.:t'I'UUQ:'Io, nfto s•"q•ol' C$r:rll· tntlasas Clll':tgcns, todo o ll~Lriotismo. 
pulo~. poi~ acreLlilo mt stta sin~cridtttlc, mas Es~as lulas quo S!l eslnlJCiocom pot'iodica
para dat· :m·lw~ ~os seus m.lvm·,;:u·i\ls, ,1uê ~~ttio llltllllc 1oclot lmpct·io com a froquenci~ das elci
o~peculantlo, . o ~ovcrno dcix:>JU intlef~sos us 1:ÕL'S, \loixa t'tH'IIIcnto tle odios, qne mais t!lrdo 
seus concitlm!:ios : ainda mais. niio dclt t't lei ~ (lOdt•m ainda tt•r CX!Jlosucs mais funosi3S. 
cxccuç.1i.o que lhe ~ indisiJeusa.vcl, c sem n qnul O uobrc mini~lro do impel'io, g11ardadas as 
S(ll'b lelll'a morta. (..lpoiatlos <l(~ OPJJOSi[ãO.) dill'ercn~as da posiçüo c dos Uns, collocou·so cxn· 

Totuo liL-2:1, . 
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ctnmentc na po~ic5o de Gustavo Adolpho dizcn- ! fazendo inteira justiçn ao nolm~ caracter do 
do nus. seus ~oJ~ndos, • vede aqucllcs CJ.llC .vo~ ~íg-no ~r_. IH'csid~!nt~. do conselho .c ~o i Ilustre 
~.mrrm~la!J•·~· nao o~ lll<~lardcs,ellcs vos mutot·au,> ~r. mttmlro da JU>tu;;t, ;to tJUal pt·mctpnl~~nto 

Hcs1stt, st qncrcts gu~rdat' a~ Ut'LHts c ol.tlcr pcrlcnccnt o tJells:uucnto c <L cxccno;ao tio 
o trinmpllo, sen~o ddui-vos ns~ollcr!Jor pda s~~lem:t inaugut·mto, n~o h:io d~ tncrect~r dos 

. ündn c entrega c n eleiçfio aos pct·Uu'IJ;~dor·c8 tl:l ~<.·ns ndwr,·arios cs~c juizo LJU <.: tlclmhle t•rocurn 
ordem, nos nudnciosos n~,;nllautes, c>tilllulmltJs ~OIILJllistnr, JlOI'rJUC tle~ej~m-lhc a que<!(! na 
pelo desejo do premio. · csperanca ·da succc~slío. · 

A vin~nr e!k'c llrcec!lcnlc, sllrão u\lcs tl'ura Deste modo, retirando n~ garn.nti~s ~os cit.ht • 
em uiantc os unkos eleitores desta cnpilal, por diio;, nl'u~tnndo os mais dig-nos e os nwis aptos 
qtlc sem sua <ltlllUem.:ia nin;;uem se ;1ppruxiuH1W d~s ign•.ia~, preoccupodos ~empre cotn o~ seus 
Llos nrllas, com risco da vida. url\·et·~nrios no scJHHlo quelhe pedem n todo~ 03 

Si n doutrina, qnc folgo d,, reconhecer justa c minutos noticias do que o~cot•ro pelo lnt(J~l'io, 
. l,IQ}l.ro_fi~~~9._s_i!l1lll~~-'~-c.ulc. _nos SGULiimi\es o o olJrigJm a uma lcítura constante dG leio· 

naturaes c razoavois, ~i clla fosso appli~nda ex- g-mllHJ1~8 o c~1'tas, o gOYCI'IIQ coJullou !lemais i10 
clusivamente á não inten'elli;Jo da rorçu tm- ~en plnno c os dcsordcil'l'S inutilisurnm n cleit:5o 
blicn dentro do recinto das igt·cjas pnrn cvitor de~l~ capital; o llarlillo liber~l, IJUC em todos 
qunlque•· queixa ou qualquer <les~ulJnt posl•jriot· o> h)lll(Jus, f)nnndo uão lhe era nconsclhadJ n 
em prcjuizo dn independl'ncio tio sulTl'ogio, n~o obstenç:io, venceu o~ seus adversarios c até o.; 
leria senfio applausos a d;u· ao governo, mas S!'. seus amigos, quando dellcs cstavauttlislnncia!los 
presidente, o governo n~o. fez isst', al!nudonou, (lDr !]tll.l,llícs politicn~, viu arrcbnlar-~c-1 e um 
ficusou garalilias... tl'iumplto incontestado antes dos nssultos. 

O Sn. l~nEITAS CouTt:o;uo:- Pedidas pot• ho- O Stl. JoAQol~t N.,nuco : -Nilo apoiado. Os 
mens como o consdheiro Octavinnno,Dr. Hilario lioeraes n~o perderam as eleiçües na curta. "\. 
~c G,t)UVeiu e outros des8o ordern,f)ue n~o pndom eleiç~o roi feito n bir:o d.e .Pe~nn. (ApJÜl~os.) E' 
1Dsp1rnrdesconfian~a olgumn no 1\'0Verno porque preciso que o potlcr JUd!Ciarto e;;LeJa mntlo cr.go 
suo homens illustr~s. · · para approvat· eleições tão frtlUdulentas como 

O Sn. FnEDElliCO R&oo:- Pedidos por· mes:1s estas. As apurnções fomm rei tas a bico de p~nna 
compostas dns duas pnrcinlidadas, 0 m~is ainda com receio de que chegn~sem os capangas para 
deixou· pr~ticnr crimes n~s 11ra~·as public~s sem :u·rebcntar a urna. (Apoiados.) 
dar um pns$o pnrn itnpedil-os, c sem fazcl' exe· o Sn. Fri&oa·ntco REGO :-0 fJUc o nobl'e depu· 
cutnr pelos seu~ ngonles o Ull\"Cl' restricto de t~do acatm de dizer cstâ M consciencia (]c todos. 
prender os criminosos t•m Oagrante. (.4poi(l(los e (Apoiudos) Nesta capital ha rrc;:uczias tr3dicio· 
opat'lel.) nalmellto liber:.es, como a do SS. Sacramento, 

Era necessario ninun que o governo desdtHIU<-' onde por longos nnnos o bonrado .Dr. Dias da 
llrmotl.e$!C propositu não o alterasse, c con· Cruz dirigiu o partido, senl(Jre coroado;'de suc
servnsse·o sempre igúol para totlas Ui pat·o- ce~so. Es:w fl'egneJ>;in utio podia mud~r do Ulll 
chias. momento pnra. outro de opiniues, c si nlío fossem 

O nobre ministro da ju>tiça, qtle \'eiu relcm· as violencias não IP.riam os Jiberacs, em grando 
brar-ncs a dispt>sl'ç!io dnloi do 18fJ.6, que llrrc•h numero, deixado de comparecer (,g urnns. 
a l'or~a publica para duns le:::uas dist:1utos da Aintla mais, o resultndo dcsla eleição uiio pódo 
cidade, e manleve este proposilo em rlinmas ser tleOnitiro, pot·quc dil'crsas freguczias não ti· 
ptuochias desta. ct)rtc, 11orque .rnz~o niio rcz o ver:1m deição, como pol' exomplu, a n·oguelia do 
mesmo com a frcguczia tio :5ucr~mento, ontlc Espirito.Snnlo, !Jl13Si unnnimunentu liber~'l e n 
todos og hnbilnntcsdestn cidndt.H(UP·passarnm (H li' de Snul'Anna, n ~1uc tem mniot· nuttLcrn ~levo
aquellas eerc:mia~, virnm ~ernprc f11l'~a ito(JOI'ln ,lanlt.·5. N•loha podei' judiciario que, iuspirndo 
da i;::rrjo' (lltt aptwlcs.) Fnllo ~t>bro a se~mn· em nol.Jt'PS intuitos de jn~tiça, po~sn legiliuwr 
Ull elciçiio ll que Jll'OCCilCU·SC IHI!IUC!Ia parochit•• semelhnnte Jll'oellditnento, o leg-alis~r o 3~$alto 
Parn mim, o go.vernolcm se deixAdo preocen· e 11 yiolcnctn. (.:ltJoiados.) Nem ha tnml.Jern 
pnl' muito com o juizo do~ seus ndvcrsarios, ~o ;<oVct·.no tJUe, tendo em ~un~ mãos o direito 
t}ual, si permilte-mc o con~tlho, ni'ío del"c tia;· inconctH~o que lhe dü o arl. i't:t do t·egulomento 
tanto peso, p:1ra. não nrmal-os do direito de virem cll'ilot·~J. permiti., que assirn se vicie v lH'occsso 

. .... ·-rl\elnmar~té !lami-ssões .. t1e .. diver~os ftmreionn-.. 'ifsc .. l\t'i•clí3!em .. a estll t•·op-üill~fi'Cn>s ~c·(l~· 1\>gHi:-- ....... 
rios publieos, em plono sonado. mos 1•cprcs~ntantcs. 

Em um mesmo din vimos no scnodo leYanl~· 
rem ·se tres srs. smadorc~, um tiara pedi!· n O Sn. Flll>~TA.s Coummo :-~I<lS cu n:iil sol si 
demissão do preside I> lo de S. Paulo; outro :1 do 0 governo ter:\ cur~gcm tl•J <~PIJiicm· essn tli~po-
delegndodc policia do l3hú ;·e out.ro n do dele- sie,5o do rogulnmento. . 
gndo de Sunto Antonio cb Barm, de quo .aiucb O.Sa. FIIEDEIUCO ns.Go :-Scnhon•s. o men re
nos r~llon hontem o nolm~ tlepntndo pcl~ llahi~, querimento con>ln de· duas partl'S. Da l.• já mo 
o Sr. ~lnrcollino lloura. oceU(Jei; da '2.• insensivelmente nw encami-

Eis ahi n grnnd? prcol·cupvçfio em que vire nho pnt·a clll'l, tanto nwis quanl1> tendo lll'o~cnto 
o :;:ovcrno, e l(lW c dar nrriH1~ aos seu~ ntln·rou- o tli~cut·su elo uwu nobre :HnJo·o o St·. miuistro 
l'ios, quando ellt! sabe, por uma L!XIJI'l'icuca da jLlstiçn .• recorda-m .. • lct· eftc declut·;~llo liDe 
~Uestnda por longos nnnos !lo Yidn parbmenl:1r LJncri~ sol' o coll:liJvr~do!' eonslnntc tln uni~o do 
IH!SlL• p:liz, •tue ~s sut•s inlcn~·iics (JOl' nwi~ sin- JWI'tld•J, l't•lilnJentc, d:gt>·o om honr:t t.lo proprio 
ecrus ~tuc M•jmu, c 11cla minlw parto uno tenho parlido, nocessMia ~peuas em ulgumas pro· 
u menor t.luvitla em I'Cconhuccl' que o ~ao, vincills. 
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Na (Jrovincia dn Ilio de. Janci•·o tcnHe feito 
reaeç~o; a n inlon:dlos vem cilcg-ando a noticia 
de demi~süc~ , L:11nen!o fJUC a pr-ovíncia do Hio, 
s~mpt·c di~posta a ~uxi_liar os ~cus ain i:;os, lt•nhn 
stdo lrut''''3 com desrgunldadc, dcmittindo·se 
libcrnes dislinclos, servidores antigos uo pat·t ido 
e sem pl_'Ctenções de q urilqucr cspecic, pnm os 
substllurr pot· ~Jull·os <JUC não derMn ainda 
arrhas d:t su:1 dodicaç5o, e até par<~ em nl"'uns 
pot~ los cnh'egar a autoridade aos proprios au'ver· 
~lll' IOS. . 

O Sn. SÁLllA.NnA M.uuliuo :-Isto qucl' . dizer 
ncc~ssidado de reorganização politico. do Im· 
peno. 
. O· Sn. FII~DEntco. llE~O :-Tenho c·sperado pa· 

Clt:U\cuwnto a ·pruneu·a opporLunldadc para 
externar as minfins queixas, pm•quc não e meu 
proposilo ct·onr ·eml)u~ços · :1 situ:~çiio libel'ltl. 
Aproveito o cnseju de estar -na t ribuna para le· 
Yal·a~ no conb.eelmento do nobre }Jresidento do 
consclho,·quo pólio ignot·ar os golpes datlos, 
c lalllbem porque de otltro modo seria cn ralt3r 
ii lcnldude cjue devo a amigos com o~ quocs Lenho 
luta~o d_ur:o~lle tanlus !'nuos, c C!UC Yejo Sem 
mottvo JUsllflclldo, rett rndos das (JOSiçües olll· 
ducs,- que alius tão diguomcnte occnpnvom . A 

·reacçiio, a dire~ão oUicial !Jtle so tem operado nn 
província do Rfo éhegou ao ponto de ;~Jf:osl:~r dns 
-lutas (iolilil:as· um homem como o .coronel Au· 
g-usto Draml5o,·de Cantat;allo, que e um vorda-
eiro mollclo do co-1·eligtonario dedicado (Ctpoit~ · 

<tos) ... 
0 ::iu. FREIT.\$ CoUTINI)I) : -E' um dos molho• 

res membros do p:ortido llberaflnlciro. 
· O Sri. FR~D&Iuco REno : ~ ••• o modelo, (!UC 
lodos JlfOClll'aVtlmos solléitos u:~ opposiçfio. .. . 

O Su .. 'l'usoounETo Souro: - ·Um dos libor11es 
mt~is llrmcs <tUe conheço, o que mais servi~os 
tom · Jll'cswdo nscu t>nrlido ~om o maximo de· 
sint~r~~se. (.lJJartes.) . · 

Do,:o conllocor os ncgocios de minbu ·pJ-oVin· 
cia e os ~eus homeus, com os qu~e8 lenho 
sem~JI'e estado em conlaclo. Felizmente não poidc 
!Javcr· discot·duncin de opiniões a respeito drJ~ 
~crviço> lll\'ll\Ol'avci,; <tne em lodos os telli(JOS 
J•l'csl(IU à c:ntsa liLol·:•l () coronel AUl.lU~Io 
lkaudão (uJJo_jatl·J~} , u folg-o · tlc tomar õaliculo 
l'SS<t d~mou~truçitu !l~ geral a~sonlirnonlu, 1lOf· 
<IWJ. e uma prova <lo rc.coulwcimenlo do seu 
partido, que o~l:•va <'Ol'lo não lhe f<tlt:tria com u 
justi~a . (Apoiados. ) 
: Ea·a . . (?r r.~ eis~ 1,~111 s~1:io __ ~ot !yo, paro ~uo esse 
1llustre co-reltgiOnn\'10, •tuc Jnm:us recuou nos · 
tempos dt! opp.osiçfio dinntc dos nwis pode· 
l'os•ls r.t1vcrsnrws, porque ellc contava comi) 
OJ>posicionisl.'l na luc.'llldmlo! um dos c!~efcs 
mni.s prestigioso~. dv ]J:II' tido consorv;~dor, ao rc· . 
tit·assc á Yidtl priv:ub, cr:~ prcdso (JUU dc$gos · 
tos · muito fo 1·tcs o nr.essom !'enunciar de um 
momento JHU':I outro n dh't!C\•:.0 do partido . · 

O Sn. TMoounr.To·souro dü um a1Jar1c. . 
O Su. FnmJEuir.o lH:oo : - N:lo conheço nin· 

t;llCtn, repito, m;ois rarreg;1do !le scrvi~os, par~ 
s~rvir-me lla UX(U'c~siio do uoi.Jt·c dcpulndo o Sr. 
1'heodureto Souto, que mais :.Oicmnors c ine· 
frngavels lJro,·os hmlia dndo (la su:~ detlicaçuo 

••m lorfo. o per iodo da 3olvcrsidadc, nem conheço 
ningocn,-. m~i~ r!csintc~·essa_ .do . Foi, pois, preciso 
utn moiJI'O rnur to seno p~ra que erte deíxas5e 
a dirccçfio· tlo rmrtidu :.r.•·:~ • n<lquella loca· 
JiJade . · 

Os Sn.~ . 'i'nEoorneN Souro ~ G.lt.DINO o.\s 
N.tr.Es duo o partes. · 
ncgo~IJo-me, Sr; presidente, como liber~l 

JlCias declnrações que fazem os honrados mem· 
bros de que nch:tm · se dis~ipados os motivos de 
desgostos que c.onset·vnvam· arrueile . ·cidadão 
a~tafa!lo da direr:;ão do seu _partido. 

Em outros pontos da .provincia tum havido 
demissões, cUJas eo.usaa iguoro.e desejo ser in· 
rormDdo pelo governo. 

Smn nccessiàade · em Porntv todas as nutori· 
dad~s fot·am apeadas d~ seus' c:1rgos, e porque 
motiVo '! 

Quando chegou n nolici:~ dos domissõo"s nquella 
localidade () povo JevauLOil·so e pediu ~o juiz 
municl(lnl a sua interrcn~ão nara que o dele · . 
gado ros~e rt•iutegrado e rcsliluido ás ruucções do 
que fora exonerndo, mn~ o preaidculc da proYin·. 
cia respondeu M tclcgrommn do juiz municipal 
qur, nllo sô mio rr.tirava as dcmissue~; ~omo não · 
cedi~ :. imposi@o ·do turhulenlo~ . Er·n pot· de
mui~ · dura a ex}lnmiio. N5o havia turbulentos; 
crnm membros de um-pa.rlitlo q_ue se npressav~m 
.n pedir a reparação de . UnHt iUJtlst iça ; c quando· 
tlv~ra.m resposln neg:.tiva no settJll~lo pedido, 
em neto continuo o por unnnimidode, como bo· 
mcnagcm ::10 seu co·rel • gioonri~>, Otel'!lm eleger 
o delegtldo de policia que tinha sido dcmltUdo, 
presidente do direclol'io liberal daquella loc.:lli· 
dade, ·. 

O Sn . FREirAS Covrx:-;tio :- Quo :~ntoridnd~l5 . 
foram nomeadas ? 

O Si. F1um~nxco. REGo :-As ~uiorid:~dcs 
nomeadas, infelhment~, estl'ío d~~.nixo do in
tlnxo dos· consr.rvadorcs dnquclla localido.de. 

No munici[Jio do Rio Cl~ro; foram demiiLidas 
as auloridadl.'S, c á freu!e dellas o dcl~gallo de 
polici.1. · 

Por· uma circumstanciu . occasionol de CJUO 
no;; te momento · me reco!'do, quando onu•ei 111 

· nlisctnbhla pl'oviucial da proviucia do Rio do Ia· 
n~il'O , ·u em. unh1acle rc(lrcsentci álli o meu Jlat'· 
tido, .UIIIU d:lS lll'imeil'aS Vt!Z ~. S (!UC tivo·de OCCU · 
par u tribnnu, foi pura Jl(\dir vrolecção, rcclarunl' 
j ustamento em (avot• do~ nmigos libet·uos daquollu 
localidodo, a cuj~ fronte se a~hava o tenente co
rom:J · Nuno··Eillnlio dos Rei~,.que foi"reccbldo . na . 
mull'i1. por umo descarga !lo fusilaria. Esl:ml· 
mo:; no a uno de !8i2, o por· oecasiüo da eleiç~o 
do Sr. scn;~llor Teixeira Juniot•, lfojc. nindn, 
sou obrig~do, pelo dever de lealdade c nilciidatle 
aos :unigos! que ll llllC-ll)>rolt·ohiroi, :1 Yil' levnn· 
tm·,dosta tni.Jun~,quei xas contrn o :ttl!ninislraoão 
l!be•·al ua provlnc.ia do Rio de Janeiro qno do· 
milliu, sem cuus~,a um co·rclig-ionm·lo <.ll$tiucto. 
como o tcu·cnlo corou oi N uno Eulalio <.los 1\oil!, 
que :t (ll'itncit·n vc~ em que. se OJ1rescnlou per:mte 
;~s urnos ú rl'cntc do~ liber~c~ que !llrlgto, tcvt'l 
a vitl:t em JJBI'igo o viu alguns ll.o ~ous comt>li'!
uheiros cahir mortos ao ~cu lado. Sito esti!S 
os dons pontos principaés do meu requerimento 
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c Jnmehto (jUC :1 esta hora rião encontre uunllum I Sãu C(!llheciuos. os trabalhos do fallecido ~C· 
dos mini~Lros na casa... . n:1dor Olloni c :1 dcsct·ip•;ao interessante qnc 
. o :sn. FnEtT.\s couttxno :-Eilcs vem nqul da dl~ • faz do . .ch~_fe ~~a triou t~nx ijá. , . . 
11a~sar,.,m E .. ~~s lliOLb e1nm cont1 tl as, n.10 tonto po1 

- .,e · • :llllOl' aos colonos, m:1s por um destacamento de 
O~Sn.FuEDERICO REGO;-... pat·u pedir cXIJll· ftO prn~as que o :.:ovcrno de Minas sempre mnn· 

caçoes sobre os f~ctos n que allud_!) c p:~t·~ de· teve em Pltilad.elphü•; tanto et•a r~conh6cidn a 
fender :1 rcput~cao _dos meus amtgos, ~ ~ pot'· utilidatle de~se dcstnr.nnwnto, que nom ffi l1SII10 
nntura lhe forem tmputado~ actos dcsnu-osos. durante o ~ tlerra do P:tra"uay, tendo o governo 
. T:tl!lbem p~dia a SS: ~~x ., em J!Omo d.o par- de .1\I'nas conconl.rado tml:ls :~s força~ disponíveis 

ttdo hberal neste mumctpto, g:trant_t~s n~:u;; em: da (novirlci~t, omoil chamar a capttnl esse des-
cazes qu~ndo tenha de voltar :t$ nrnns, ~~. tocamonto. · 
estes atteutaU.os ([Ue se :tcab:~m ~c. dar . na côrte O rniui~tf)rio p~>S<~do, não sabe o orador pot·-

. não merecerem do poder exeeultYO, ou do.vodcr que rn:'to, fez retira1· do Alucury este destaca· 
. judiciario quaesqucr titulos de_ legitimitl3dc... . . lnt!tUo . . Dcsdalogo .. cOJUa.m,sll..COm .:ünv.asâo dos. 

Tenho concluido. (Jfuito bem. ) sch·ngcns, invas:io que acaiJa de ~c dar·. 
· O~ colonos re.present:~ram por vezes ao go• 

(O m·adonJ comprimentadu por div~rsos SI'S. verno contra a reUrad:l do dost;•c:~mento c ao·go-
d~rrt!ldos.) . . · · verno nclual pcdir~m positivamente garantias 

Vem A mesa, é lido,apoi:ulo, entra em diseussflo . para a sua vidil e propriedade . · 
Q fica adiado por ter pedido a palavra · 0 O govcmo até hoje não ten do feito cousa ai · 
Sr. Candido de Qlivcit•a 0. ::cguinle guma e lendo-:;e dado est3 inva>ão, vêm-se os 

colono~ obl'igados a uerender a sua proprin ' ' ida 
Raqrteri'mcnt9 

Peço que o gon1·no informe: 
• Porquo mandou força pa1·a a fJ'egnezia do 

Sacramento. desta côrte, qunndo nlli procedeu-~e 
S. • eleição, 'conhecido o resultado das oull'as 
rreiuezios ? 
. • l'orqll.e ror3m demettidas as autoridades po· 

llciaes ilo Rio Clat•o ll Parut~· dn pro;·iucin .do 
Rio de Jnnei ro? • ..- F1·edt'1'ÍCI R,•go. • 

o 8r. Fellelo do• Santoli!o n5o sabe 
si so acha na cas3 algum dos nobres ministros, 
cr~ que n1io. Em todo o caso o reqnerimenlo 
que vai fazer inrolve materia utulto impo•·· 

. tnute e c~tâ certo tlo que o govem o a tomará ·na 
devida cousiderar~ão. . 

.na pouco;; dia;:. os colonos do .l\fu"Cury, em 
ltltn~.> , foram assaltados pela tnbu de índ ios 
Pureijn, qtte ai~ e:;\:1 tinta tem. sido a sentiniJlla 
do Mucury. · · 

Os colonQs, nli'l podendo re~i~Li r :i in\·nsao dos 
indlos. retirar3m·se .parn Philadolflllia, dei 
:undo· em poder dos in\'aSOI'<'s ~tws C3Sas c 
plnnt:M,~ões, que rot·am dcva,:h,dns . 

Esses índios chegaram nlé á fazenda d11 Sra . 
D. Anna Ottoni, vi uva do frillecido Dr . · Mnuool 
Estons Oltoni. Como nessa fnzenda csli\•c$SCm 
npercebidos , foram os invasot·c:; rcccbidt'S pelos 
colonos, ahi reunidos, c rcpellidos :\ viva l'or~n. 
.Pelo que inl'ormam_ao orndur, ai :!Un ~. dus tn· . 
Tasores morreram e das participações dirig1.dns 
:Jo governo consta que dous fornm (Jro>os e 
remettidos IÚtra Ouro l'l'cto. 

Todos sabem tJUc o pequeno nnclco de popu
laçiio do Mucut·y tem s~mpre vivido em .con
tinuo soiJresnllo, mneat,':tdo de$t~s invasões, 
1.endo·so clfcctuado algamas em diVOI'80S 
tempo~ . . . _ . . 

·A nnica defesa quo l iuham os colonó; cr~ em 
primeiro Jogar a excellcnle m~dida tomada pelo 
fullccido seno.dor OLtoni, fundador dattuoll :~ 
colouin, de alde:11' algumas· trillu~. h'IIVal' rela
('oes do amizade com os seus e:•eiques, o destes 
nlgun1 conservavam-se seulinella$ dtls' colou ias 
PI'Olegcodo-m; contr~ a$ ouu·as ll'ibU$. 

e propriedade. . · 
E~t:i o.o r·a<lor informado, por JJC><~O:J~ compe· 

tentes; que pcl•> prox.imo vapor do 15 deste maz 
segue ; ·~ra o .Mncnry mn armamento conside 
ravef. 'lesliltado à ddesa dos colonos nessa loca~· 
lidarle. · . 

O :1ssumpto é e.xcessivamenle gr·ave, o·muito 
brevemente, si o go,•erno não to ma•· pt·oviden· 
t}ios, tcr·sc-ba noticia tltJ iltllOJ ~cona com~ :t do 
llllimo acto ·do Gua.l'a.ny (l'i sadas ; Hlltit'l be11~) ; 
porqu:mt~, .como os nol>ro~s dt11llltados 5aliem, o 

. s~lvag-crn é viog:1tivo, o a cada violcncin prati· 
cada contra ellcs . sogue·se uma invasão em es · 
cola m:1 lor. · 

Actualmenle a im·asão toi fl•itn peln tril.lu PU· 
x ij:i ; ~8s11 tribn nté nqui tem cuntio.lo <l s nome · 
t'\\S38 tribus existtJutes nus c;tiJecu i r:J~ tlu 1\iu 
Doce; de>de que a tril.lll Puxij:i s~ja destt·uid:t 
plllos colun<>s d·o MR~ury, ilomo c muito t>rova· 
vcl, o guveroo nao poderü mai!; defender os co
lonos do Mucury cotn as .w pr:. ~~as, (IOr tJUtl o 
fallecido :>enndor Ouoni de111onslrou (Jcrfcito · 
utcnto quo u melhor g:trnn l.ia. do Mucury eram 
esses :1ld,·nmenlos circumYiz inhos. 

E, demais·, Hli'Í:l aUiunente lumeul:lvcl quo o 
nosso governo. ~c Yis,e · fort;:ulo a m udnl' o seu 
systeu!a politico em rel:u;~o :•o> índios. 

Atli aqui nDo se tem dcstmido pelas armns os 
índios, lorn -se-os chamado no lr<tb:tlho ou tem-so 
prucur:Hio cont~l·os por meio tl e but1s rcln\·õcs 
·ue .. um:l~ ~l'ibn~"iuimig:~~ p:il'« poder · conter 
outl'a~ .mais pcl'lgos:1s; si l>imlm, o g-overno uuo 
tonwr pt'O\' itlcnt:ias em relação ao 1\lttctuor, eom 
Cl•rteza hnvera uma hllC:1tombe medonha dos 
~elvagen~. · · . 

lt'1 que tomon a palavr~ em rclaçiio :1 este~· 
nego•:1us tio llut•ttr y, npt·oveitar:í n occasiào e ó 
di <~ , q ltC é :•propl'i3do, para clJaulal' a allcnçtio 
do go1'crno pnr~ o (le(Jioravcl e~ tudo em q uc se 
acha a cstt·ada de l'lliladeiJlhia ~ Santo Clurn. 

l'ruln-~e de umoestmdn, que liga por a~im 
tlize r o uorle do ~finas á cotn3l'C:J tlo Garavellas 
na Bahia, parece ao ot•atlor, que e~l:1 oom pôde 

·:;ar con~ideradtt como S"!ral, mesmo porque o 
serviço da~ colonias tem sido considerado eomo 
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SCl'VÍ\.0 :xcr:tl e . esta ê per-feitamente uma CS· ·. 
. trada colon íal. · . 

Aiml:~ :~ssim aCredita que tJsl:"o nas vii'tat: do 
nobre mioi~tró dn ag-ricultnra que já declarou 
que p~dlria -um m•edito para emaocipa~ão de 
coloni3s, dando-lhe as cstrad~s •} ue ellas pre-
cisam. . . · 

Não pede ao. governo que construa estradas 
novas; mas monde f~1zet· os r~Jlat•os necessario:> 
em uma estruda iti1perfeHa como eslu . · 

Eram clstas as .considerações que linflil ~ oRe· 
rccer á comsidct•ação do govc:rno c agt·adecl' aos 
seus collegns a ott~nçf1o que lhe prestaram e m 
!Jora tãil adiantada. (Muito bem; mui to bem.)· 

SEGU1'i-DA -PARTE .OA--eRDElt ·DO DIA 

Occupo o cridllira da presidcnciu o St·. 3." vice
presidente, o Sr. G<wiào Peixoto. · · ., · · ·· 

Enf1·a em ~-· discussilo o pt'o.)jeeto n. lU de 
i879, deel~rnndo <rue J pensfto de 1100 réi,; dia· 
rios, apt!rov:tdn pot• decrclo de !(1 de Outubro 
de 1869, é concedida ao soldado rel"llrmado do 
exercito ~I:• noel B~zilio l{itJeiro c nfoo !lunocl 
Bnzilio ~letra, como eut;io se declarou. · 

Vem ú m<>.sa, é lida, apoiada e entra conjun-
ct{lmenle .em discussào a seguinte . . . 

En1e11da 

onoreço, como emenda~ ao pro.iccto n. UI. 
os projectus ns. U5, l68, i9i, 171, ·19$, i !J e 
:100 de i879, O ns. :H, 3'2 C ü2 .de !880, C IJUC só 
tinham uma discus~ão. · . . · 

Em lO de Jnlho de 1880.~ ~llves rio Jb'aujtl, 
· Os projectos de que falia a emenda· cotas tam 
do seguinte : · · 

N. {25. 
EltJvtt :1 500 rêi~ (\iat'ios a pcnsfio do !tOO rêis 

concedida ao sl)hlndo do %ti. • curpo de I"Oiun· 
larios, Antonio Francisco 1:oitosu. · 

N. lt)S. 

Approva a pensãl) de 300~ autiuaes concedida 
110 nrtince militat· do arsenal de mat•i nha, Zcfe-
rino Jose da Uos~. . · · . 

l'i. 198. . . 

Approva a pensão de 600,, nnnu~cs ctmcedida 
ao oper3rio de construção nav3l, ~ntonio Dias 
dos s~nto~. . . 

N: li i , 
Approva ·a ·pensfío -mensal de 5Ub concedida 

11 D. blnrla Çuetona Rnngel da Siln Lobo. 
N. 198. 

Approvn a pensão de 00~ mensaes ~onccdida 
no cu·plt:io houot•ario do cxct·cito, Domtngos das 
Nc"es Azevedo. · 

N. HJ!J 
Avprovn u pens.'io d·e iiO;) mousnes uo cidadiío 

francct C borres Decorio. . 
N.• !OO. 

Approvo n pensão de 3006, nnuune$ ~o 
pharoleiro Valeriano Pereira da Fonseca: 

==-------===---=:~=--="': 

N. ·ai- nE iSSO . 

Ap;Jrova as s•!guintcs po.msõc·s, concedidas, 
pnr dccrulo~ do :!9 ..te No~·cmiJro de 1879. de 
trin k1 mil réis mensacs <lo aluruno do escola 
milHar, aHercs honorario do exercito, Cnndido 
~lor~it·o dn Mntt.,, qtte pet·deu o brnço · direito, . 
sel'\'mdo. um:t bocca de· fogo, por .!ICCas iiio do 
exercício gerol effectuado no clin -19 uo .mcs mo 
mez pelos :11 um nos da referidn escol~; de õOO réis 
diurios no an;peçada l't~fo1'mado do 4.• bat;olh5o 
de· ~rLillwria a pú João Tcllcs de :Mcneze~, t.o ue 
ficou i mpo~s i bilil.àdo · de g;snhar os meios ' de 
Yitla, em c~nscq ucnci~ da cxplo~ão de uma peça 
por occaslao da s:~l va · dada pelo referido bata· 
Jhào no. dia 7 ~e No~·.cmbt·o · do .!876, nQ_ .JH'.O.:... _ 
vincia do P~ra; de 4.00 réis ao soldado refor· 
mado do m~stno l:Jalalhiio ~l:moel Antomío 
Victorio, que. foi. ampulndo no bruÇo, direito em 
consequeMia da explosão dtJ umn peço por oc
casi~o da salva d3da P'~lo referido bat31hiio no 
dia i de :;ctembro de 1879; -por dl!crcto de ll de 
Dezembro de l8i0, de 1,00 réi~ dia rios oo ex· 
~nld"do do õ:J.• corpo de voluntnrios ..tu p3tria, 
Alexandrino Antonio de Oliveir3, per ter cegado 
dl• ?mhos o~ ?lhos em con:;eguencias de nio· . 
lüS!ias ailqumdas na ~uerra do P~raguoy o nüo 
podar pror.urar os meios de subsisttmcio ; por 
dect'clll du-:10 de Abr il de 1880, de SOO réis 
di~1;ios aa soldado da compnnllili de .oper:1rios 
m11itur~s •lo ars••ttal de gucn·n da provmcm do 
.Hio Gt•nudo do Sul, LauJ•indo Feruandos V~z, 
lJ\lC roi nmpulado do braço direito t::m con~e· 
quenci:l de rct·imenLIJ recebido em :W de Janeiro 
do mesmo nmw, por occasiiio do,; exercícios ge
rncs llos. nlumnos da escola de infaotari :~ · c 
cavallnrin da mesma pro\' inc_ia. 

N.• 32- DE I880. 

A~JJ i·ovu u p~n~ao de· .\00 réis rliarios !!U•~ . 11 a 
quahd;o(\e dtJ L• cadctl~ rcful·m~dll do lt~ ." ba· 
lulhào do i!lfantnriu foi concodidn a Hullno !>ot·· 
11rio (jllÓ )101'. UCCI'OlO do lS do 8etCUlUI'O d•l 18i2, 
tira cleYUdo.) a ali~ men~u~s, pot• te•· regatlo 
compiolamcnle cru consequt~ncw de tuole~tia 
t•dquirida em campanha ; coul'•ll'lllC se decl~l'll 
no !lcaeto de ia de Ala J'ÇO de 1880. . 
E~tn JlOU~iio será pag:t da d:tln do ullimo 

dccreto de coucc~,;iiO,' . . . · 
· A discussiio fica cnccrradn e ~dinda n vota~.~io 
por f:tll:l de numer0. 
Entr~ em· uisr:ussãu o l'o~qucrimcnlo do SI'. 

GaviàtJ Peixoto, ~tlinuu ua scs~ào dll 6 dl~ 1tiiltu 
C•liTente, [oediudo infonna.;utl> sob1·c ~• dh·ct·sas 
scenns qu~, Jlt'r occnsifio d~ cleiçfoo a que se c>lã 
proc.cdeuuo, occurrerCtm nn villa .do ·~uhú, da 
1-'l'OVillcÍ:l de S. !1:1Uio. . 

O @r. 4.utonlo Cnrloe :___;l~u niio 
pnolio Cllnserva r · me estrQnho :i di~cussão le\':t.n
tadn em conSCfJUenci:! d:t$ nccurronein~ qne se 
del'am nn J~hú, na pt·ovinrin rlt! S. P:tUio.c que 
liiu :~• lredc tem sido cxplórall:tS como uma :mna. 
do plauo que t;io claramente re;-elam os nossos 
:tUVl'r,;nt·ius, para assaltarem o podor.acl'ed it~ndo 
qu<l dest'urte hiio d•-~- oceut•ar o sol e mais 
fncilmcnto tilçarcnt·SO n,; allttr(IS lt que t!liltll 
aspiram. 
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-MCI'Cê do Dcus.o verdaolc·cslá eonhet:id.n cn1 rê~ p"cloi. tr~oviucia do llio de. Jancil·o, o qunl prc

Jn i·~o :oos ~conteeilllCJihtstla Jll'<l\'Ítld~ de ::i. l'~"ulo lenc.Jcu que e :n S. l'<~ulu se "línha reihl I'C:ICÇ'jo, 
ri:Ío ~ó qn:mdo so: tr:ola do J;olni. n~:•s· de otlll':ts c q:tc tinha <? p1•cs idcutc da pr?yinr.ia nomeado . 
muilas localio.ladcs o.le t(U• ' :•gm·" não m~ hei llc dçlegados lll l hl<ll'l!~ Jlnra as cletçoc~. . 
ocoupnr, porque c~pcro documentos, que :•pro- Seuh•mis,· n·in:.mem t! cnp:tz de ntlrescutar · 
senhll'lii ~ c:unnra, n e~Le r••speito. · uma ct·o do int•~ •·venção dn prcsidenLC dn twovin-

Nnqucllu h•cnlidadc .niio hou\·e m:ti~ do ·que ciu nem o cid;~düo ([UO dir-igo! a !ll'll\' incia de 
um connnctlilnento enli'C fr~cçües dh·cr~~~ Sl'lll 8. Paulo ~1·n c~tmz 5lc nollle:tr dole:;ados mtli • 
cjuc inten· ie~H~ u autori~:ulc de modo ~l~tum. Lares Jlam irem f:tzcr :lS eluiciies. ("tpoia•los. ) Si 
· E~tavam dous gl'nJIOS de partido,; dilfct·•;nte,; uó~ '!OS ti\•os~cmo> querido soccorrcr do 1~· 1 

em ft•omte um tlo onLI'ol: De um dollo:; salur:tlll • cxpedtcnlc, posso a$srvct·ar a V. Ex. que nao 
dons howen~, que se diz ato} e.mbriaga tlos, c tiro- Leria mos )lol'dido a eleição t!lil llOuto :.lgum da 
votar~m o outro gl'UJIO. Resultou :1lutn l:unentn- proYinr.ia Todos os de]1U!..1dns por S. l'auln são 
\"CI quo nonhum dLJ nós. p(!de apprO\'~•·. mas·n mwnime~ em a poiar n adminh;t1·nç:'oo do Sr. Dr. 
·,IUC se não SI.' pódc dar um cunho politico, para Laurindo, todos·cllt)S o pr-e~am · por suas qunli· 
·malbar:~tn r .a t'e(JUt<~ç;'to L~o IJe.m adq 11irida dos .<lades pessono~s c public;ts c niogtoeln se queixou 
libcraes· paulistas. A pre~idcncia da l'roviucia de rent:çào. 11arcce tJlle o nob1'e. ueputado qu~t· 
me1·ecu de todos os libemos inteira e_p una c~n- cre:u· di$~ideneias onde ~IIns não cxi8tcm. -~ 
fiançtt, pelo modo por tJUC Lem pt'uccdido ent , . . . 
toda~ as circumstancias dn sua admlnislrnçã<~,lJtte O Sn · FnEIT.\S Coun:-mo da um nparte. 
felizmente, tem sido muito Jll'ollcua purn nquo•llo o SnAIITOI\IO CAnLo~:- A oplnHio libe1·nl se 
JH'OVi ncia. Nrio ·ha lun neto, •t'uo se IIO$Sll im. tem )Jrotmnd~du ~~mpro; co1llrtl a uomear:iío ele 
(lUlnr 30 prcsldcnt(\ de intcn•;:nçõo na~ cl.,iç\ks; militares i141'a detegttl:i:ls ellectivas ; mas em 
o os proprios adrcrs:lrios da provi nela conl'es:;:~m certa~ cit·cumst:mcins elles tem sido nomendos 
que elle nõo inten·eiu. . á · requisi•;iio d:~s propl'ias localid:~des. Ma~, o 

o. Sn. FnElTAS ColiTINHO:-E 05 ad1•er~nrios nobre depulltdo uao wm razão de dizer que o 
do senado? partido llhet':ll de S. Pnnlo, c .•ligo assim porgue 

o sa. Al>-rosro C.'I.I\J.OS :-PeJ'ulilla·mo 0 110• entendo que o Jlresidente J'etn·escnta verdadei
bt•e de)Jillndo que ilte di::-n que eu niio (JUcro t·omontc o part1do, nomcott del~gado~ mllidtares 
tt•avar l)ebale com o ~en~do. Eu t[Lwro dizer para fazerem ulci~ücs, ~em designnr os h•gore~, 
.simpltmneate que os llOS$0~ adversat·ios flolitlcos e os factos · qnc o compt'<ll'em. Esl·a ú c1ue é 
acharam boa ll min~~., e lratm·am de ~~xplorol·a. a grnnde qucstiio. · · 
Desde quH desgr11~ud:uucn1e ~c dcn11ii us rac.tos EmquonLo n:io ~c 3J1l'e~ent:tl:em lll'ovn·3 etn 
de ·Pernambueo, niio se vc sl•niio n cttdn nwmen. contra1'io ·:to que exponho, c do · cc•·to niio se 
tCI um conservt~dot•, m:oi8 ou menos :11tnmcnte ~prCSt.!UI:1riio , o noht·c depu_lndo. conseutirü q_nc 

· collocado, dize •·-hnuvc de~graças em t:tl oolt tal a sun a~scrç~o ou Oll(lonha n 1~1' n ba, C· ncrcdttc 
Ju,.nr-, p.1ra ver si deste modo se tut·vum as que a ma Y~le tanto como a mmho... . 
agtu\s c o ~ayio chcg~ 111:11~ ~:wilm••Ut~ ao JlOI'Io O Sn . . Fns1us CotTIXIIO: - 1\iio enc:~t'Cmos 
11 1\UO so dmgo. l'ool'IDIIIO, ~CJa ~ .III.C ltcllO Ut•Chl~ por este l:odo. . . 
rar, eom :~ fr:m<JUC7.11 que lll t! as.~t> lo t•m todos • . • 
o~ adu,; <[LlO :1 tl -· mi s>üu \tl'o i\'IJL:: ~tlw 11111' ot·1[o!ltl _O ~11. · A:-<:rol\to CAULO~_ :- ·:: p:orecendo-mc 
~Ú!'crio~ du tl~l~g:1tl_v tiu .!:oh ti, nllo yólle ~nm_·o·l t1uo: a. ~-~· ~p~:~~o dos ll'!f!ut•tt~~ _f>u_l1tll~o~ .tlc s_. Pnul?, 
ccr a noss:t nccll:u;OLo. O th::tt~"mlu c uu1 [;t~•·U· (.~ o \c\ u . . c. l.tr tuu JIOttc.tdn.u mdllot .in for-
deit·o not.-,·cl pul' sua~ <Jll:Oiidwtc~ e püla urnn. m.ulu. . 
dura de so:u~ pt· i nci piu~; c, ~c;: uudu 1od:t'~ as iu· O Sn , FHJ;I'rAs Cotrr1xuo : - A disclpliua de 
funnuçüe~. ucm se rJ uer os lUva no log:tl'. part-idu 1':11. :1hafar m ttiiM qut•ixas. · ·. 

O Sn . lionT.\ OE Alt.\I.'JG : - J:i oh•,:c c~l:ol' O Sn. A:-;·ro:-<1•·• ·r.AnLos : -Eu não c.onbu'}o . 
rcin1C{jl\1dO, . d_iscipJin:t. 11111 frente ~OS forin~i()iU~ do llletl p:ll'· · 

o sn. A;.;,·ox to CAitLos:- o que hou,-c fui t.tdo. (a.p;ll!t_dn~) ,i c nus, J':•uhstA> . !lll~ca lc_vat
ue:·cr :J(>I'O\'Citur~sé uma t.:ircumst:mcia rtuc ~n·:~ a d~sct)lhlt:' _30 ~o-~to -~~ ~ncr~ll~r~~o~. a~ 
~ódc ellitlnar os menu los, para el'l;uet•. w toda ldcn~ • ~·',nos. ,o\l.uub,u/m a u ~~ tu.uvmclll lll. 
est~ co)lenmn eoutra B anlot•itl:od~s. · go~er_n,ncl, c como_tJU~>.r.o nob~~ -·dtJl t,tnd~ ~uc 

..... .. 1':1 rec:1 qn.c -11kuem qm' tt•nhn. sido· no1nt>udo-- 11.(\IS.Clp!hut ~-b~fll .. ;~~ .. U<Jss.ts.iJU('IXns . .. _(.IJl(II./:•J •. ~ . ... 
parn s nl~th•lcg;od~ uu p<Jiiria. m~s nno pre~ tol\ [ A ' l.u~hfic~ç ... '\. n_.~o. n!c tn~olllmo~·' • p1~11JliL 
jur:llno:nto nom tomc;u pus~o .• é ~ccn~:ldo de lo r , pr_c_11ro ~e r m"o" ct Jl ~l\ ('\ a ~e r go\ crn~\ r.l de 
int~J'Vilto.Jo no lnml'llla\·et t'-tllitl iclo. r. lozo o~: mats. · 
atlvei'Sill'ios accusnvam o dclcgndn ·de J10litlin, i O Sn. JOAQ6M N.\uuco :-A proYincin tle S . 
ljUanilo er.:~ um sup(lhmte de suiJdelc.gn!ID •l UO : Paulo é uma dus que mal; ;nbcm g-overnar-se 
nilo tomou !JOS.>c nem Jli'P.stou j omtmcnto. [ 11ur si. _ ~-
. ros~·J U~S\J\' 1!1'31' ~ \' . Ex. que em S. l'n ulo"a ; o Sll. A:'iTO!'i iO "C.\nLos:-Jll'orcrindo CSt:lS )l:l· 

d~iç:io :;e fo•t cotít · tlma lihl' rtl:odc uuuc~ vi~tr~ i l3vrae como um protesto ·:iS vor.e~ tJUC ~e h.wan · 
lt~ol ·hoje. e :IJ II'~as podo•1uos noJS qunixar, i l:•r:1 m pn ... o~cusa1' uro ndmini:<tl'tii iOI',IJUC tud~ 
1wo tio •ntervonçao ~ uvernaiUCIIInl. uws mtl·~r. i merece do putt c de muu prtwim~ia. t}Ue esta 
d~ f~lta tlt: leald:o<le _em cerlo~ _lugiil'cs,ondl) uus : :~tos . um3~a n segui!· as veredas uo P.I'UI-(rcsso, 
uuo pcru~mos mn~ lomus nlruJ~O:ldllS. ' Sl'lll re ~•o de tr:on'v ':tr·se tenl10 feitO o num 

lá IJUC estou cum a lJ~Iavn~o n:io IJOSSO dcix~r I devei' e so nto:_mu contente 'por exul·cer o tpois 
de rcsJJOndel' a tlll\ :1part·J do . nobr': deput:.dv apreciado dosm'eus di re itos: der~nll.et• os ~m•gos 
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nccusaclo'; porque é certo. Sr. pre~illentil, rJI.le 
estes encnntrar:•o 8empt·e ctn mim dofcs:t teria. 
( Jlltritn lmn. ) · 

O St•. Gn,·lão Pclx.oto ficaria s'len-
. c!o::;o nc;~a di~<~ll,~iio, qunndo o ~eu r••tJU<J· 

runcnto nun cncontr:~ O[Jl.•o~itot·cs, st o~ !'~ · ·lo" 
fJU«? ha (JOUCQ c j-.onco se vtio aclarando ;:;:lo 
esltva~s~IJ?. clentonsh•anolo :1 .prcci(Jiln~•iio com 
que fot mJu~tamcntc .:tccltsadu o dif:llO prcsi· · 
dcnlu du &uu [Jl'OVitleta. -

Sii!J hoje.f~c~tos pr·or~t~lQs, ou· pela con flssào 
.. .. dos tntcres~;u.lu:>. ou pdus m·ti~o~ du jornalismo 

3llver~o aos l•lwraes, ou Jl'Cins contnmnic:•çül!s· 
postcrrorc~, f~itas ao ~Ovc•·no, os seguintes: 

J.>J·ilheiro, (JLHl o cloitoi·udo do Jahü et·a .li
I.Jcral, u Jibet·nl, porlllnlu, dc\'ia ser a mesa 
parochi l ; · · _ 

Segundo, rruc? juiz de p~z, eOn$Cr\':ldor e 
}J;tl'enlu tlu (Jrt!lCIJJul chefe cous~rvadn!'. adiou 
a cl\!kão no dia ~8. por si e antes de foi·m~r n 
mesn, e ndiou-n quando n~ubtün facto o toll1ia 
no cxcrcicio de stws (lttrilmiçõcs, e a ch;•maoho 
de votante> su se poderi~l verílicat' 110 dia 1. •: 

Terceii'O, !JnO todos os olllcios do ,j .iiz rlc pú 
foram eutregues ao presidente du t•roviilcia pclu 
Sr. Dr. Dutra Uod dgues, llfJ dia 11 d• J ui h o 
isto e, sete dias depob do lldbtnelllo, conform1; 
o decl;~rn, com Stlll. n$sign:otm·a o mesmo Sr. 
Dutro Rodrigues; $Cndu que e$t~s o!llcio~ e~liio 
em completa contrmlic~ão .com n c3rta es,~ri[Jln 

fl
e.lochefe do p~rHd. o con~ervttdor, que o mm:n1o 
JllZ do paz declara ser o alvo de lodos o> odios 
Jberaes ; . 

9u:nto, qn~ nté á ~aliida~de ·sua ci;uuarl'a de· 
p~ts d~ confl!cl.o, para yir ti cnJ_Jitol Jscdit: pt·o· 
vulcncws, o JUII de d•retlo, con~crvndor o n-cnt·o 
do Exm. Sr: conselheiro Antonio da Ct>sla Pinto, 
apezor d~5 em~ulat·cs do prP.sidente e dn rpoom· 
mcndu~•uo CXlll'e~aa mn omcio, de (jlle tndo 11· 
zcsse. lllntl·o do >Uns :~ltJ'illui~·ut•s parA ob>cl'· 
nucta do J-lrúll'~mma tio gorornu, uunc~ r~· 
clamo~ cousa :1lgumu, ••UJJCdiu :i J>!'l'sidenuín 
~:t!lrunllo~ _pat•o a exccuçiio ~$ cir~ul:!l·cs e ofll· 
c tos recclndos ; . 

Quinto, lJUe este mesmo juiz de di1'~iLo e u 
dwfll consct•vador, em sun cut•to dot'l:tl':lllt <JII•' u 
qequeuo destuenll'!e~Ho cxi8lenlc no Jnhú cslt'H! 
em complr.la passtvJdnde, 

S~xtu, ~ue O (J!'esidcnle 4~ ,Prlll'iJ?.cin, tljl!JT.M' 
dns ordens termHHontes prohtlnndo n rntl•n·onçiio 
o ordenando n negnlivn nbsol~:~tu de foq;~, Jogo 

..... que op~nreccram censur{l$ na·lnfpnm~1-reitcr.l•tt 
suas oL'dens, sob ameaça do l'cspons~IJilidncl~, e 
mnndou !lxpressmncnte um olllcinl tlu conlinn~a 
comt~lond:!r o dcsll'lmllumto, dnudo ·lhe ~s m~is 
~esti'J~l;~s mstmcçues J•at'll <JllU de modo ni"'Ulll 
mtervte~~o n fOI'ça no pleito. ~ 

Setim.o, que apenas info1·mndo tio lnmllnt..wel 
~con\ec_tmento, o 1,1or nm_a cal't3 de adYet·sario, 
determm~_!l n l\ln tmn1odmt~ do chefe de policb 
pnra provJdencmt·, (ll'occdcodo a um inqucrito 
na forma dll ll•i . 

Oitn\'u, IJ!IC ~ ~lolngado ,do• 110Jiein ô llecl:tl'~do 
pelo pr~Jll'lO JUIZ de dil'mto lilrc dtJ qual{ltt•~r 
culpn ntc o dia.::!i de Junho, ~egundu" IJUe lhe 
const~~n, roCcrtudo·se em ~ous olllcios no ,1uo 
lhe diZLnm, sotu .dl'e.ilrat' as pessoas. 

N?uo; qu~ ~ ntesmo delcg-~do, accusado nos 
ofilc1os <lo JUIZ üe paz. entregues muito depois 
do cvn!lielo, n:io li :tccusmln pHio PM'enle, -chefe 
rle Jlarli~o, •ILIC c~err•vcu u ('.at'la Jogo depoi8 
~·Jll~, nem m(~smo IJa~a ci!~ç;i., a~ ~~u nome, i 
•~t .. r(~l::ndo nccus;~ tlln LH't!tendido a·· sur•rJiente. 

Deetmo, IJ.ltl' este delegr1do roi nnme8do em 
Ag-osto tio ~nno pas~ado, depois tlo IJ3l'llaro :~s
,~~sinat~ do !lolllg·ado lílumol AtTUtlü. o pQr 
indic:u;[lo do o!Hdnf, cstrtHllro :\~ l tll~s da loca
lid:H!e, ([tlll foi (JOt' llSSa occo$WO mandatlo como 
dlllC~:trlo, C liCOll1JtllllJi3do> por for('a . 

Utulccimo. flUe cs;o dele::mlo, :1liás chefe da 
1n~is ltttmcrosa fomilia rlo .Tahü, mnior M ;;u 
~nnos, fazencleit'n ahnstudo, sem nut:1 alguma . 
até h~•.io, ~Ú ng-ura OS[Jod~ltnc ntc C\11110 MCUSIHlo, 
d!l[JoJs que vicr:nn os o!llcio~ CXJJiicmdo a ille• 
gal su~Jtcnsuo da,elei·:fto paro urro org~tliz:n·-se 
3 ntC!B. 

Duodccimo, que o [Jrelenclido supplcnte Ucs-. 
::ias tle Barros n5o crJ SUi>pl~utu e não estava 
em 8Xercicio. O lllllll [lOdin esta\' porque Uiio 
tinhu prts t~do jur~nwnto . 
~Dcdmo Lerceit·o, que o conllicto do dia 1. • 

nuo ten lngnr porctuc a tne~;, pnrochial, orga· 
~iznda d~JlOis, ~iv-esse reCL)-~ndo vot~tntos OI)- pra· 
hllDdo nolcu~Ja~, mas stm teve lu~rnt' fora da 
igc·~j" c poe origem n pl·ovocnt;ão de vot1mtes 
ou w pnng-as \'OUse 1·v~ llore~, llebados. 

Decimo qunr~o, que pelo coullkto Ye·se Que 
nmbo~ os p.•rlJ•Ios csln\·am armados, o que 
s·~n,lo u rue&~ lillepl, qner~n lo nilus:~r. nii~ 
procisov~m os lii.Jcraes ele cut•agas scllãÚ puru 
det'ende!'·~o. 

Qunt ~. portanto, dinnlo destes raclos, a culp~. 
mesmo t·omola·, . do presidente dll S. Paulo, n 
IIICI_tos rtue o l{tl61ram uccusar por n~o ter n força 
s;tludo úo quarld conforme 3S ordens receiJillas, 
c qunnrln os J?fO(lJ'ios conservndores, pelns sons 
censurus nu Ullpl'tmsa, n~i~.dt•am novas provi •. 
lll3ttCi~s e oiJrignram-u'o a ser mais t·igoro~o 
olml.u? · 
· S··~ a ee:,:ucirn !Jtll'li,Jaria podcr:i enconlr~t· 

ti menor cnlpa em ~em [lroc,·dimento, cumprindo 
com n n~··i~t· l~nldade o l'rogn:~mma do gllilincte 
q un nlo :1 lrlwrdt•d•• do voro 

O dhti Dl~to d•'llll,ado lll'hl pro v iuci:~ do Rio de 
J:tnciro, !JllO hn JlDUCO fall<•u ~olll'Ü os acouteci· · 
mentos qne se deram nesta cõrtl', ccnsuron 
U\:I'Uittcntc o procedin1enlo do !;OVerno, L'CCll· 
snndo a fl!rça qml lho pelliam ns mesos paro· 
chiaes, o sú, na opinião !lo nobre depulad~, cotn
p:u·econdo tu1·de , e rJllnndo j;i ~e linho.m con· 
stinln-d'o os nt\lmt:ulo~ •111e tlescre\"Cll. · - -

O Ol\1dOt' n~o se occupará com os (;te los «1 ne 
rawm obje1:Lo rio sen rcC}llerinwnto, mas sobre 
o pl'(H~cttimcnto do g~vcrno. j.Jctlc (10 nobre de· 
put:1do licença pM':I impugn~.t· suas :J[Jreciarucs· 
i doutt'inn~. ' 

A<{nelles j:i foram sufficicnlemente explico-· 
~os pdo.ho..'-u'ndu min\sll·o d:t j~sli\''-'•_e quanto 
~~ ap•·ectnçllcse d9Ult·mn~, fo.l'a 1.-'~1· sua pttl'lo 
lll::umas consldern•:õ~s. · 

O purlitlo lihm'nl h.w;~ tom~do um emp<mho 
du IH>III'n, h:wi:1 o~colltido cnmo ns1Jil'::ç5o J)rin· 
cipal dt• ~cn~ e~for·ços-o rl•stallt! cdmento do 
!{!Werno repn~~~~n!.:•tivo em torln n Slla pur,•za 
Jlcl:i vc•'dttde do voto naeionnf l'ill toda a ma 
plonilnde. 
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Niio .;ompr,,!Jendiumo~, n~o podíamos compre· 
hcudPr IJilll ;em g:ran~ ri!'co par~ n~ in:;tilui~\Õ<·;;; 
~em damno inuninentc dn mural idade~ do futu· 
ro, eontin•ws>e. ·o (Jaiz no dcio~ •J srste!Il:i de 
f:•zc1· e(dçue~ ú fc!~üo do~ go,~ct·nos. t;onstituin
do -~c os umas chanccUnri;1s düs pres ilJonles de 
província, ·pl>r sua \'ez e:~:llcUtorc~ humilcl~5 e 
subn1iSHI~ d;~s ot•dcns ministcri:.e$ . . 

)>cnn;mcces~um mui Lo embo•·a :• ~ appnrNtcias, 
embora ·se llWllli\'C~~~·tn :1~ fÚI'Illôl S1 l)llllJOJ'a se 
eonse1·~·a<-Sé lll a~ cxteriorillade:', n .. ~~o · ~y,tcma , 
:ululler:!tlo, ··orrompido, fa(,-Nvto, sem realid;~dc 
no fundo, uo :llll:l(:'O, utoo podia r.orrcspondcr ú 
cSlícctativu do~ bons cidadftos, nem !li'U(luzir .os 
fruclos que ddle tit·am :ls nw,'l•C$ cnllas da Eu
ropa c·dn Amct•ic<t. 

O c·(ne, sobrctndc'. conviubn :i p~tri(l prospcri· 
dade, o C}Ue e r~ [H'ineipul dc•wr tle no:.:so parti· 
do-era cotltbater o sophi:.:ma, :t mentira, a hy· 
po~ri~ia que. co:nn pnr:~5ila> pet·i;;osn:.:, eomo 
caro!os fatnes, se havi:nn introiluzido entre a~ 
instituiçÕu$ é lhes ium t'<IUIJnndo toola a seiva . 
Asnlv~r.-iio . d(l p:• iz pt~l'" nó:; n;'to ei·a uma que"-

. tio o <lc homens senão al•; o ponto P.lll 1J uc es-ta 
qUC$ti•o •!e ÍIOII)('ll~ ~e tut'n:ts~e uma 11Ue~tão de.· 
iil~a~. um" 11ue>tfio dtJ .principio;, ruua quc;;t:io 
de vcrdndo . · 

Emqum1to o p:~iz n. ~o tivc•se :• tiberJmlc •la~ 
urnas l sto é- a Yt.:ni:Hle da eleiçi1o, u5.u podi:o 
encarar dtlsassomiJrado o futuro, ~crcdit:tr na 
segumuçu do presente, jnlgJr·s•' für~ do 
al!y$mo. · 

c jornnlisto, e exi lado! em todos ns :mnos de t<llll 
mocid:ode, v~ I~ (Jal~ vra e pelo n)artr,rio, pet·dcu 
em lllCZcs !Jcla violencia, pela t•eac~ão, lJelo 
gOI'Crno. . . . · 

E OI'<~ C:•s·tcll:tt· ! 
Tal li o perigo a que~ esteve e:~: posto o gnbinete 

de ~8 olc M:ll'ço .com a responsabilidnde do par
tidL• liiJI'ral : perder em. m~zes de govet·no, 
pot·dcr um uma ulcição o trabalho fcc;undo .de 
mmos de ovpo~i~,;,o : n;io saber colher o rructo 
sM;<~rwdo que bJ\Jtou da ar·vorc rc~-:ada po1· tanws 
l:o grim.n:; al'dcntcs, c :ís vezes até jlOI' S3·nguc 

. g·cucroso. . ·. · 
'. 0 estadista nfto· é Ca·ssandra , I]Ue aJrcrte· sem -.. 
ser ouvid:t, ()U\! · p1•en) si) menti! c propbetisa 
dcS~fl'nça;: . . . 

O C>ln•ti>ta é 'l'hiers quo assi:;nala ti Fr;rnça 
em fJCSO o pcri.:o Llu crru; mu~ (JUe, quando 
nm eose CITO nüo se retralle, não se esconrlo, 
não.des:opJ!nl'cce, mas antes tJõe-~c . em c3mpo c 
bn:;ca r,outer ~eus amigos e ~ncaminhu r o puiz. 

O cst~tli~l;t , huutcm de govern", ha de ser 
hometu de •.•cç;io. Sua tarefa é intlllir sobre os 
de:; ti t\IIS du Est:ulo . 

B si c~:>t:' esladi~ t;1 ô ch t'fc dé um partido -
nfto bn~ta 1111e adrh1n sou~ :•migos dos escolhos 
q tte tem de encontrar, é necess:1rio ()Ue, em
punhando o h•me da mio, a leve a porto se-
~uro. ··. · 
~ A~sim forntn Cnvottr c 8ismark: n assim está 
~eu do o holll'ndo presidente da · gnbincte de 28 
Mar~o . 

E f.:lcil ~e U1e turnar:i seu uobre empenho, 
~i tÍ\' ct'o · <'I li lll1las as pro\·incias, rtr.lcgndos 
ll)ae> ,, tlcdicados como o nctual lll'cshlt!nle tle 
8. l'auln 

o Sn . Pllt<lllE:-:rr. deu a seguint·~ ordem do 
úi;i 11nra 1:! de Julhn th: 1880: 

t . " JI(U'h' ( a/oi 1 e 1/ :! da laJ'<(e). 

· o srst.cína d;~s rencók~ succe,;sivns o pcriodi· 
C3S. (le::euvuh·~n•lo 'entre os t:ld:oll:los ooios 
profundM e dispondl} ·as :unbiÇÕ<'~ i1ntn:t luta 
intermi iHifCl ; :1 iii iL'J'\'ent;:•u olllo·inl. illll")!l•(o· 
~e ao II:IÍZ pela fr:uulc c pl"l:t l'lulo•ncm t• 
matandu a \' it:tlitl:odo . tl.:t uptni:in JlU hlk :l·; o:; 
Jl:lrt id(l~ ,ni'I'C<!imentado~ , niliJ j:i p~l ll J:!l;O >nli • 
dariu di! 1déa Cll lllllllllll, l'" ln> coll\'l'\~ot~~ c pl.'la 
Ülldio·t~~·:in uo~ ('I'ÍtlcijiÍM. m:•.s :q.tt!l.W~ ·o.n·~n1117.:t· 
do,; na o•spcr:onça d·· \lr•spuJ''~ "1' 11 1111 ~. do: L'lil· Yol:l t•l'ioJ d:1 l'~~~·luçâo n. i::!l c cmendn do Sr. 
111 'C ;.:'ú~ I'C'Ill](l~t·~. t.k pin;:no•:: rcr•JlliJ•l'll~.:t~. 1IC Aln·~ ti(! AI'IIUJO. · 
f:wut'c.> indil'id na~~.- mio pndim11 s~t· t!"!''s a~ C•mtinuuç:io d:1 . ::~ . • db;eu;:s~o do orç:unento 
lw~o•.> .1111 ~l:llllllt!Z11 ljllC IIIIS f:tlt;l, da fli'O~JII'I'!d:tol~ do llliUb(tWÍII oi() l'>tr:mgeirus. 
qtw mnblt llHI:llliO>. . · f'ontinu·tr.~o d·1 '1 • di·cn~são do )JroJ·ccto n 

Ora, o •tuc oi !JU•! fe7. o lli~:iucto !ll'c~idL'Ute 

1 

. .,., 'q 1 . 1· •"' · :· ~·· ·~1s ~· · · 
Jt~ S . l':tUI••. o que pt•ocm·ou fazer o :,wbinutc ... •0 '1 ~ lnlll_nos. c , nu. r~.. Q( 

de :!8 de .\1:11'\'L' em touo o p:1iz, $t:m:io cuuquir .· :L• J•scus~!o da re<olu~.ao 11. -:;)8 A, elevnndo 
c fazer cunt[Jt'ir seu~ comt •rorni~~o~. o~ compro· " :i.' cntrnlll' ln 3 comarca de Oetras . 
missas u:oquclles .pri'ncipto;; n:ts clcirucs que lin· · 3.• iliscu~são do J>rojocto n. 273 rclatiyo ao 
d:~r~m ? · cx-almoxarHe Firmrnu Luiz Gomes de Abreu. 

Não em[1reg1>u n ~·iol(\ncia, . não pcnniUiu qur.. : .. 2." di.scus~uo do !H'ojec to n, 1i~, iscn1ando de 
ell~ \Os~o e!npre~nda I M;t~, SL'Illwrc>, o que dir~itos de· imput·taciio o ma teria l destinndo ~ 
tem stdo n vmhmt~w, o que hn tiO ~cr scnwre exposição tios t•roductos dos Estados ·Unidos . 
jl3J'a.:O~< · ~0\:ernos ~. . . , . . ,. ., t." ui~CU~s;io do pnojec.to n. 297 $Obre n eX• 
G1 .1 11dt~ tmlnen~?, cxttnorlllnouo, ~lnl, do poruwfio de hcrvn 111nte p:tra os met·cndos da 

que tU1Io Jslo,.,.... un•vcrs:•l. ()nl o w~estt~· ·o •le F ·, · . 1. t·td Unid ' 
I)IHJ t!llZn\';1 o celebre. ur·;ttlor l~tnHiu Ca.'tullar. -~rora. L . ·5: os . . os . . · 

. pd,~ influcneia-dc suapalnvr•:o . pc i~.~~·.Alonitt .J.' ~~~cu~~uo do !ll'OJ•~cto .n. 310 A; lorn:mdo 
de ~~.u e~ll' l o, ·P•'Io irre~istivc ( d,. sua clnqu1·twin; .l· ext~ ~nswo ns Hlh:os •.los olllci:HJS da nnnada: ral· 
pot· ~ua iln•,·j:~ \'cl erutl io,:ii", por :mn k :oltlnt!e au~ lcculu~ . nnlll.~ . Lln let de :i:t de· Junho de 1800; o 
principio~. t•or $U<I cun ,;taud:o no o~tr:•c i~ u1o, montepiO 1111htur. 
]'LHlt\ () oisliu\'li ,simo li lho d :o Hc>panha l'llll tlôtl" 
11 <~ !Httt·ia . sm·. ulul'lno~ult.: cnfe tulatl:l :i · mlill<~rcl!ia, 
nilo st't ~" IM"~ tlu WfJllhlit;:o fcllcrnl, senfto um 
govel'lln Ullosôl· rnu:<nw r<~puiJii<::J . · 

Desse s(•Vet·no era elte nm do~ ministro>, é o 
que con•Jui~ tura çonlo or~llN' c lribu.no, o lcnt.c 

2. " 1Ul.r/.t. 
3. " d iscnss5o do or~~:uncnt u do impor i o. 
Lovau1ou·se :1 suss;(o :\s J l/2 ho!'ns d:. tarde. 
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llECTII'IeAÇÃO 

Os :~p~r·te; que rloi e niio se neh:un no dis,.,ursn 
do nnbrc d··pnl~olo. Sr. Femaudo Osorio, pu· 
h lira lo uo Diruio 01li~ial de hojn, quandu cen· 
SUI'Il\'3 O COilSU[ rlo BI'IIZil em Bueno~- A~!'~~. 
o Sr Or. ,\driiio Chnve~,-fot':ttn todns om do· 
fe:-o de•se ruuccion~ri"; q11e. por tiiUito tclllpo, 
durante :1 ~nerr~ rio t>nraguny, ouxilion·me, por 
um~ hont•arlez rli:;rn~ de 11orrnn, a r.cln1· os inln· 
re~s"s do thP.SOUI'O Jmbli<'o, que podinm, ~em 
es:oc auxilio. ter si o menos nU~ndirtos.-0 do· 
putndo, I. C. ,tzcvedo. 

ISclllsiõo etu 1~ de .J'ulbo de 1880 

PnE~IOENCIA DO m. nsco:mE Dr. PI\AJ)O~ 

SU::\J ~t..\1\! O. -ex r tl.OI t-:':'rô·rE .-P::ll'(CC r .-ll1·oj(~c · l) .-1)1.>~~ 1'\'a. 
çü'o.s c. inLer(lc!l.:.u:ão llo s~·. S:~ ~ln.nh•• :\lnriuh"u.-Ohscr
,.:~.~~cs Uo Sa·. Fr~'\UÇl Càr-.:a lho.- Pln:\Uilt~.'L L'.\1\t~: n., 
O lll>H~U DO lU,\,._. AP!JrO~aÇ:iO d~ proj••e(O:I. 3tih~lO:ã.-0is .. 
f-11~~5:o t!ll rH(":\m~••to da !!~lra••tH~í•·o s. '1li!l.-Uf'~O-; •In~ Sn. 
MnrLi:u L"1·~u1.:htl} itiU.a c PtJtln1 Lu i.: (mlnL1tro ~lu csll'â~l
..,oir •• s· .- s.1m :xu.\ 1'.\nTI-i DA on.tui)l DCII ot.\. -:l.n •lis.eus.do 
do <n·ÇanH.HitO tln tmr~erio. l~liiC!Hl:ts •IO!<i Srs. M:dlwil' tlS, 
i\h.l'lifu Fr:tuc\,!.eo Filltn. :\lonlê c. Lconrill d~ G!li'\'J.Iho. 
Dis tti'AO ~ cml.!-uda do Sr·. c.·1:;.t~ A.ton~do. Discursos tlo$ 
Srs. Almeh.la Coulo o Ft·~(~urico Rcgo .. -1\ctl:l~·~Uc~. 

A'~ H horas da m~nhli, reitnt clwmada, arhn· 
l'~m.~c presenles os·Sr•s. : Vi~(·onde de P••aolns, 
Alve~ de Al'oujo, Joãn llrigido, LiiJcrnto Uor· 
roso e Almeida B:•rbo$11 .. 

r.omp~1·rccrnm depois da chnm·•da eis Srs. : 
Sald:onhn Marinho, Cosl~ Azevedo, .\merk.o, 
Danin, F:~hio nei>, Jn~qulm Se•·,·;~, Sinl':tl, !•'rei· 
tas, Jose llasson, So:1rcs Rrilnd:io, HodrLrnos 
Junior, Sonza Andradl', Virialo de !\lericiro$, 
Arn,dio c Mello, Manoel c~du~, ~bnocl de ~1:•· 
g~ll·ues, Antonio de Siqueira, Cosia RilleiN, 
Fr:wco de S:i, Luiz Foli)lpe, Alldon ltlill:utez. 
1\JI)n\c, Dat-ros Jlim.·ntd, Pt·~do Pinwntrl, Scro· 
r>hicn, · Almehla Con~t, Rul~~o, [ldo•ronso de 
Araujo. !,•·i~ o Parni~o, llodolpho D•Httn$, ~l··irn 
ele \ :lscunt~•!llos, Souto, Az,•mbuja, Mcireilos, 
llorta dt) A1'11ujo, Ft·:nu;a Gnrrulho, Znmn, .Jon· 
quim Bt't>.I'OS, Jn~é Cnetnno. Abreu c Silvn, 
AITons,, Pcn•tn, Anreliano l\la~·alhiles, Cancliolo 
de Olivdr:~, Carlos AITon•o, C0!',1rio Alvim, Co1'" 
l'êa Rabdlo, Lima DunrLc. Galdino, Mell·• Franco, 
Andrade Pinto, Fr~del'ico dn Almeidu, Thcophllo 
(lltuni, Antonio C:trlos, l3:1r~o Hornom tlc MlJIIo, 
Thcodnmiro, .. G~H~ião .Peixoto, .~Ia.l'tim ~:r.:mcisco,. 
1\lurlirn Fraudsco .Junior, Olc~ario •. ·ram~ndartl, 
Si!;ismuud11, Jerunymo J"r·diln, M:•lhei•:os, Sil· 
vc1ra do Snuzn. Serg·io de Castro, Camargo, Fel'· 
nando Owrio c Pedro r.uiz. 

Comparecot·:un depois tte nberla :. ses,~o os 
Srs. Mot·eiJ'n de Um·t·os, Moreit·a Bt'fltlllito, Jon· 
ljUilll TllV!l}'CS, neltrii!l. 'l'lteorl~_l'dO SouLn, Rtty 
Barbozn, Dt:mn, Fr:tnm~co:osodru, Uly~ses V1anna, 
Uibdt•o de Menezes, Jeronyrr.o l:lodn.i, Snuw 
Qlrmlho, Ferreira de .lth•u•·a, FltH'LI!lr:io de 
Abreu, E~~oJ'itli~o, Souza Litn:1, E11:•minondus 
tle ltlcllo, Frcilas Couli11ho, Frederico 1\llgo, 
Po111peu, L~oneio <In Carvall10, Jo~quim Nabuco, 
Uaj1Ust~ PcJ•eir:~, Bulforl IJu:tl'tc e Bozet·rn Cn· 
valcanli. 

Toltlo JU • .o..~~. 

F .rrararn com pur•tieipação os ,.;,·s. Bur.rqv.~ 
de 1\l:~eed.o,D:~ •·i• o da Est:• n c ia, Espi ndob, F I ores, 
Fnmr:o d·~ Almeida, Fmnklin Dnri:•, l!!na•Jio 
~lartins, J11sLi 3l:•rianno, ~lnced '• M"llo e ·AIYim 
eU •ri:mno da Silva; e ~··m clko os sr~. Au::rttsto 
Fr(ln~~, Dcr.crra d•J )leneze~, Couto 1\l~g:•lhues, 
Feliciu do~ Santos, Firle!is D&tdho, Lnurenço di! 
Albuoruerque, rdni'Culino Mour:1, t.f:ortil'.ho C~!n· 
pos, ~fnnocl Eustnquio o) Ta vare~; Belfort. 

Ao :l/~ dia o Sr. Jll'esirlente do•elam 5bcrb t 
SIJSSi!O, 

. E' lida e np[>rovnda a nct:, 1b ~cssiio ~~ntc •!> 
dente. . 

O ~n. 1·• Smnr,TATlr•l d•i cottt~ do scgnin\c• 

J·:Xl'ED!El'"l'C 

Officio: 
Do sccreltl.l'iO t.lo SeMdl), de to de Ju:i:() 

corrcn e. 11:4rlicipando t]Ue im ~enndo ronst;a 
Lero•m !:ida ~a,1cciouudn~ ns reso\lJções da .~>s~m
hléa ger·;oJ. •·clntiv:~~ á matricula (los rstudnute.:> 
Joãn G:n·ncfro rlc Souz3 flmHleir~ (l !k:Ht:·.~n 
Altuu~to de Oliveira !Jiniz .- lnteir,•dn. · 
· Uequcr·imento dtl Phil Slau:;:hl<:l', cidncliio bra· 

zileil·o, 1mdinúo que seja nomead:• uma com• 
m1ssii•l rlc senador•)~ o dcputarlos Jlftrn .l'stnd.ar 
a que~Hio dn immig••açao.-A' commi~>:!o (],) 
est:tli~tica o coloni~::~~5o. · 

E' lido e appt~ovado o geguinte 
l>AMCim 

t880.-~. 3:.1 
A conuni~s:io •le fu1.etl!hl, !Nulo cx~minnÚ•) a 

peLi\~~n eltl qutJ Cnllatino ~Iarqu~~ d·~ Sotl~:l p0oic 
::-a•·mJtill tltJ juro~ ou uma Htb1·enç:io :~IIm tlG 
hJVa11lar uu.:t em!]reza de n110rcs frigOI'ill~os 
[Jc•slin::~·los no tr:msporle di! JICi,.e:;, Clll'nL'!, 
fl'lli;L~~. etc., tl de pare~cr que ~cjn sobro~ <!!l,1 
OllYJdO O g'O\'Cl'IIO. 

S~la •las (:ommi~~ü~s, 16 1ll! .Julho tle t880.
S . . de IJlli'I'"'S l'lll"'utd.- S·.llll'l'S /11'(!?1(/('i~J.-J. 
Snhlrrnlut Jf1rl'jJ1110. 

E' l.ido, ~ul.qnd • objct:t•J du d0libm·nçiT(l e mM
dndo rmprtnlll' o scgum te 

PR011l~TO 

1880- x. tiG 

.. . <A ... conuni.•~iio de fazcnda,a. qLw.m .foi prc~etll~ 
o requerimento em que a com missão libertadora 
~~te do 8ete111bro, da cidndtl d~ B:tld:1. pede a 
iso•ur.~iio dos imposi•JS ger~cs pat•n 11s lolcri~~ qtt(' 
lhe l'or~tn concedidas por lei provinoinl daquella 
provincia, ti de Jl.,recor que, em visla c;lo llm 
all:tm••IIIC humanltal'io e patriotico das a~sociil
çüc~ de~sa es.t•lluic que se vão formnnclo &o pni.z, 
s~ja n todas cllas concedida· a i~ençfio rer1ue· 
r1dn. 

• A lkença lJUe pede n socicdnde Sete de Se· 
tetnl)l'o 11ar~• scr·o•n vundldos na côrte o~ bilhGtes 
dmjul'llus lutei i<~s tlevu se•· k'eqtterida no (:\"OYerno, 
nfi•' (':J!J~ndo :10 Jl· ·d~r legisla tiro 11crwtttir que 
os mesmos IJilhot~s st!j:un ,·endii.los n~~ rontrn~ 
(lt'ovinctns, como tnmb~m pede: 
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•.\ ~nmruiss~o :'pre,;entn o se~uiote projet~lo: 
• A a5ôt•mbka ger:1l re~otv.,: 
• Art. I." E' o ~roverno :nlluriz:ulo :1 eom~ed<~r :i · 

so,~ie·l:~de li!JerL~•Io~:a Selo• ·de Setclllbro, e :1 o:f· 
~ra~ d~ 111e:o'n1a es,Jt-t.h' qLtt~ o n~jtUel•ert~m~ istiu · 
çào 1ln~ impostll~ zeraes parn ns loiL'I'in~ que !tws 
IÍVI'I'"Ill~ido Otl Jhes rtll'Ct:i (~Ollr.i'dirtns. 

• Art 2. "• Ficn111 l'evug-arb8 :1~ díspn~kvo~ ~m 
euntr;~rin. 

S~J1:1 d:IS C(liJlDJÍ-<,i)e~. UJ de .lnJIJo de 1880.
$. d,• /Ja!·ros Pimentel.- Soare$ Braw/ún.-' J, 
Scrt1un/!a 1lf<~rú1ho. • · 

O S1•. Saldu.· ha "ltu•lnho:-Tendo 
st·mpre snstout:nlo 1wst:1 trihunu e n" imprensa 
3l!!nmas iM:1s na~eh!os de n1inlln profu11da eon· 
vicçft.,, l'l~i~IÍ\'iiiDCtltC ti n~g:o<:J11.> d3 lgt'e,iil l'Offi 
fO{~l'l'lleiil a(• !·:~t:~do, <'U d1·ixúi;o ue l:lliii[H'll,' O 
n1eu Llever ~i nfio \'iesse QP$tu oe~~~•6ião, ,,uu-n:~n
do pnr e~>a~ idéas, interpelb1· ao guverno; pe· 
dinun-lh·· e1qilil';t~\),•s sobrl' r~ e to,; •[ne ~u l'ct•uto 
•h·~lll\lllm ~ravirlwle. 

E111 occ:•Si~o c<>m!"'tento ; •. , j u~tilicnrei, rltl.<l'rt· 
Tolv,·ndo '' lllinlw intcrp<·ll:~•;~1o. 

Ne8ta occ"~1ilu o em rcs1·eito tiO regimento da 
C(Jsn, in e li mil:• rei a annunciar n. 111inha in ll'r-
pella~'[l". (U.) · 

Ve111 iÍ me;a, é lida, e marc:1-sc o dia 16 d1J 
corromt•·, ú 1 liora u.1 l:n'ue , par:• a st~~:ninte 

!:1TEI\l'EL!. ~r.,\ o 

Hequeiro rtne sl!.in con>idado o Sr. minislro 
dO impeJ'iO jl<ll'3, IIU dia e hol'<l (]Ue rf)J'<'lll de~; 
ignados; l'ir t·c~prmder tis seguinte5 inlerpd· 
htções; 

:l.' Qnnl n disposi·~ão tio · goV(II'DO J'clntivn· 
mí'ntr. '' L'X~Cilfi•o lJUe conlinmn1t a l~r no lm· 
perio vs bull:•s. bt'I'Ves ou decreto~ n~o placi · 

. lados comp(!lt\Otemente ~ 
2. a E~tã tlispnsto n p~?i·mittit· n ;mtrnda DO 

Dra~.H d·~ je~ni\ns e pail.1·e~ de ot·den~ >•'In!'· 
lhnnle~, prc~t·nt•·mentc e:qml~o;; direcln ou ín· 
dircetamt·nt•i de 'liversns pni7.l'S d:t Europn ~ 

3." O goveruo a,[optn a institui,:ull de t~a.'H• 
menlos eil'i~ ~ 

,L' Estú n ~·or.'rno •·rosolvido a ·m:mtt'r a tul· 
g·:\l·iio tl•• re~ur:-o no t•kro brazileiro. mlativa· 
fllÚnte á~ ~ll~fli}OSÕe:' e:f.·ill{<lii!Wtll CÓIISCieu.tia.? 

o." Qt.t:tl." Pt'll'Om ·nto rl<'l gO\'Crno ll!l ljlle 
concerne <~ ~T:IYe tJuestiio da separnç:1o da l~re.in 
do Estndu ·, 

6 .. " Tcnru ·g.:r>erno t"'OIIIovidtr no sen:ulu o 
and:~u1ento e uppronJç:ln de proposi(·üe~ r:usln 
Cllm:na ~olwe u registrn civil~. 

i." .\ in>titni~'ão dtis lrmds do Cotaç,io dt' Jcsn., 
•ntoriz:,d:• por· rlecreto 11. 7.il!\l de l!ule Junho. 
puldknd•• em i de .In lho conenle, e lilimla :i ;lli 
it'HI~~ •h• 1:nl'itiHd;-. t'S!~i intlUC'tlc.indu por t!<ln~ 
Olll'JIOI' t•ll:.s rnntln t · · 

14." O gm•umu e<t:i ili~/'"sto n ma111er. pt•ot.•g-••r 
ou tuiPI"ur •• cn~ino pnlt i c" o!il'i~ioJn por Jemila>, 
luuri~lt•~ uu irrnfts il·· cnrid:rdo? · · 

~:· Qtt:~l a l·;t1.flo Jl<!l:i fjlllll n gOVt'I'Ui:l (elll 
derxrul:• 1lc rn~M!' <:•Hih•••:im<ln!o e nppro\·or l'S: 

. !~luto~ rl1~ N~ot·.m~~ves .. ttt~ulhoheii~,.Qllnlldu cntn 

(tlll!i\ . racilidat[l' llllfl!'0\'(11[ ~~~ des~ns il'll\~~ do 
Comção rlo• Jesu~? 
· Rio d<• .ralli'iro, 12 de Julho de l880.-:--Toaqnim 
Sald11nlnt .ilarirdtn. 

n f!iiot". Frnnç:~ Cnr,'ulbo (!Jcla ordem). 
pede :w ~r . wesitlent•: da e3nt~ra qu•· o.\ê par·u 
orcleru rio dia. o w:•i; IJr<vem•mte !fUB lôr pussi
Yel. o· requcritn•·nho HIJI'L's••nlad<~ ~~''"' S•·. depn· 
ta do ~·!'ei[PI'ico rt .. go "'' ~I'~Si\t) de 10 rio Por· l'nto• 
nwz. pedindo infol'lll"•.~tks au govcrnll so!Jro os 
111o1h·o~ r]Ue dcl•·t•min;ll'"lll "~ rlenli<~(,,~ rlos 
do:leg:.do~ ,,,. JIO!i~\:. do; 111 'lniüipios d<-• Itio' :nl'o 
e Parnt.\·, da ~~~·uviiH·i:· dü nio de J~nu~il·u, I ' f:lz 
uhnan:1~ con.~irll~rtlçü(-!5 ll•:.fen.rl.-nd~ , " ~n\re.·uo 
d:1 iuj11~1:1 t:en~u•·il qnc lhe l'oi !'cita· 110r t:ws 
demi~~.õ,•s. 

0 ~~~. l'IIK~IUE1\Tt:-TOII1:H'('Í 1'111 I'Onsidl't'nC~O 
o requuri11~o·nlo f<líto i'<'k nobN· d")m\:ldo. 

PlHilll~lHA i'ABT!~ U,\ UlH.IE\l DO DIA 

Fora111 [ido,; e appi'ovndos o~ pro.iaelos que, 
olfo·rocidos cunto .:ln•·uda> <Jo proje ·tn u. l~l. não 
SIJ votaram ll'''' ('[1ft:. rlc numt~ro ua ~e,;s:lu de 10 
do ~·OJTente. ~ ·IJ ••s ~~~~ninh'" n::. Jj5, 168, 
19i, :lii, i9M, 199 o :!00, de 18iil, o :Jl, :~.=e ;):2 
dt1 1880, '' tudo l'•'m"ttíLlo {t com111iss:'o tlc re· 
tlar~.iio. O proje~to n. 5~. qtt~ por omis,:lio 1lt'i· 
x.ou 1le ser· ~uiJiicado. aulorrza o ~ovt·t·nu a 
l'l!levHt' a J.,.escr·i[J•::io t•tn q1te it~c•wrt•n D. Ce· 
~ariu Maria du N<,scinu:nt•J, pat·;, poder hn!Jili
.l•lr·~'! 31Jel'celwr tln lliCSOUI'O nacionHI o meio 
soldo lflle lw cowpl'!o eonw \'iura •.lo n!feres 
rcrormado do exercito le>uino José do Nasci· 
tucnto. 

Contin\i.:l a iliscu~~iio Ju cwçacncnto do miui~
t••t·io d•~ e·tr:rngl'iro~. 

. O .St•. ~ln•·t.lm Frnncl111co Filho 
ohscrvn que. si " t•rrnm~'nl<~ !lo~ n··~ncio~ e·s· 
lrnnl!eiro,; decre>cc t•1n illlporl:10Cta rd:Jtirn
HH•HtL':'"~ gTnllt(<'S jlt'"blelll~" I] UI' ~e tl!-\'illiill na 
po\itica. illtOI'n" <h) !'Diz : ••In c.onq.•o••~n~~···· cn· 
lre;.ru ti ll!•l'ílc~l:tt·fin !.1:1 c~11cwrn e á :tn~.lr~e do pni:~: 
;t~;;umplu~ uáu eh·:•do~ de Jll'~\'l'lli}Ôt!S Jlllrlularws, 
(1:11"11 :'l'l'•'lll \l'al:lllt•i:< 1'11111 e>~ll 1'r:onqnt•1,. l]lW Ó 
tt (l:tlana de toftli'UI nas lileims nwis ndi~nlndn~, 
c,•mo o tt·a~:o 111ais rar~('teri~lico d•• uuw vo\itica 
bem impit·:uln . · 

Apj•lnndindo o nr~;nnwnto ijU<) ~e di~cute, é 
tod:wi~ otJri:.::•do a ildle clis•~or•h•r relativamente 
tllll'l'llH•llenci. : Ll:t verba parn u tegaç:1o brozileira 
junto :i Sant:r Sé. qne n:• sua O]Jinii.o deve ser 
snl•tlrimidn llOJ' jul:,:al-:t nh~olultnucnle Llispt,n· · 
~(1\'l:'l. 

ob.-1~rvri \] ue as let:rn~u,.·~ "ijo a~ re[Jresentantes 
de sober~nia" perante ~oberani;H;. tHis,im não 
com!JI'ehe.ndc C<•mo conlinttemus a ·ser repn•~en· 
lilllÕifpt·ranto uu1 J•odcr que não tem sulH.Iitus e. 
niio tem territOI'io. 

i'liio pr•roced(1 n considernrno à o ser o Brnzil 
11111 pniz ~" 1hollco, pot''lunnlo n. Bolgico lambAm 
11 tl, ,. Jll't~juiw al~11111 l.he ~•lveiu 1•11r hnver re· 
1ir:~d•• o ~ell t•mliaix:,dnt· d•• junto no Vn,ieono. 

Entendr~ l)\111 l'om o~~~ insl~lenei:t ~lor tJnrte 
d,•s uo~etB ~~H·•·rn11s, viio·~c· oliaurmd•1 as nosso~ 
~ympulhi(ls · entt·o~o povo italiano,." 1' consc· 
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qH••n<•ia ~e1·á ínil ullit~ vclnwnle 111(1 (Jnra nó<, test ctuunhar meu npn·<:o o~- E~ .. lJOl' 1uais 
tJll«!' ao 'I UI' tllSP<·itu a llllan•;as c· 1huito peiot· 1'SI;1 P''""a rtuc ll1~u de ~cu t;,Jentu e ok 8lla 
aindn r<'l~til'am~nk~ ~ Jl<!s,ivcb rm ~11te~ prova- illustnu:iu.~. (.lfJ<JIHdos.) 
\·eis cumplíc··~ues !•olit~t:ll~. X~o <~O!IIH•cc, IJ<Jís, D<;vo rcspollller. Sr. we<i 'ente. :.t diH'er<:Jites 
nz~o ;~lguma (jllu j11slíliqne ~ nn"~ le·::~ç:"<o obs<·rv:uj'ws teitns por v rin~ oradore~. l'elalivas 
em HGIIIlll ~ si pur,•eur ur•• ''x!'ll! :Jl.gLuan, de~do á repnrli··~·· quo dil·i,ío ; n:"to >~RUil'ei n~ re~· 
ja Jil'"l•:stn e"nt•·a dia e a u;iu aceit" pnsl:.l ·11 onlcro .do~ !liscUI':;os trrof,:ri ,Jo,:: rne-

P:•s~altllll n IJU••slflu cl~ !iliJ:ks. obso)l'\'a qu•~ 11 lhoJioautlo vs IJOlltos do~ tjlle tr:tlar~lll, julgo. 
tJU•·,:tão ii<Jtti k~·anwd:J !•elo uolJn• ·dl'fJUI:tdo que tttci!Jor .potkr•·i aor•·ciur, e ~··m l:u;un~s. 
Jldo .\mnonas é tle L11do o P"nto inutil. d~~de t.ltdo f11Wnln foi •~xpo~io pdos dí~nus·u··l>Uludt•S. 
~flle :t dcmuJ'ewR·ã~~ fei1:1 esH J:•- a;~prj'vaQ.;J, ·i~Ue1· TraiP!l·Sc nqui dn nlJee:::~id;lde d;, reur~·ani-
p~I<J g-ov~rno pt•ntunu. t[Uet· I''~ lo ltradl<'irn. wt;ito do t.coqto •lipiom"ti'·'J. . ·· 

U uolJt·•· U3r~'' d(• Télfé,•·n•~:··r·r,•gotloo tlt•~s:r de- Es,:a t•e,rgnniz:u;f•o está no~ ttl.,llS de:.t>jo,:. A 
m~,.,., rpo, St·• nlilt <·m lndo :l!jll<l !o<jiiiJ lt:•vh1 sido on:;•ttiwçfi" do Hliil.rle\·e solfr··r motl:lil:at·ÕilS 
de···t·,niu,.do no tl'ula•lo d·· J.8l)L Fit~••u.p::rta,.tu, "modílko,:üc> mui.Loseria~; entn~t:•nt". c''llVém 
eHi•:•cl··t:idll paru a 111:1rg-etn ~sqnerda •lo Anl~- puntllj: ~r Q!ll' elln _uãu devo;r:i ~~·.•· u;t.ie<Jtnenlç 
Z011:1s a linll<~, qu<•, pnrtimlo :lo l~:ll'ill"' ''· t>ant" nu corpo ÚIIJI"nwtwn. m:.~~ 1amh~111 .;, <'Of!JO 
Ant1111111, ::e.~ue etn llii·,:,•·;ill ao n<~rk, o t:•r'JIIÍil:< eunsttlai'" <1;1 secr·,•tDI'i~ d~ C>t3rl" tio~ ;ll·g"O<:tos 
á margem dil·eit~l do rio Japtlr;\, ·~m rr<!lll.c il r,,z <Jt<trongeirus o E~sas lre~ r!'rOt'III~S prcndt!!!I·SC 
elo· riu Ap:l(JOl'j~. J~:·•tn jliii'L'1 r~lj appruVtlÜ,'l pur ilJLhn:!lli(~nte. nà\• :;e (!1-,·erU ftiZCi. lHlt~l inde· 
~llUIIiJ::;. :1~ pOlt~Ul:iil~ C-OIILl'(ltil nte::.. p~~,ldl~llt(\\11~~0~•! d:t.;:. íJUII'aS. 

Oh<m·,·ou. P••ré;n, n. nob,·t~ tl.:>put:.u•J l]UIJ t.la ;\;i•o ~ IH'Cc~s:uio lemill'lll'l[Ue nc;;l:.1, ~umiJ ern 
troca rlt· to;t'l'Í!,rio, l•~r·u o que <'ll't'n<lnt S. Ex. ottll'<~' mn 1e1·í:•:<, lulnm g"ventos l\ cnlll~r··s eom 
(Jlll' !lfto ·~·· :ICh:n·a ;JU[11!'17.1lll11 o Sr o B:Jr5o de lll<l~ diltinlld:ttle ~II!J<!T'ÍIII': il r:dt<l t.lo• : l'CUr>Oti. 
Toll'é, t'l'~nlt:• ;~1·:n1dt\ pt'ejuiw par.• o Hrazil. ~~o ·s,• l·ór!c e~talJdecer nOI'<t·Ol'(l<·m.,ie ,:,.u,;as, 
Pdo~ docunW'Ico,: ulli~i:. •s. i'OI'ent, ncl•n <fUe ,,•:;undo [J!'U"•~. na dipfomari~ a.,~Íiil ,·omo em 
S. Ex n~o tem J'az·•o: dcilc" se cvitl<·ll:•i:• que ou!ro; <~rvi~:os put.licos ~Pill f'of~·~s 1111. ore•· 
as ~~lif'ul:.t\'UijS Co1·mn totl:~,; wlref'rJI'··•rdr"ll e llll•; lllt~nto. · 
o no~~u goVeJ'no 11S :•J)[)fi.IVO:t. t\ r"ot' :miz:•~íin dipl~>matica tem ut't'lllK:do a 

.Tflo pouco per~e11 u nt·,•7il, :mles g:~nh<~tt l\111:1 alt,·nc:'o de nossos est::Hlistns e é :dvo da:: mai
il!tn, ~~ainda rcluliv:un.·nte :i ll<ll'c;.;·tl~~u, a qu:d Ol'tlS ·:illciiÇVes do JH•rli,\o libe1'al e, ~"'l'hmto, 
jtimni~ podo•·iu s~l' iuLereepluda 1wlu~ :1uLori- d~sl•! ~aiHu•·te; lnas devo jJúr de rr..,ulc, flOr 
d~tlcs pel't•an:~$. a:.:or~. a l•rejndkial :.1 que me õ11Ceri, !JUl<·eslá 
Qu~nto ú mnrgem dir~H::r., ~ linha geodesic~ .impossibdifnudo mmt r<•lonnu ([t.te ·c;dh~t ~ íHlD.1. 

começ~ na roz do !~v~fy ·,.tê á~ n:~~c,·ute~ do U nobre dcpulndo p<•l·• Buhia, n S•· Alrncicla 
mt>:<rno rio, lullliriHIII rhohi a (!iJ'~<'çi:o r.l<! lilste. Coutn, 1101vu v~ri11.< ~uurn:llilts o: iJwungrut·ndus 
Es~:~ demarcm;ao cstú t:•niucm :<pprovnd~ lJI!ios 11:1 tlislnbui~no e n:~ relribntç~o tlus cargo~. 

lmtlures cvmf.ll!lt!llle.<, 0[)0rtanto tol1t11•' qu•·stio.l diplom:ltico~. · . 
'ar:~ n•Ys é i!•tei_r:Hnt•nto· i!l:liiTcrente q~t·:. ll kr- E~,~~ anum<~liu~ fe~'t!ltl o \'i~la d<' lodos tl(JU~Il~e 

n•nu do P<'l'U >'llJn mais 11 l~~~~! e o du H·•IIVH'llllals que e,Lllfh<nl o 591'1'1\.'0 de nos5:1 re~ll·c~t!ulm:ae 
n Ot!~L,·. tl••sdt! tiLH: o terril11t'i" que 'l,;tú ;tu nortt• 110 exterior ('•J•oíados): tuas din•i, l"OHI rnlll!JUCZ~ 
da linha é o tjue uukamt\Ule no~· J.Jo,•.neucu. . .. c· i~euç:·•g, ao meu di>Li•wtu amigo que, ~C"ffilla-

Ch"ur:J ninr n n a!LI·tu;àu tio nobre mini~u·o tle nh:111do-o alia~ em muitos de seus t~p:rl'tos, 111io 
estmn~Pii'OS [.•at·:~ ~s •Junreutcnas a <flk >ilo i'O~~o e n~o ~ei m~smu si [JO!l\•rüi ~>ta!Jdecer as 
ohril!(<Uos os uavius qu~ do,: .nos~os portos se \'OVS<I~ de modo m;.is con venienle, r~gulaudo ;,s 
desUn:1~11 :\o' <lO !lio da _Prata.· llem s;~bt~ '\lll' no:<~as lt.~:oçii~es em C:tdn 1wi~ em !'CI'til ~1111'monia 
narla jl~>d•• ~-Ex. I<IZ<.>J' •llrncl:~m .. nl••, nws.Jll g:• 1'0111 as lega<;O•!~ de cndt• p~ :z rmtl'c no~. e bc111 
que pod<'l'·~~'·hia clie;1·~u· n :tl~a1n t'e>tlif:\du, ~~ u~,im u1J.-rn·~111tlo um blltll sy•luma tJII:Inlo ~ 
o go~·()t'IIIJ lenl~~~, .. uma I.'OnYenç:io.• s;•nit,rin. gt'ilduu~'~n dns no~sos :•gentn~ diplomuLu:os. 

A lllll'lllllUI~ncia d:.1s 'lll:li'<'Ulena~. ·tn"s eamu Tt·:llliii·S•' •la ~li~Jifl'.<s~u de cerins l<·ga~ões. 
COSIUIILIIt!l ''Jf l'~it~S lllUÍlO tem l'l\1\tribuido f!Ul'll E' :•SSUillpLO ••sle lllclintlrnso, .\ 110111'1• l'Oill· 
angmunt:u· as antiJn•thias que ;;ollhltUoJs no 1111~~~~~ de t•rç:mwn~o, nu St!s~ão do ilnllo [Ja,;>ado, 
Rio da Prula. leml,ron :• ~ltPIJI'•·s;;i•o dad ~;açües de \le~fJDDh& 

Curnpre. pois. que nhwm:J cousa se lento. no ,. Belg-icll: o ~erwdo não appro,·ou cslJ IIWtlida, 
~entid" 1ie nc~•,ar t•i•m HtJtWil~ vet•il:•ddl"o em- c a meu 1'Gl'. com 1'"1.~0. 
lmr11~~o :i~ boas t·el:u•i:ics •lll•' den~um~ m:IDWI' O m•:U nol•re :nnigo deputado por Malo· 
e,)m o I':st<~do tlo.l'rnin. · · GI'LI$>0, o Sr. M:1!heiros, que neste ponto foi 

To!rtnilw elwnwmlo u att<.,nçflo llo nubl'l\ mi- mnis po~ith•o, julg~ inuteis e~~~~ !":.."a~õt•s, ll.~· 
nistt'O purto n 1 ivre n~>Otwçi\o, que !lcw ser<!:\- m:1111lo·se em molt\'os .. li 11~ .eu, I~Ze1ttlo alltl~ 
t~bel••cill:t p<tru tutlos o~ nossos rios. Fürca li hourt• ao Cl!_l'ncll-r e a l.n~ellt~,:·l•ncw ~o nobre 
qu,: ... os...lihenl"'• quando •llliX.Ut'tlln u 1.1udt!r, n deput:ulo, nuo pu~so aolm1llrr e nntt·~ Venlw con· 
ellcs ~<J niio pnss~m app\icar ~~ Sl'guin(,,s · p:.hl· \es~ur · , . 
Vl'\ls do orúdor hlantl<·z : -elk~ tilrluNn o. TJru. .sou., :sr. prcs.tdenlo, ~de~to tarubem. Lia dou
tires-~'' as 'tt u. !~!l.Jtt;e, 11lll-~ livcrumJ!I'C!I"it;u (/e es· tnna de ·:·~nl'Oe; nws t'. llll~lo•r_q,ne nao ~e. lhe 
tendc1·-llw a melo. · · · d~ n elnsllcldodc que a~gyn~ t•~pmtos 1lCOr~c,am. 

O t!la•. l~cd••o Luiz (molislt'O ele e.dnw· 
_qeiros) : --, ::lll(~c,•dHndo na tl'ihun:t no nobre 
dcjJUitul.o pur ~. Pauto, cab•Nne :mtes. de tudo 

NtiO podemos f::zer poht1e~ clunew : constdernr 
.o. Allmllico . um:' bnl't'cira :aJloltrdos); dovernl)s 
est:1r etn cvtnmnnh:io in1.itntt e cordiul ~om 11 
Europa, longe de k~antar entre "''s ~ o velho 
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conlincnte ,yeordão sanit:.río de <Jne fal!ou o meu 
nobre nmko. 

O Brat.il nnl) Ll•:ve ser uma . terr~ cl.wsn; 
pelo contrntio, dtlve des~obl'31' suas fruutei
ras, llhtt'g"r ~eus horizonte~, nbrit· de par em 
p~r n!l su:ts portas (apoiados), ~t·nb:tl' com leis 
OCS(JUÍilhns e pro\e"I'Íonislas (apoiru/•s), e UÍZ<>l' 
ao estrnntzeiT'l :-vinrle, Lrnballwi , ar1ui ent•on· 
trareís guaridtl, :~mizade e pt'Oieq~;-to. (Jlutlo 
~c-m.) 
~ão deve ter otHrn politica seniío esta, não 

u(·l·e ~e•· cft,u~uiltiNI<t em caso nlgum. Aqnella 
f:tmO>:l theuri:~ interu:H:ional, tendo al:.rurn:t 
c<>usa elo :n·,•ude c de vet·dadeit'<l, nunc:.~ foi 
adtnitti•la em tnd3s as ~Un5 c•m:<t~!JUend--s. l"<~· 
rarnus boa·llOiilit•a :unericana, 3tn~r 1 Ciilll1S SO· 
mo~·; ·m:lntenlramõs-coiii-os· Esl:idiis ·;;ur::i nieri; · 
cr•uos rola~ões 3ind~ mais estreitas (<tpl>i~uLs), 
por issfl q 11c sito no~sos Yisinhns, mas nesta 
gradação •lo iutercs~es, zelando ,;emllt'~ mais 
o> que ~st:io prox.imos. por i~so que cnlend.,m 
c.;>m a nos~:~ vid~ de todos O> di:•õ, uUo dcscu
l'l'!mos il•l no>sa" rt'l:.,~u~s com os .paiw~ 1la velha 
Europa, dú or.d•] no~ \'em !!I'Mdrs elemento~ 
d(· pi'O!~r·c,;so, u i!l'aRde ··orrente das id~:1s qua 
não pMe tleix:u' de jntlnii• ucsle continente. 
( J.poia•ln,, .) 

E' v~mh•de. Sr. president~.qne etl uiio!lOdel·in 
d~monslrnt· (101' oli!:trisrnt~s ii vnnt:og:em de t\lllll 
legn<;n•• na · n,·J:!ica : mas niio s!'jamos tão 
r-rcrticns. nt>sla 1m•leria. A Del!!:il'a, ~~~mlo um 
peqncno JJ:Jiz, é uma grande nac:io. (.lpoiados. J 

1:', como todos sabe111, nw:flo ndiaut:ul:l, onde 
c· ;,~·~tema ré)lrl'sentotil·o, excentndo cnm n pos
si\'l'l pnrcz~ c lcaldo tlc, o!T•·rc,•c no~ omros 
pon•s li~ào e cQnselllo. Al!i cnc(ln\t'iunos o 
:~hrnço fl·:ot .. rmd ern .di:ts de nd.-ersi,Jndc; ~lli 
vão mui t .. s c muitos Jm tricios nos~u~ b usr:u· 
~ciL'IWia c t't•nonle. ·Tive occnsWo !lc ver em 
Dl'll~ellas o etu Gand um~ nmncro~n e distincta 
mocidade b1·azilo•ira estud~•ntlo em ditrot·ente~ 
cnr~o~ com provrito c hotmt rmra n nossn pntria. 
N~o J pois !'ô1·n d~+ rnztio l!lW teniHlmos nn Bel 

;; ica um reprc>eut<•n \(,, · 

O Su. P!inRo Lr.;tz (ministro dr. e.~t"all.'f• imsj: 
-Jú disse nestn ea$a, e ]JOr m:lis de uma \'ez,quc 
a 1Jcdra arwular de miubas con l'ic<,'\ícs e a lulc· 
r'llncia: minh:• asJJir:•~fio é que to~o o mundo 
ll':tlwlhe, o1·r~. Jlt<nStJ c tlrocecla coato_IH!Ill qnizer 
(•l.pr;lrulos, ;n,lt-tf.'• hm~), comtaui<J qtw não oll'onda 
lii~~eitos de terceiro. (Mui/o IJem.) . 

E>te ~~ o \·crdll()ciro libcrulismo deste secalo. 
(Ap irdos.) -. · · 

· M:1s, Sr. prcsidcnle,cu curvo· mn di:mtc de um 
rncto; o Br~zil mantem reln~·õ•~s com ~ Snnt~ Sé, 
[JOI'<tuc n i:.rr-ejn c;ttholica ncha·se lig:~da :to Es· 
ltldo. ( Apoiad·•s.) 

L~ll Sn. I)Ei'UTAoo:-E toda a rwção c~tholic:. 
d~ve entreter relações diplum:•tica~ com a ::i<lllln 
Sé. ,. . ....... .... .. --- ·- . . ······ 

O Sn. P1mno Ltaz (mi1ú.~!m de ''~trun:Jetr'li$): 
-Isto decot'•·c de no~so p,,do Fund~mental e 
a~~im procedemos n exemplo de outros püiZ~:'. 
( A]loi•ttlos.) . 

Alleg:ou-sc, SI'. lll'l'sidcntc, a I'CC<'Il le J'ettrada 
do fCJll'\!sentanl~ b<Jk:t .iutt\o :10 santo [laLlrc, 
mas r~to 11110 tem ;tlcan~e Jlnra u no~so c;t~o. 

UM Sn. OEJ.>t:T.\oo:-E n:~ Dcfgica não l1:t re· 
JigWo do Esl:1do. 

O Sn. P11uno L1:rz ( mi11ist•·o deest,·alllfi'Ú'Os ) : 
- Se:.rundo um tel c~ramm:r que foi uublicndo, 
a Dt>lgic<t rompetl ~0 1 11 a curta t·umatw, como 
talwz nó:; rottt)J8>SCllloS lambem. · 

O S11 !lfonEtn.\ ur:: BAlllltos:- Foi uma ![IWslão 
magnificomcntc clcllatidn ).'elo Sr. l~ri!rc Orbt\u. 

O Sn. PEotw LHJZ (11~ir1istrv de C'stra!IJ•!iros):
Mtts . niio v;tmos dahi c"ncluit· tJUe devamos 
abandonar bo"~ c eonsl:tnt,~s l'~l:oçüe~ <'Om n 
S:mta Sé, defcndi)Udo 11S~im os nosso~ dirr:itos 
constitucion;rt•:>, cvitundo muilns tjUe~t~s l' das 
m~is delic:ulas, pois a1feclam n t•ons~i:•ncia 
de um tJ:dz qUU!\l todo c.•lholico. ( .. lpohrdos.) 

1!. t.le pMs~•l>•'ln direi c(uc o no~:;o repre-l'll· 
tanto junto á Ct!l'i:o t'<JIII:Iil:l mut·cce u llHoior 
cou~idcrn:·;io. (,lpoi !<los.) 

O sn. Yiscondc dn ArtH!Ita~·a é um hrazileit·o 
notarei, um zeloso serl'idor do Estnclo ... 

O StL Ou:o,\mo:- g• uma tl:.s llO.'~:ls :;lorias 
lill.el'ari:•s... · · 

i'ião, SI'. Jll'o'sid••nte, é nece~s~rio que o Bt·3zil, 
ê in(li~pensn\'ul, 1<-ndo muito em Yi~t~ :1~ f,n·<:ns 
ile> seu cr;11·io, ~~~~ando IJtlm ns con~•·qucnc:i:J>' 
ttc.s setH :1Cio~ , c:tkulando s(•mpre com os seu~ 
n·Ninos, n:io snjeill• simplesmente. sua I' ido O Sn. M,\ti'I'D\ l~liA:>ctseo l•'n,uo:- Niuguem. o 
:i" qnntro t>per'n<:ões 11rilhrne1 ic:o~, t'O!ll~udo sú :~tncotl J!Ol' r)S~c In tio. 
t•)lll u,; cifrns do t•rescnlt'. (A.poimlos .) O 5n. PllDilO l.ut7. (milâsu·u d·· esli'!OI!f'Jiro~):-

Eii!V~IIlo$ o usJJiri to, niio con.:ideromos os ... e> LBrn n ~tml:•do, em cnt·netOI' tio sct'l'!!l:U'IO, ll 
~crviçns plllllic<>s $Ómcnte pela ,·ant~g·em ~ttr• Sr. Luiz G11imnrües Junior {tlptliad,,s), e~CI'iptot• 
1·c:•l em numerarin, mus l:lmbrm pelas suns di~\im,to (rrpoi{!llr•~·), muito couht•ddo c 11)11'()· 
vnntngl~ns de or,lcm mornl.(Apoiados .) ei:nlo neste paiz. 

Quant:> :i $ttpJJre~suo dn lcg-a~·~o j\mto á Snutn •rrnlcmos ~gora da Americn. 
S6. que !ni :octuí 3Jll'escnl~rl~ e rcclamad:• por Ncsk e>tudo. 81·. prc~i'dt·ntr, cu ,;o~uirei n 
.di~linctos nr~dores, direi como (Jcn~o. Sr. Jlre- ordem nulur:tl dos r~1ze,, corncç~n<lo pelos que 
<identc, cn não sou su-speito·; conscl'Yn no to· dcm,.mm par~ us honda~ dt' sul. 
t·~:ue :r~ rel:t~õ~s _d<~ EgTt;.i<~ com o Estado tiS O uollm deput:ulo pelo Hio G1·~nue do Sul. 
11\ tnlws ttntlgas ltl~as. (Jiwto btm.) ···- ·-- ···-- -sr:·· Osurin, occupou-sc excfusivnm!'ute de 

llcsejo, cumo ~_empre, n ~cpnrnção da Egrcjae pontos rcluli~os ~? Esta~o .•riculal. Em 
~c Est3do: (.·1J•wrdos, umrto /IC"III.) nolunl fJUC S. Ex. se IIVCMc l'lllJJCnlwdo 

t:~ 0 E · . nc~le dl~bntt• h~ndo em mi1'3, ~ntcs rlc tntlo, os 
. ?'~r S~\. tml'rAl>O:- ssc e o gr~n(]c rlCSI· nc!(Ocio~ tle um pni?. qnc limiln com sua r:am 

de !tu/ · . provincin. 
o Sn. SALU.\:>ói!A ~lAlltZill(l: - Co_~nlci ~Ciltl)fC n~rt•t·iu-~c o DO~I'C tlcpntado a viol~ncias 

que V. Ex. su~ t~nlnsse <~!:' >lW~ tloll!l'ina~. · ()XCrcidns ali i llll JlCssoa c IJ~n~ de bt'atilciros. 
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Jnvo.carci o testemutil1o .do nobre dcputnrlo 
lamb••m pelo 1\io Grande, o Sr. Diana. que, 
OCCUJtatulo-se t>roficieatcmoote ·de::ta m:ttoria 
(ap•iltdos), r. os ~mnuon com o S\lU (Jioprio t••stc· 
tounhn que·n:r campanha oriental n P"licin c n 
justiça ~:'o cxereidas hoje de modo a · ~arantiJ· 
Wnto quanto (JO$sivclos intet·esses IJrnzlJ,·iros. 

F:lctos isoiHdo~. que se. dcr·am em todo:~ os 
tempos, não ~t641em llrtnul' n•nn regra, Ut·m dut• 
Jo:;11r. a suspeltn de que os autoridaj.les d.1 cam· 
pnuba Ol'iental estejam uo p•:ofiosilo de hos· 
Uliz:ll' ou do·ixar ao abanduno a cau~:t brazi· 
!eira .nnqut•lla . região. · 

O ~ov1!rno dessa ·I'Ct>ublico carece de exercer 
3 muior vi;;iloncia para illlpl}dir c c~sligo1' os 

.. _:tC.19L.cr.itJ)illO;'OS rtne_ ll.hi .~c ~~~atic:un ; po_r~llt 
estes :~etus; as~•m ,·,.mo ó procedtmt•n todu pode•· 
pUIJlicu, não 111c autoriz:1m a crer; SP.gundo 
minhus in:·ormaçÕt!s, que encerrem plano de 
persegui!· nu~~os comt,ntrlotns. 
. 11:~ na •·amt•llnhn {lricotal um:• den~n poJlU· 
la~i10 . t.razil,·.irn, que n:~turalntente :u;h:~ .sc 
e:qJMt:~ a ecrl.tls atnqnes (<tptJimltu); mns de1•o 
solcuuwmente affirmar quu d;1 J.mt•tu do no~so 
mmi~lro cn1 l\Juntevidtlu t••m havido maxtmo 
empenho na t'Cill'essâo destes aelictos. 

0 Sn. MoREIRA DG BARDOS:- Apoiado. 
0 Su. PEDRO LUIZ (mi!lt&t!·o.de esh·allgeii'Os) : 

~Eu podel'Í:l apr1·sentat' :i l!.'lmnra ttmn serie 
d~ nt:.lus que Cnzc11t ltonra ;iquclle nosso repre
sentante... · · 

O Sn. M·•M•D.\ nt DAnnos: .:._ Apoiado~ 
o . Sn • . lli..I.RTIM FnAXCISCO r' ILilO : - E' um 

bt•azileiro mullo dis tinctD. 
·O Sn. PEDUO Lutz (mil!i~tl'o du I'Strrmgclh>s): 

- ... c que demonstt•am dn narte do consn-
1 heirn Lopes N.elto g-rand·~ nctividude o zelo 
JlCio nos~n causa .. : 

O Sn . l\IMIT!It ~'nANCtsco :.,.. E' um do~ mais· 
distinctos diplomntas do nosso· paiz . (;lJiohtdos. ; 

O Sr.. 8.\HIIos l't~IENTEL:...-m~tinctissimo. 
0 Nt. PEORO' 'Lta7. (lllitti8lt 'O 1fr. c~tralt(Jeii'O~):

•, . niiiJ !lO clesr.uh.lnutlo jtunni~ de pugnnr (Jul~ 
b om •lirnito rios nossos: ( M11itw «powda,( c IIJIICI'· 
lts de Cl1lhc1ào.) 

Quizcl'o, St'. presidente, d:tl' boa~ noticiu~ ti 
camllt'n d:1 no~~a divida- D t1o E~wdo o n dos 
parlicul:u•cs do Estodo Orioulal; ns uegoci9f;õtJs. 
t'ehtUv:.s. a e~te assun•piO >'iio uxposln$ em va· 
rios rcl~torios de meus autcccSfor,~s l forum on· 
tnboladas, interrompidas, reco1neçaaas, . e nada 
•: obtt!Ye por err.qu:mto que col'l'espond:t its 
esper~ncos do pniz. 
· A respeito <los vice·consules noEstodo Ortcn· 
lal, ti irei a S. Ex. :-é possível que ulguns niio 
s irv:uu com u ueccss.uio zulo, mas par.-cc·mc 
qttc niio·dl.lvemos ser muito cxi~rcntos p:~ra com 
empregados que n:io sf,o retribuídos; conside
rarei enlrctnnto este 110\llo, sobro o qllal uãu 
tel)bo por oro b~se para nssegurar co.us3 nlgu· 
nta no uubre deputnüo c bem ns~im c,;tudnrci 
n convP.niencio de mais dous vicc-consulndos 
noquolla rcpubllca. 

·O noht'e d• patodo, o S1·. Diona, rererin·sc n 
um a~sumpto importante, que dcmnndn· nossa 
nttcoção. . 

S. Ex., cujo testemull ho muito npt•,cir~ assim 
como o •1o nohrc deputado o ~r. O·orio, · por 
i~so que conhacc · perfeitnmimte a camr:•nhn. 
orient:~l c :1lli tem interes•I!S t·caes . . referiu-se 
a uma lei fllõcnl, lei anu~:a CJUC não sabe co01o 
rassucitou e que nns milos ·de . um - p:•rticulnr 
cum caracter de arl'Bnllltanlc esta servindo de 
instrumcmto de ve:wmc8 pn r·o a prupricdnde brn· 
zilelra ; lei que, no d1Zt>r de S. Ex., lembra. o 
di rt!ilo d•! a,.bai11c d:i idade medi~. 
· Com ~ITeilo é Pll;t'a laslim~r que J?IISe sobre os 
ben~ do_~ e>trHnJ;CII'OS ne:;~;, · republlca um<~ taxa 
vexntorm, "nssui• como smto 1111e entre nossa 
legisloçito civil e •l~qucllé estndo· uão hu.ia ccrln 
but•mvnia rle modo IJ ue a pnpulnçi•o e n orientnl, 
que vh•om no Estndu Uruguuy quasi conrun
didlis 'não tenhauros seus· direitos pe~5o:res consa' 
grados pel~ mesma rórina. · 

Sú pot· via diplumolicu podcreinos ·ver si 
conseguimos attcum'r taes vexames e dcsi::unl-
uades. · · · 

Contra a nlludid:~ lei liscnl. não temos o r'e· 
m(ldio em nossos mlíos. · · 

l'nru regnlar os direitos do cstnlulo pessoal , 
le111br·ou o nobre deputado 11 idúa de ltlliH · cnn
vcncilo consular. Devo dizer que não sou apo
logista de cunve nçõcs consul:u•e, : nem paro. n 
hypothes ll Vl'l'leote li l!Oll VCDltliO Ó O meio 
proprlo de resolver as uifficuldadc apontadas. o 
seu •·hjo>i·to e IID) é regular privilegias e l ~eo
çõcs concedidas HOS consules ; ahi n:io se (Jódc 
crenr direi lo novol. . · . 

Em tudo o Cll~O ~u ' 'e rei, como j(t disse, o que 
se púde f:tzcr por v ia diplomattc:t ncsl:l ma· · 
terta, 

O Sn. FnEtTAS t:onumo:-~lns no tempo de 
miuistcrius p:t~sadus hou1•c convt~nrüe~ ;•on:;u
lnre~ qüc rreol'am diNito novo, o' qttc c l\111 
grande abuso. 

o' Sn. PEano Lt;tz·( m:ni~li'O de e$tl'(lll,1Jtit'OS ) : 
-0 uo1J1·e deJIUtado, tocando neste lls•umplo, 
a com cuuhouimeuto tlll c:~u~a. dtí p i'O\' Il de 
seu .. cm·~do zelo o patriot•smo; a JlOJillhl~'ão 
hJ·azlleir;~ transbordou do modo e:\.ll'nortlinario 
JlU<I U b:lllda Ol'lCBial;· assim, COfi'I!·ROS li dt!VCI' 
do ~olv:rg-uardar os reu~ dlrcito5 c lls~alisar os 
seus inter~l:!i;lls, mootendo · aliá:; com :tquclle 
p:tiz as melhores rehíçüos d\l amizade. 

O Sn. DuN.\ :-Principalmente t ! ll\ l'r.lnçü(' 
no estatuto IJCSS>~ol :r m:tltJr attcni;õo c occos· . 
sarin. Eu Oz Vct• u V. Ex. qui! a socied:1dc 
cot_tiU!\"'• quanto ao _rc~ti,!lltl~ d\1~ !Jens. llca,va 
ai h SUJeita 3 duns leg•slaçocs tuterramente d1s · 
tinct:~s·; o ct!;tc '· crn -llm· tn:thJ ·lltd-um··IIIJ~~rdl!' :
a eonüuunhuo de.bons nqui e o separa~'tiO lu. 

O Sn. P&l>llo LUIZ(mit!istro de e.~lran,qeh·os) :
Deix:mdo a B:lnda Ol'i•)nllll e subindo um llOUCo, 
chegu :i IJclln pt'Oviucia do meu muigo,· o Sr. L" 
sccretario,·:t •JU:tl s>~ lig:t :i Coofederaçãn Argen
tina. Iufclizmento es~a lígaçao c de modo que 
nilo nos salisfnz. 

Seria grn ode · gloria para mim terminar 
nos$ns questões ~u. litn\IOS (apolnd~~>. não ha 
nsl1tunpto deste tn•n•sterro qae ma•s nos deva 
preocmpar do que esse. 

Emponhnrel os mous csrurços rarn que se 
resolva a quest5o de limilO$ com a l\llpnblian 
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.Arg~ntin:l, qúestão em que niio. me detenho, JlOÍS CCU•se (jlle. cll:i JWI'liria ~~~ Bilhi:I·Negra, no Pn
sob,·e ell" rnlloa pro1identemcntc o meu t:~len- ra)!na\", :í roz <lo Uen;; no Mnmoré, ed:~hi a pro
tosu "m i~'"· o ;;ohl·e olepu::~do p1•la provinci3 d:1 cur:~r ·a vertt•nlc pl'ineip~lllo J:~v:lt'y, ttmdo em 
ll:,Jri:~ . o Sr. A/ ,.,eji!;l Coutn. . visttt o~ ponto.< lJUe inditJUei. 

U uohrc olepu t:~d(l. pelo. lHo Granrlt• rlo.~ul, ,, u Sn. Cusn AzEvi;;uo d:i um aparte. 
Sr. 1 i:<ot·in. di~~(~ que o ··ou,ouJ IJrazilcll'o em 
IJttCllO>· AITC~ ICnt men~cido of:l i:nprPilSII Ct)ll· (!SI\. PEDRU Lurz (ti'Ú11iSti'O lle t'6tJ'III,gt•irw):
sur:•~ c ii 1 crcj.HuÕ•·~ que o!JI;i:.·:un n g-uve1·no ~ Isto fic·ou delill'minndo nas iti~Ll'UI>I;ues :10 Sr. 
prurP•<•·r com tm•T;,:ia. · . . . Lope~ dt• Araujo. p:•ro a demnrml''''o que fura 

~:io o•·;t:í ,, goVo'l'no pnr ellltlllanl" eon1·enc!rto começada pelu Sr.· IJ;~rfío de Mar:•c;ojú. 
da Vt•r:oci.!!ulo,• d•• t:ot•s ,.,,11~'"'"~- Tenho lido n Sn. Cos-r.1 A7.E\'~;oo:-Falloll·Se n" wrleniB. 
1·m·in~ at·ligos pro P Cont•·a~ !:)r. -~drião Ch:~l·~s; .0 S~. PEPIIV )..uiZ (m.im'stro de estran,qeims);"7"" 
o fJ tt•• i'n~~u '~ do·V·• fa zer,. mrcs11g·~r a r~sp~ 11"• c1taret o proprto texto d~J tr:1tado Ctotll " lloh· · 
e : ~~c~·uro que lll'oéedcl'ei no "':tti•1o d~ m:1nter via tle ~'i <!e )lnl·r·o ,][, f8Li7. 
nosb•, •'0111•.• ~>m outn·s :•ssumpl"''· a cau~a <la Arl. :!.• : " U.·~te 1·io (l\11. •io· B~ni no ~fanwré)· 
Ju$li<;:l. s~gnil':i :1 f••onl1~il'a pur um p:orulello ti1·;odo de 

O sn _ I·"EilNA~D< I !lsotuu:- ~·ào '-'~per·avn de • :-;.~,íl 1ntu·~e1u e~•1ucrda n:~ Lnl. ~ui. tO.H :20.n, 
\'. l~x. outr:: deda1oçilo. • alé ·~ncunlrar u nn Javal'y. 
· ·O Sn. 11Enrw Lc/7. i m·uüN·•t ff,, estmngeirosj: ~.Si o .rann·y livert•SHws úasc•·ntes M N. <la· 
-1\ererir·lill' ·hl'i tl!!Or n :i · q\wstü,·s de lJUl' se c tjUl'l!;~ linl1a ~e~·uir:í lo l'ronleiradesrl~· " nll~s~a 
tlt'l''li'PH·o no•br·· deput3~!u ;.d•• Amnzona~. o [,litudcpor um•' t·ectu a buscar :1 on~em prlll· 
Sr. Co>ta .\zeved~<. • cip:tl do .lav:il'y. • 
N~o lrat:.ro'i dos nos>o,: limite" com o Perú o Qunnrlo u Cttmmbsíio.dwgou ;1o po~to d3 con· 

com n aoli\·ia IJllHnLo i1 Pltrk tel'lwicu dus ~~~- lluPm·in i;,dit·:1tb límilnu-se" dr.ta;·uuunrn rcda 
uwrc<~•·uo~;; : não ~er·ia liio tlll':J.i.lo que des..-j:l~se puis 0 outro JÚ era conh,•ci<io. 
a-.el'iglrar l:te~ questues s••b e'"e ponto 1le vtst~. 
1131·a o qu:d d" t••d" l' ru todu l':lll:t-me :1 ilHCes- O Sn. Co>T.I AzE~'Elm:- Conhfwr•r o \'lllor da 
s:iria ccHn~di'nci•t, a qn,t! de S1•b1>jo t•ecouheço rec\a. 
no di~·no r••pr••senlantc !lo Al!la7.om·S. O Sn. PEilllu Lmt (minisii'O de eslmnfjeiros): 

Responderei n S. Ex. t~onsill•~raudo a mato•ri~ -lstu 1icon explic:11lo nn ultimn 31'to•l:o com· 
p(']a ~t1:1 p:ti·t~ poli.ticn. . · mi~~ãu !liÍ.\Ia. pt'lp Sr. Pimcn.lo'l. t'Ujn recente 

Fo'i'<llfl dn~s <~s l•riucipDes th••ses t)Ue. for· mor·tc tmltr• dm·c•uos dc[Jlor;tr ... (apoiudos). 

m~~~;~l,·ir:t: t\ n<"•ccs"~'·io flPIIwrcar a linl1a q uc O Sn. I'EnJSAliDO O;;lRJO ;-- F .. i mnu desgrnç.a. 
ptll'tinlf<• dto f,,z !ln llo•ny no Mallmrr> deve pN· O SI\. PEono Lurz (milii.<tro de I'St''"flrJeims):-
curar a n••sc(lnte prinri[•al do J;w:try. · · ... pelo Sr. Pim,·utel, ro·sponuendú ;1 ou~ervnções 

S!l;lllnd;l: t·~tt\ vici:tdn " (lem:IITW'lio ele nossa do cummi$~<1l'io boliviano. 
rrontP-ir:~ na linhn !lt• 'l'n!,atin:;ra ;i fóz do Apo- Declarou ~nlfln o e~s11 rlig-uo fmicl~ional'ÍO q~e 
pory>, no !npnr,í. tendo che~wdo tl l'••z do B••n1 nf.oJ era nec•es.:ano 

Sr·. I'""~Hlent". o poulo !'~rde;1l desta ctuestão JlfO,;p,gair, c l'"r~r••nnt•'.na pl'•J~entc· ~arta ~eral 
e o m:~l"eo elo J~v~rv. estavu comignado o azrmuth verdad,,u·o e a ex· 

A (OHimi,;;fio mban, l'rc:<il«:'ir'a e peru:m~, tensfiu da recta que do Beni V<tC ao .[;JYary de 
cnc:,neg:~cla ele~~~ lnth:tlho em t~H [llanlfJII q ne dera conheciml!n!O :\ cummi~s:lo :1 n(~ta da 
o Ol"t·co ela n"scente olo .la\':11'1' n G":)9. inuu~ur·aç~o. • 

IJr·~-e J•onlo n eommis>'~n p!·o~e~·uiu em da- Esl:t l.inlw, Sr. Jln•slrlmlle, que roi reconlH~-
m:lnd:l d:r princip;~l llii,C>'Hle, m:.s te\·e de retro· 1 ddo peln commi~são mixta, foi <~[Jprovnol:r pl'lo~ 
ceder I""' :wcidente~ IUUIIO uatm':H'S n:Jqn••lles respectivos :,rovern(ls ~tl.i hoje t~rn est,do 11 
im·in~ sertu•·~: t'OI'r••r•n" de inolio>, de rtue S. salvo d• • 111·ot•·sllls c rt)dmnroçíks doti dou' Es· 
Ex. de1·c t'f]<'Or<l:tr·><e !Jela mt~rle do "''ll di,tiuclo l~do,, 
:unil!'o ,. n"ss11 cho1rp,do fwLril'io, o Sr. So:ort~s Sond11nrl" o~ ues•:.;o~ du nohn• del'llt3oiO quanto 
Pinto; :u:chlenltls de l<~da n es(le<:ie olll'igno·am a (I esta linha, l!~lntlernos dua~ hypolfwo;e~. 
dig-nn cowmis~fH) a vnlt!il' no poulo itldiC;do, o Convem r:Jtillc;d·u ou convem redillcal-n? 
ftnc é uar·,·:vl.ó na 11ck1 re~r•ectiv" <' 1w ~ ~art,. de .... .. .B.cctili.l~nr 11 .J.i.nl•a.~c:t Bt•n.i ü verteuhJ tiH_ Jn· _ ....... deiíú'ii;cií~iiíi:·--·~--............... · ., ............... .. .... ..... -.... - ..... varv admittido~ ·como forum seu~ punbs ex· 

Ahi, i~lu é ti ti" ii9' e~lnLeleceu coordenad:1~ ao tretÍI~s. n:1~> wo pm•ece d~ vn~~t:'l!em v.ol!lic~, :•~
runlo ole S O e111 grnu" eori'L'Spondo•nto& ~ ln·s cu i la o cun~ngrnd .. como r01 e~stl divt~n. ~~~~ 
millw~, C<tl<mliindo 1.1S>im a 7" f'" ]Jrincit•al nas- pretendida ratifiroti•o pela nn>so parto servma 
cente do J:1var1'. somcnl.(;l 11~ra demon~trnr pOUI)a ·conllnnra n'? 
. Feíln 11 tjue, "n commi~s5o do•u (lO I' findo o SI'U nos~o direito, pnra tnrn~r conte~tovel o que c 
trobalho ne~sa re)!ião. . .... . ... incontestado, e cimsidét·ar dnbio c vnr.illnnte o 

O melt nobre ami:,:o comlJ;~tc C;<sn iluaginaria qne não 0 é. 
u!l!ll:trc:~~ào ·e · entende que ~.· inau·ir. (\0 riu em Vamos i1 outra hypothese. 
o]UC!l~o do! l'f•l':i lhnr-se JlOl' otllra t'ôrm:~ : :ocnto Si ~ l'allllenç~o niio «! conveniente, pet!)·un\o 
suas opiniüe~, que stto ilc um J1To(i8sionnl dis- eu: n rectilleor;iin será necesstll'i::t ~ · 
tincto ; mns como membro do guverno, l«mdo 
em .conl:t I'Óll~irlcr;~ç~~ d!! uutr11 ordmu, mlo 
(JOSSL' :li~OmpallhAI•o em SU:o~ :tS~rl'l'liiJS, \.!ltando 
:>e lfnlon de OOSSII diYi~il Clllll !l lloli l'iil. C~l;lhiJI~· 

o su. co~T-'. Au;vEilOLlt• um nparte. 
O S1i. i'!!DRO Lr·.ri (miHi.d··o de ··-~tnm,tJfli'OS): 

-Ali'• Co'rlo ... ]t~<nlo t:nn~or•lo com o nubre depU· 
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lado . E' pMa desejar •tU'~ se :~s~i~;n:deui o~ · i>us
tos jJrlueip:aJs de:;sa nos~:t (runleira; a .com ~çar· 
da l:lahia Negr·:1; qwJ sc.e;;tnbeltltin u1n mar1~0 
nos quutro lt' ntãos. outr11 ll(l ponto de inl~I'CI:· 
pç:iu da liuh:1 d~ qu'~ ~ralo com .os rios ;\l[ltiry, 
l'urú, e Jurli:'l, 111as nãu 111e p1.11"ece <'JUe isto 
seja materia ur~enle. · · 

F:ollcmo~, pot'oim, da rectili1:ae1io da linh: •. 
[levemo~ nós to"~' r no tu~r·cu ~do Jn-ran' ~ l.)P, . · 

tcnniua olle o ponto de encunLro de duas' divl~as 

(I Sr. C11$T~ Aztvllvo: - Mas, penlão, nó~ 
uão pomo~ em duvida a linba ; uão I' oi is:;o o 
que 1m rlis~e. 

O SI\. P~ono Lm~ (m i~ústro de (•stnmycil·n:t) : 
-Mas V. Ex . nhriri:t ilr•~dw " e's:1 "xi gounia, 
~i lJ lli7.essemo' ltVt!l'ig-u:•r prontos q:w pnru 

. OOS~O l,:"YilCnO lcm e~lildu f, ·,ra •le ~'"llestaçtiO 
Dizia eu: si o IJatl'ioli~mo pet•uanu d• •ll ~~•m· 

hu~~ '' pnr·a ahi, o l!:ttdousmo bra·r. il ll il 'o tl• •d•H'ia· , 
tnmbcm em senwln oppo4o recla a:u·. conto 
já s'~ r<!\,l:tiiiOU _aqui. · a recta, (.H'ocurando a nos~us, da peruana e da .bolivian:t. · · 

. CaLe·nas, pot·velltut•,i; muitos annvs .du(Jois 
des.tu ~enun·caç:io_ :oceiLa .e . li~!Jrovada por nó~1 o d1rctlo du sus,,tlnt' duvld;J> sootc ··~ t e ponto r 

N_ü11 seri:1 VQ~HiCo, não seri~ juridico.t3l .llrO· 
ceduneato. . 

u ::ia. CosTA ,\.iEvEso dú um .apurlo. 
0 ::iu. I' EDRO LUIZ (mini$to·o d:• rstt'41t 'JI'Í •·os) : 

- V•·ja V. Ex. .· que '! li tr-oh• dn DSSlliU\lio·!'Ob O 
ponlo.de vi$b juridico c p(llilico. · 

0 SR . . CoSTA A 7.1:\'"ll00 d:i. UIO aparte . 
4 I :ÍR. l'ED!II.t Jj\.'17. (!nil( i.~!T;O de I!Stf':III.'Jeil'OI) : - · 

· Perdóe-:u" o no:bro deptllat.lo, ha esse ftlcto ex· 
· octamcnte. 

Ace!t.nm(ls fronteira com o l'llt'ú pat•tilldu u 
linha(]., foz do Atl~lpnt· is no Japntó n 'Tnba 
ting:~ cortando o hi e mhindu o Javary ate 
su:1 nusc~nle:. segundu u disposiçflo .tlo trasado 
. de ~3 tle Uulu.bro ll~:• Ui:il. 

C•HU a Bolh·ia procellenHts com a mesma leal· 
· tlade nn ex~CU\~ão do lrnlndo dl! %7 de 1\lar~o 
~UM. . . . · 

.N:!o de\'et'elllos !JOt'tallto 8U.~ci 111!' d.u vidns · 
sobre o !JUC pactu:'tmu~: os dua~ repub1iens 
podem tt~r "ntrc si v ist:rs desh:1rmonica~ quo nlo 
nos . seus litnilt•s , poré1.: . nossa :tllilllde ost:i 
flrmnda 1.!111 rl•l:u;:io :1 nmbos. (AJHliadus: mf'it.oJ 
/N.,i.) . . . 

O Sa. PEono LUL7. (rll·hti.•t ,·o de esfrii ii!JCit·os):
Dirl.'i ~iud:1 iiO nobre dej)utodo Qllc il:> t~ as· 
sum,pto é til~ delit~ldo que a ~ccil_a~'no das idtlus de 
S. Ex . tr"rt11 grav~·~ u1convenwnlos. 

o Sn. co~TA :\Zt<:\'i,;o:.:.,- Não :ljH'JÍUdo . 
. O Sn. I'&Dt.IO l.utz (m.ini&t•·o d" t'.~*''(l!lqei•·ns):
.AdHIUtlo -sc al~cila a linha do Bcni auluv~ry . . . 

O ::)n. ~luJ\&HIA o F: llAIIII08 :- Não csti1 Lrn • 
çnlla. 

O SR. t:osTA :\nvsoo:- Siu1, seuhor. 
. .... O .. SI!. l'Eiltlo LUIZ (n,itti$I!YJ rJ,. estra11gt!Íf'06) :

.•-. qu~ foi geol-(rnphicumente deLiJrn\lnuda, · li .... 
gand~ dous ponto~ que sedtHnurcarum tHD vir· 
tud~ tle tJ·ntn,los solemoe~. o quo poderi11 ocon · 
tecer, ~i qui:~;ess. , mos annullsr· a denwrcaçio da 
uu~cenle do J&l'ary ' 

· O Perú pod~rla pretender o que nhi ·nlguém 
· · pretend••(l: um~ linh~, partindo da fo~ do ÜtlD)' , 

no ~tadeirn ou Mnmoré, procurando a · eon· 
Ouencia do Aquiry, no l'urrh, e dabi seguindo 
por uma mr.ta, !Jara u ualllentc do Jn :~ry. · 
allarcunllo ua~im uma .grnodc áro;1 compJ•ebeD· 
did;~ entre esta divisa e a que aceilãm•.IS, calcu
loda um t.WU ltl!!Uas quadr11das e aiJr:Jngeo!lo 
uma lmmensidade dl! millllls da·oavefl'arl o do 

. . P..u.rúll e do Aquiry. 

verteu!• ~ do J:1vury.mais ao Slll... · 

() Su. CusTA A7.En:oo:-A liuba do lO.• grau. 
o sn: l'l·:DllO Lnz (nÍiní•t··o de edt'll ii,'Jeil·os):

. .. O\\ · a jlúralleto do~· tO" lO' , prv,~urao..to d ~.: · 
pois por U1ua pet'fJI!Ddieul:ll' a rw:<c: •n ~<~ do !a· 
varv. Ou l' nt:iu ituagin:~ rb 010:1 '':Ji r:t dil·is·• lt•rn. 
brnila por um uo,so notavel ~sta dist~ : d:t ft•7. do 
tkni, .l>rocoll'an,lo a •'<>nfluencia elo Aqut ry no 
Irir in1'e1 ap:111haouo a c.oun u.•neia d<i Cur unnlta , 
no Pnrus. . 

Mas, St·. presi:l•mw, neitbum:1 ;Jesta~ divi:<a:< 
no~ convé:n, llque a linha comu es\Ó oles"J'iptn : 
a~slm o exige u bum direito, deiJOIS a h <J; i !H! li · 
licn. · · 

!Jut~ndo u P1•rti 11 a Bolívia tivercu1 deli'oi
tivamente ns~ent:t ll" em s~us resped iv os li mi t•JS 
pelos ri()s M~rc~p:lta c M:~dt •e de Diu.< ou de · 
out1'n qtwlqllt'f tórma, vat'Mlii'S enl iio n •1ue uos 
cabe fazer a lwm d.• nosso direilo. . 
N~o. sei si ~stá l'iciad" a littb(l dl.l h ai.•atinga â 

fóz do A[iUpllris . Sabe o nobre de(IUlado quanto. 
nprecio toua capachi:Jde, mas e~sa dem:, rc:t\'üo 
roi nppruvmln pelos dom ,•overoos. Ln·nzih ~iro e 
peruano; e porton&o devemos rc~peital·a. 

O Sn. MouEIR,\ otl llAnuos :-E 1\ nmis favo-
rnnl do que n qu,, quer o mibre tleputn1lo . 

O Sn. CosTA AzEVEDO: ...:,. Acha V. E11.. isso 'l 
O SR. l\loRIURA DE HuRos :-sim, senhor . 
O Sn. cO~TA 'An:n :no :-Pois fique V. Ex . 

cuut a sua vpiu i:,o qu•' cu lleo com tl minha. 
o Sn. PEDliO L UIZ (1MilliSI1'0 de est t•augtil'ti$):

A rel!J!eitu t l :~ u:.va d··· tnarci~Çti : l du lç:i tfl~c f,,j 
~st:tlle lecitla· fWlo a"clird(l de 1 t de Fol'c t-etro dt: 
ltli~ , nadn :~o:•-e~·mlnréi oo ,1ne ja rui ·aqui nmito 
bem · ~:stJiunauo . · 

:)f. J.ll'i\~idcnh~ , lh! mais tenho IIIJUsadu da 
atlen•::in d" cumara (mio apoiado&), mn~ ntlo 
110~~"· doi:i.ur d·~ r·eferir -Jiltla dous pont"'· de que 
~e occuiJOu u n,,i.Jrc doputudo o St·. ~·eruanuü 
O*orio .:. 11 pagam1!.nto d:1. •11\·it.lu do l'tu~a!:(~&.)' e 
ns guurentenas eu1 Bllenos-Ayre~. · · · 

· Qnllixou-~c u noltre deputado dn f:tlt.n .de pa· 
gomento de divida~ tHirticnlares nCI$HIS, pot· parte 
do l'nruguay. 

J)eploro tanto isto t:omo o nobre de[!Uillllo. 
. o Sll . F:>lll'IANDO o~onro:-.q)Qindo. 
·. O Sn. P&DRO Lvli: (mit~istrodt: efli'IJ~<iftit·os) : 

M11s e de m i~ter r.onsider11r •lU C v Purag-uAy t<at~ 
em má posh'no fiuancdr:1 (ap,iudo!) o por falt a 
de r•·curStJs noo t'ôde manter utna comntissào 
numérusu par.. liquidar nossas reclatn:hiõeS , 
bavuuao ll(l611115 um fnnccionarJo en1:arre~'1!do 
desse tribálllo. Nao ú 1111ra estr11nht~r a moro.;i • 
dado neste raso . 
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O P~r:~~uav offeJ•ece <~nolh~fS em pngnmenlo: 
não é lic1to quc~lionar :1 r·cspeilo pelos moth'o' 
al!cgadn~ ; s1 cllc niltJ tem moeda, d<i-no~ os 
seus t itui•1S. · 

Nãa h3, .jnfeli7.mr.nte, vai'~ de eon~lno que 
po~s:~ cl'•·al' du Sllbllo o qUilllii•l cxí<te, c dcbnlole 
u~a\'i.llnu5 do-nbre-te, Ses(nno-ctn t••e~ emer· 
~endas. . ·. 

Sob•·e as q\wrenlenas. As quarllntenas, S1'. prc~ 
sidenLt:l, coustitnem mataria de di1'e11o privado, 
nâu fiOtlemos Ílll!JC>r M uo~sos desejos, emhorn 
legilirno>, á unção alp:umn. 

J;i ti~enws, (Jon•entura, ~ pl'otenç'io de rc~tu· 
lal' .~s. (~nfodllllJlas q uorentenas em Portugal e 
nn Frant;a? (1\JIDindos.) . . ··· · · · 

A mesm~ re~ra <h:vemos ~eguir pua com os 
EsLndo~ do Pl'"la, .; de [lltr3 intuiç:io. 

Quanto nos lazartJt•Js, gim; colie·nos o direito 
ue r~cl<•mar, de exigir uos mesmos o ncc~ss:•río 
assein e oJmm\)d,d.tde. 

Tnotu para umn, como IJ.ar~ outra co\tS().. muito 
vnle•·nm os bons t1tfido~ e ns requisiçurs em 
termos am islosos. ( Apoiad~s.) 

E o:'10 é de Olttro mo1lo QUI! porlcretnos j~ma:s 
manter hoas relaçu~~ com n~ paizelõ esLI'nnho$ e 
principalmente c"m os vizinhns. 

Sr. )Jresi•lcnte, a poli!ica que devllffiO~ c <le· 
sejnmos gi1nrdar para cnm os estm1os vizinhos 
deve •·epouznr soi.Jrc o principio da nf10 inter· 
vcnç~o, ( A1~·•iados. ) · 

Ma:< entend:•mol·o bem, acho (]\lc nfio deve· 
mo,; intervir :i m~o ;ll'lllad~.· com o sobrt~ccnho 
cnr1·egadn, com a nota insultu.osa e (I tit·o de 
canb~o. (Apo1ados.) 

J>oJemus tudo solver com· a maior b~nig-ni
ilad~ J>tlSsi\·el, com ~que! la que e comp3livel cnm 
os nos><os !Jrios. OUwmos purn os nossos compn· 
lriota~ na~ •·epublicas plJ>tiu~s c .. m o mesmo 
omo1· ou :•inda com m;•iol' cstl'tlmccimEmlil do 
qu~~ a•JU•·Ilc tJUe nos m11re~em em tcrt'll brnzi· 
loira ( ' 'Poi•Hf(,~}; mas. para ou lermos lada< ns 
gan111t;as · n~o é necess~l'io rccorret• :i viol~n· 
cio. A viol~n<'ia nind:1 não constrniu n:tda de 
solido n~l'le.mundo (apoi:<lo~): nunca foi bn~e 
firml' nem alma de urn~ l!r:mde instituiçlio que 
tivesse podido perdur11r. (Apoiada$.) A violen· 
cin 6 Lim '' fmqucza, ( Apniad •s,) 

Niio foi segttr~nwnle n inqni$i~ão que :m·~i
;;ou llo glohu o cb•·isli:•nisluo (Apoiados.) O que 
plunlau, cntrau h ou e robu~hJ(It.•u om todas ns 
terrn~ ~ g-rande m'Yora ilo ehti~ti:mismo, foi a 
do•;m•a c 3 hund~dt!. ("ltloiados .) 
··· N'5õ ·;;õti .. ii:ii·tid:•rio dêoU'tras idéils; hs ~lln·cs 
se ~f•plicam fi~ rel~çiles com os no.>~os \'izmhos 
(apuia.dos), c;1bcndo, cntrel..~ntc, :i nos~n polili~:1 
acautelul'·se parn que j:.imais peJ·iguem l)OI' abi 
os nossos direhose inlercsscs. · 
· E Uf(ora cabe, dit•igindo-me de noro no 
meu :~migo o Sr. M~lheir'os, que respeito e atl· 
miro Janto pelo seu Wlento, asse:.ru•·nr ;1 S. Ex. 
![lte o n5o acompanho =•bsotutnn;\Onte na dislri
buição que ellc imaginou da nos~a repres~ntn· 
çõo dipfomatica, · 

O nnbre deputado comJlrehendia qne hou
vcs~c lu~o de t'epresent3•~1lo nos çor~os cliplo· 
mat1co~ dos E~to<lo~ cm·opeu$, por ~~~o •tuc a 
pruxi mid~dc dnquclks p~izcs, ll communhiio 
dos interesses oht•Jga\'ll esses Estndos a mnnter 

seus J·esjledivos !'ilflrP.seut:mlcs, tJOis que ''i· 
via111 cornu qne n mt'~rna vida, 

ila de porruitiÍI'•IIl•' s. E~. I(UC lhe•li~UfliC roi 
contt"adicrorio. Pot· isso mesmo tflll! esses E$!ados 
mamem a mesn~:• vi•lae \'h•eu• nc~~:1 c<~liununhiío 
rle intertJ~~~!~ d <fuli pildcrinm dispeu~al' t;~h·ez 
e>se l1txo d~ J'e]Jrc~enl:l~~fiO di(liOIIIntirn; e digo 
r<~_te. S. Ex. tol conlrn<lfctono JlOI' h~o. que, 
•inando se I'Cf1~rin :i I'Cill'~snntoç:io dijJiomDtica 
d" Brar.il n~ bad:1 dt1 l'ntt~, o nohre detmlndo 
di~•c ·que jJOdcriamos rn~nl(~r 11111 <I(IOIHts um. 
rcprcs~ntnnltl 11 ·raute os '1-es ~$lados. A lheoria 
da {U'oximid:•de falhou aqui. 

O Sn. MAT.munos :-·Mas ·~u reh·ahi ·me logo 
:i obsel'\·áÇiio-dó Sl' .• Jonqllim Xnlluco. 

O Sn •. l'E'•IIO Lriz (miu!strr~ de cstra11geims): 
..,... ~~nlão deixnret us mnr:lmU do fll'.'lta o se· 
guirei (Jsra o P~cilico. S, Ex. julga abi necos· 
s~rio~ duns can;r;os diploruatic:os np•~no.•: um uo 
Mes:ico, abra11g-eudo a Autct·lca Ct•nlral. c outro 
n'u111a da~ I'CIIIli:Jfic~~. o l'c••ü ott o Chile, para 
rept·es :utar·nos nlh(Uolln costa, 

O Sn. JnAQFnl ~.,nn::o: -ls~o era [l:tt'a d''sen· 
vol'i'el.' a.Jmlitiell :nnedc:um. · . 

O Sn. Pllono J~urz {lllillj,~.t'''i d1! e.ftl'aniJeiros):-· 
Ct·cio ttne os "'nut•> do Motu·oü p1·owstariam 
contra este dcsr.Jn e t•stc plano do PlltiJt'e dcpu
t(ido. Si mio m:mlt•mn: com~:~~ l'cpui.Jtle~s vmc
ricauas r~.>ltt«;iw~ potilic:.-. !le s·.11Jido nlc:mce 
hn entreltmlo nesst1s t'd:wüe~ •nutm~ dc!ic~dez~. 

Nuo se :duuu ulli; •' \•enbclé, interesses do 
alta tllonla que cnten1lnm com a nm·c•g-IIGtio o 
com o comtitercio. ~m . g-raRdB esc.,ln ; (Jüde 
dizer-sr- me~uw «JUO t•sse inii!I'Cssc alli <i em• 
hr~~onnrio em rclnç:"1o n n•í~ ; isso ni'io (IUCô dizer 
porém tJUC deramo11 dcS(Ir•Jg:tr dcss~s tmrng~ns 
as nossas Yi~l:ts, (101' l~su tJU(l !lcs,:o tJ!lllJryão 
pórl•• nnsct>l' um ttiHlldo. 

Desde quo se rcaliw o sonho do uoliro ilcpa
tad .. ~olil'eas viu> fc1-r~as, lel'tllld"" ~;ruude vida 
uo intcl'ior. upproximaudO·II>)~ nssim da~ costas 
du l:'aci!ico, niio na~cllriio th• um llin tl~rn.outl'(' 
1'elt1ções novns qu1• ~··r~io lo~o · gignut~St'tl$ ~ 
Deveremo~ nús te!' alli rc(H'Csent:~nt!l> unica
mente itnuntlo o intorcss•~ inunctliutn o exigir? 
D~v~mos mau ler I'O(JI'Cl\cntunlcs em em•tos paites, 
clL:IClamenl!~ pnrt• l'ouumlat't!~~es illtel'o~se~, 11nra 
ct·eal-os t> fazer com que elles po>$3111 um <lin 
<tesen volver· se. . 

O Sn. MALIII;tnos:-Mas, perdoe-me V. Ex:., 
ou, •tmmdo di~s~ que queria um l'•~lli'Csentont~, 
refei'lil~me tt Ctol!~gOI'Ül do onYi:lllo cxtrnordt· 
nnrio c ministro (llcnipot,.nci:Jrio; ~ na~ outras 
podinmos tor roprcsenlnntcs de lllCllOl' c~le· 
gorin. 

O Sn. PEDRO turz (ministro dr• ettrangeil'os):
Porcco·mc qne dcvllmos gu:u·dnr• vur(l com· 
aquel111~ I'CJJulJiwas lodns us otteuçiifl$ IJOssiveis. 

O que eu sinlo ~P•.mns ll n:io lJOdcr m:Hlter 
·un1 ministro te~irlonto em todas elln~. . . 

Um lj"m u~cnlo diplomotic:o ás V(~1.es vale m~ls · 
t)Ue um mílin1o de saldados. (.4poiadQ,~.) Dcse· 
jnria fnzer vihrarrm todo. Amcrica o sentimento 
brazilcit·o. · · 

Teríamos tl'llvct as:.:.im ndhmtado l;en5\l tcnni· 
nnllo muiws 1!\\Csllies; podorinmos ter domons· 
trntlo jti hn muUo lcmpo.qnc cs~tls vcllcidlld(ls 
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ele couquisln rJtlll slio ottl'ihuidas ao Brazilnão 
passalll do t·l11lculos fnlmlns (atwia•la$}, c não 
nos podem sl!~mamcnle ser alil'adas ent ro~to 
JlOI' uma polili1!n ~Ct'llt o impa·ensa digna. (Muito 
bem.) C•·do qtHlllU ll:tcin do Prnt:l JÜ se r:onve· 
CCI'~IIl dÍ$SO, 

O Sn. MAtnsmos :-ruMitmcnte niuda nõo. 
O Sn. l1EDRO Lmr. (tltinistro de.osti'Oit,qeil'os):

Ne~Le immtlnso [lHtZ ninguetn deSolja ab~olnta· 
mente alargar a• su:1s frontei •·as, a~sim Cllffifl nfto 
.lia cutr~ os povC1s v.izitthos o~t•irito que em boa 
fê alimente :a itlé:a de que .uinda no~ enleva o 
:mligo sonho da Cisplatiua. (.4.poiad(J$.) 

o Sn. JoAQUD! N.\UUCI) :-N:io ha raiz que te· 
· Jtha·:r politic~-cstrangciTa mais·· desintcressadn · 

do qu·e nós. 
O·Sn. l't-:DilO LUIZ (llliiiÍSll'iltle cstmny~iros): 

-A P'•lilic~ do :,rovcrno do Bra~il, St·. pre· 
sidente, ~en o 11 rJ;, não intea·venc~o, ~alll•rà, 
entrNnnto, ~et· cn~r:.den: u·ntnt'Ü th! z•·lal' semJit'c 
COIIl flrll\\'7.8 O ~00 bn111 <lirllÍIO; llUO [II'OCllran<lO 
jámais otron,l••t· o llirPil•J nlheio. (.lf ito b••m, 
.11111 tr1 ,,. 111. O oNr•l"'' ,, fi•/."c,"(•JrJ.J p·w uwitos S rs. 
d('jlU,IIdo8 }JI"e.:ctiCC&,) 

A discussiio llea ndiaLI:t p~l<~ hora. 

i.~ PAR1'1~ DA OlliJE~IlJO DIA 

Entro em 3.• discu~s5o o orramento do int· 
perio. • 

Vem n mesa e é lida a seguinte 

EllllXD.\ 

Eme11das ti IJI'opo~ta dr1 yoW'IiO fixarul•l a c/cspeZIJ 
do mtuist~rio do imp~1·io J!al'a o fXtrcicto de 
1881-188!!, IJ]»'6Sel1trAdas li'! 3.• di$CI!S$M. 

:1.. •• 

Ao n. 6 do nrt. 2." 
SUJlprima-sc n YCt'bD da dol.11)50 ele Sun Alteza 

o Sr. DUrjue do Snxo, vi~lo residir clle f<it'a do 
impct•io c dcvcJ·em ccs~nl' o~ 111imct:!os neste 
c::~so, como prr.t•eiLU<l a t:onstilui~11io do Imt•crio 
no seu ~r\. 109, trafnndo•$0 quanlo antes de 
ontrcg:u·.~e-llto o seu dolo, ou n r.tuauti3 de que 
fnlln o nrt. H:l, c que roi llxntla JlClO lei de :29 
de Setelllbro de l!l\0, 

i." 
Aos ns. i e 8 do mesmo orl. 2.•· 
l\1~dUtlllli·Sll AS Vlll'has 11 3:000;~ e Hl[l\JI'ÍilllNO 

lolalmeutu ~s verl.~:1s dos ns. 11 o lO (D imentos 
uos príncipe~ D. José ol>. Luiz) vi$h• 11clu•r~•n·~e 
l'O~ídindo ftil'u do tmperio c voriticnr.so o <'aso 
do a rl. 109 do Con~lituição. 

3." 
Ao u. H d.o at'l. ':i.• 
Sn!•jlrimo.-stl a verhn (mestt·es du fu m ilin i m· 

1lel"inl), visto •:om" UQnhnlu mcml'ho dli l\11uilia 
imperial Jlreci~n nclltalnacnle. ~ t! lllt'Stres, e~
tantlo os princijlCS n. l1t>tlro ~~ D. Angusto (I 

cursna• o collegio da Pt•dt'o 11. 
'fotnu IJI,- ~:i, 

.J .• :l 

Ao n. 27 do art. :!." 
Reduza-se a Yet'b<l ~ám:. suppt·ossiio dü eot'Ô.·> 

nado do director, pas5:1udo o occup~r esle cD:-8o 
um do$ professores que o r;oHrno designar. 

Ao \l. a.t t1o Ol'l. %.o 
.t\u:<menlo·se com mais 5:0006 ~· vcrl..a de5: 

linada p:,ra compra de liuos, rcvis~as ojornac·s 
esll':mgeiros, scienlillcos, littc;arios enrti~l icl)~, 
pam a biLliothcco publica. 

G •. o 

·Ao u. 37 do art. i," 
i\ug111entc·so com mai~ ·to:OOO;) a v~rba J~i 

marcada parn o lyccu de m·ws t• oiiicio>. 
Snln da~ sessii~s rln comam !los drputado;;:, ~1:"1 

U de Julho de 1880.-/.,1. U~llwi,·os. 
O Sn. Pn&siDEN'rE derlr.ra não tH ;;h1o 

apointla . 
O Sn. ~l.u.Bsmo~ l'ecluma. 
Consultada a cnsa, verlfic:~-se quo foi ~poiad~. 
Entra em discussão corn c• pt•ojecto do o r-; r.·· 

mcnto. 
Võm á mesn sãolidns, llpoiad~s e entt•:un 

conjunel::~men!o em discuHl\o :~s sl'guin!es 

F..\IE:>:D11.S. 

ElrlerHla ao prPjecto n. 33. A 

Suppt·inu.- se a v,et·ba de ll.O:iOOc, con~ign~nh 
lÍS dC\'JlCZIIS l'OIIl :WinillllfiOS CjJiSL'Opitl'S.-Jlru•;i;" 
Jrt~~ior.-lotqru1n Sulda•rlur ftfm·inlw. 

Emcn!ffi stdnrtitutiva á 1.'111tli drr lU comm i'Jsâv ~:o 
~ U-camal't~ t!.s drp11tados 

Em voz de 8i>3: 9\M, c-omo pro11i!C· a commi s
são, diga-se: 

881 7-iO,), rest·thel~eidas u~ Yer!Ju~ mureaJ~s 
na lei do Ol'!:~lllllnlo 11. ~79~ de 20 d(• Ontubt\:J 
tle 1877 pal'a o t•esso:tl 1.b scet'l<l~ri~ o in1prcss~•) 
.rlos manacs ~nl•!l'iores n f8t>i, c sttbsi~lindo (I 
tli!lli!Iuil;üo proposln em outrAs .-~•·l>ns pdn Ctltn· 
liHSSllll, 

Sala dits seswes, em 1% dt' .Tulho tk:!.880."
Jforlte. 

A? ~ 21l. F.m Vt'z <lo :1.010: !167~. diga- .• ,) 
· t:. 703 :3117",') t'Csl:thclectmdo se C•~ Sl.'n"iCGS m;l l'• 
cados 11:1 · propostn, elovnndo·.'e :~ so:ooo;;; . a 
ver!Ja IJUI'U ns e~colns ltnrlirulaa•cs eontl'ntod~:; 
c thtndn·su 7 ::tOOr~• [J~ra qlwiJ·o ~llditlos ;\ 
secretaria da in~trucção, ~:8006, l1M'n os pl'l)· 
fe~~or~s supplcmeu!ot•cs do int~rnato c i)X

Icrnalo ele l'eilt•o li, 50:000~, p:ll'u ::1s dl•spcz.~~ 
com o Ctlsleio dos cursos nochii'Uos; ~:400#, 
tmrn :111:;meuto do lnspcctores de alutllli•)S: 
:i0:000~, tmra gratificar os Jli'OfC!SOI'CS clüs 
cursos noctu•·no,;; .\iiO:OOO~, }\hl'll stll.Jvcmcion:n• 
cursos nocturnos no tnnntcipio d~ cl>rlt~ c nn~ 
pr~vinci:1s; 100.000~, 11~1':t contr~lar llrofl'~~ot'"' 
~mbul;.ntes no munid[lio d.n ct'~rtr. (' nn~ lH'a. 
vincia;:. 
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Ao § 30. Em vez de 6~:972~500 diga-se 80:185~, 
distribuindo-se o augmenlo pela seguinte t'órmn: 
!::1.40~ nfim de elevart>m -se de8tiOD a t:::W~ a. 
gi'a tilicação do mestre de musica e de 800~ a 
t::fWOh as dos westres alfaiate . e sapateiro; 
t:50Qh para um mestre ferreiro, 1.:8006 ara um 
dilo m~rceneiro e carpinteiro, 8001$ para mais 
um inspt·ctor de álumnos,2:372~500 para alimen
tação.d"s asylados, cujo numero fui elevado de 

· lOO a tiO, 3:600/J pnra vestuario, calçndb etc., 
L0008 para medicamentos e dietas, t :0005 para 
illuminação e acquisição de I ivros, e 2 :000/J para 
materia !Jrima para as officinas. 

Ao § 29 . Em · vez de 59: 726ll_4.00 diga-se 
78:977/J, distribuído o augmento da seguinte 
fórma: 

3 · 000/J afim de prover-se a cadeir11 do ã. • 
e 6.• annos, 730$ para equiparar o salario do 
me~tre sapateiro ao d.J mestre eneadernador, 
l :82ã/J para salario de; mestre de alguma ofii
cina !JUe se crea1·, 7: ir~õ/J para alimentação dos 
al umnos cujo numaN foi elevado de 30 a 50, 

· 6:6001$ para roupa, e ... !çado, etc. 
Aos§§ 34 e 33. Restaheleçam·se as verbas da 

proposta. 
Ao§ ti4. Em vez de 200:0008 di g-a-se 240:000#, 

destirwndo-se 32 :0008 para reparação dos tjS
tragos causados pelo incendio no edilicio da 
(jl.culdade de S. Paulo e 8:000/J para auxilio 
das obras do edificío onde funcciop.a o lyceu de 
artes e offl.cios. 

Ao§ 28. Em vez de 62 :1.738 diga-se 69:65iiJ, 
distrib 1dudo-se o augmento da seguiute fórma: 
3:i8t8800 pnra a alirnenta•;ão dos alumnos, cujo 
numero foi elevado de ~O a ~9, 3:0008 para 
roupa, calçado, etc., 6008 para medicamentos, 
dietas, etc., 6956200 para illuminação. 

Ao ~ 2i. Em vez de 251:8508 diga-se 
303:850/j, elevando-~e a 10:000!$ a verba para 
acquisição e encadernação de - livros em cada 
uma das faculdades e destinando 20:0008 para 
prt·mios e impressõio de obras em cada uma. 
d~Jlas na fórma do art. 2ã do regulamento com
plementar. 

Ao ~ :!!3. Restabeleça-se o paragrapho da 
proposta. _ 

AO § 22. Em vez de 388:2498 diga-se 
459:8~96 elevando- se a 50: 0008 a verba desti. 
nada para o pagamento dos gabinetes e la
boratorios da fnculdade do Rio de Janeiro e 
dando-se 40 0006 ··para premias e impressão de 
obras de~tinadas ao ensino em ambas as fll.· 
culdades-; :12 :000/J para equipararem-se os ven
cimentos dos substitutos das faculdades de me
dicina aos das faculdades de direito . 

Em vez de 59:3001$ diga-se 89:900/J, desti
nando-se 1~:4008 para augmentar !:2008 aos 
nncíruentos de cada um dos cathedraticos; 
~:8006 para augmentar 800!$ aos vencimentos de 
c11.da um dos substitutos ; i0:1:!006 para provi· 
mento de mais tres r.adeiras : 6008 para aug
mentar os venc1mentos do director.-Leoncio de 
ca,·valho. 

O Sr. Costa Azevedo :-Sr. presi• 
dente, o honrado relator da commissão, por mais 

que peze-me dizel-o, apezar de sua gr3'Dde e 
r~conhecida illustração, conhecimento da mate
ria e acurado e~tudo que fez para lançar essa 
defesa do parecer em debate, que lê-se de seu 
discurso de :H do mez proxitiiO lindo, na parte 
em que soffreu a impugnação conl)tante dessas 
leve~ observações de mt!U . discurso de f6 do 
mesmo mez, contrariando o augmento da despe· 
za com u imperial observat.orio astronomico do 
Caslello. não satisfez-mede mo1o algum. 

Volto por isso á tribuna, onde me demorarei 
muito pouco tempo, e tambem porque devo esta 
prova de de lerencia á commissão. Antes, po
rém, de entrar no assumpto, me seja permittido 
af{radecer ·ao honrado relator as benevolas pala· 
vras tom !JUe em seu discurso contempluu ao 
humilde orador ora na tribuna, dispensaudo-lhe, 
tambem, conceitos que o elevaram mais do que 
merece... · 

0 SR. LIBER.A.TO BARROSO :.::.Não apoiado. 
O SR . Gosu AzEVEDO :-. . . por essa corteza

nia ja em S. Ex. habitual. Sr. presidente, do 
discurso dg hqnradc relator vê-se que pretende 
a com missão de orçamento justilicar o augmento 
da verba do observatorio astronomico, peJa ne
cessidade de regularisar · as despezas que f:tZ, 
desde que sem pre tem despendido mais do que 
as forças das verbas decretadas em todas àS· leis 
orçamentarias1 ante ri ores. 

O SR. LnÍEI1ATO BARRoso dá um aparte .. 
· O SR. CosTA AzEvEDO :-Sinto, Sr. presidente, 

e pelo que vem de dizer o honrado relator, ter 
de trazer á spiéncia da camara e de S. Ex. 
mesmo, docufllentos que provllm o contrario 
desses que ci ~11·nos, provi.ndos igualmente de 
fontes officiaes, o thesouro, a secretaria d.a 
guerra e a do imperio. · 

Tambem entpnde a com missão que o augmento 
proposto da verba a que alludo, é uma necessi· 
dade, ;~tt~ndefldO ~ conveniencia d~ dar ma!or 
la~gueza as f~ncçoes- do observatorw astrono
mlco. 

Solicito pern~issão para impugnar essas theses 
em que fundamenta-se a com missão, ·para so- · 
brecarregar a despeza desse estabelecimento, 
ainda á cnsta de um abuso e ·mal, denunciado 
pAio honrado l'el11tor no seu discur·so, creando
se em lei orçamentaria empregos, e consti· 
tuindo-se repartição. 

Sr. presidente, em vista do que venho pe 
diz!Jr e sustentíJdO nas considerações que offere
cerei , hei de formular emenda ao§ 33 do parecer 
da commissão; aiilda porque quero ir em au· 
xilio do honrado relator désfazendo o mal e 
abul'o que mantem,- creando ou f11zendo ·por 
crear empregos no observatorio astronomico. 

Senhores, comparando-se os discúrsos aqm . 
proferidos em ~6 e 21 do mez proximo findo, 
aquelle combat~ndo e este sustentando o parecer 
em debate, se vê que : · . 

L• A commi~são do orçamento otiereceu um. 
plano mais carQ para o serviço do observatorio, 
do que o da ptoposta do governo ; mais caro do 
que outro que ao governo indicara como sufil.· 
ciente o respectivo director·; · 
. ~. • A commissão reconheceu que muitas 

sommas valiosas estão despendidas com o ob· 
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se..~~1(1 t'lll 12 de .lullw dc> 1880. 
================""···'"'- ::.:=:~c--.-:o . .-.c c."''"c : .. 

,:er'l':lltlTÍ(I, >em qtW dt~ll3> h'lllt:lffiOS oblidtl ~ - . lltl <hll'\l0h'l\lo1 ro'l'lt'llido• ·:i o'lllll:lr:l t'<'til :w i'" 
•aut:1cem. nE-m po;.,o.~mn>oh ter ,•mqtt:lllltl ~ch:tr- do m inil'to•ri<i d:~ pwr•·n d,• :!!'> fi ,, n1c•1. nlli•u•• 1\ · 
~~ -~~SC e$l~bel<'·'Hntutol lltl 1>~t~l h1 ; . · IJih~ ~.-r:\ ol:tolo• :i ti·,,n·,:,·l"ip('flt\ 11ol 1111'11 <I Í:'t~lll".' ll •.. 

. :}.~ .-\ t'(tllliHÍ~~âo, t'<'tllra (I Jlfo'\lfÍ<' pari•r.o•r oi to n :i:• ~~· j11:<1iti t•:t ll tlo'"l't'7.:1, ·nn o•Xo•ro•idn 1!1• 11!7' 
· >'~U honrado ro•l:llor. cr,l:l ~mpro•~tl:' ll•''"'' olh· i ·:1 l~i!i, ~I li<' '' b:ll:<lll:·•' 1l:i. t'lll :1-\ ~~~~~O 11> : 
s ,>rrlll<'orío, -P•'r um:1 l~i d,• or.; ~m('nto .. r1 P''"~ :ll' 'W='''' cltW-LIIIWu "' >I! o li;. •Jtw :1 "''' l'•'t.M· foi th• 
ua 1<-í a . org:'lniia~i\(1 tJUt' lho· d:i :1 mc~ni:t ~11111- ~,:_-\~ I ,W\1!1. 
mi~"~''· . . ~l.. ' :1~!'1111 ll ;h, t\, !'<'l"<ll::tnlo> ti li-'atl:ltl:li r11rMII. 

. . Db:t(l ·rnd•.'· Sr. pr,·~i.J .. nh•. a pr .. va tlt~ <111<' ~~·~••nrtu ,, 1't'$ll<' a'l j,-,, hal:an,n. lt•,·acl··~ :i· '' ••rha 
-n5o fui. eonrrarí~,j,, 11•' t]UC <'is;:e llt' 11\t'.U olis· . ~·'h fund:ím••llh• tio• · J!l'ati l it':cçi\,·~" •l•• lt' :~oljllll· ·. 
CUr$1' dr. lt; .do nwz nltitno>. Vt>ja cno~: . 1 dt>s olti •"-'~··r,·a tnri•• :.slnm"u'"'"· 1'.-. ~·as · ·~~n~ 

P1•imrir,1 pauto.-0 pbno ·I~• pan•o•t)r ,: mais 1 ~:r:~li l il~h:i•l's \m 1\:thi;t <' •'111 l.t•noh·· s_l 
disp1•ndiostl... · I ll:lhi . . =''' 1'•' •11'. !•toro•••twr. aplnt~ll io l:ul<•"tlllt'~IU 

., . - . . ,, . . . . ,l~t)l"\\1~1.1 . :·' ~t~t~1 a.~ ~\. -~~·~~_, ,~,7.~ . ··.~·:• ~ cll'~~: . ~-~1-~!...~~t~l __ -
- . o .. :sR : l.mER.un;- lhRRo'o: · · :-.~~ - -n~!'',' -mt~~;'t+- ·· r,·na . i'~li• """··r.ntt•'n•• . • 1awmf•• n:~u mo! t"""''~n
"'~"' ~, J ,mo ,Jo <itlc o <l ue fo1 ~~~J~- 110 ,, 'ttmnu ••• to. l•·i 111,, com • !~"'' dtw amt•nh• a ,111,, \ ·o·nhu de' n• . 

o s n. CO$T.\ - AlEYEoo :-Ct>lll\a! ~o tlisl'lll'$ot I ferir. · · 
ref>'t·ido eti offt>l"i'd :t I~"· ova olt• que :•~sim n:l,, •'· E! (k•it' Mrtl olc• cln,·irla. ~r. Jll"o.•siolo•ll lo•, 'I'"' 11111 
i' de 1\CI\'O. pois, $•.111 fur·,aclcl ~ dal-:1. knd•• ' ' n••nhum <'Jta•n·-kit>, olco 1~7ll-JS71 ~ li'li < i-·1~77. 
p~~·3ndo ~ - <'51c di~curs.o n tabellu t•rn qut' llll' :t olc-~po17.:1 s llloiu ;i ·aJtll' lht• apu•r 11 o:ttlt••r ~1l . ''"111 
fundo·, · . t\ (>t' :'~c\:11 , tl (l~ l'~'t.'l'l" tla · t) ' IIIIII ÍS.~iin oh• 11\'0":IIII• ' II h > 

O plnno de 6 de Fevereiro do Sr . t ia h~ t' x i:;i:t (:IHI'Ill~W.lll). . . • 
"i9 ::!:::t:5\00 ; o de · -lO •h' Ab ril, -d,, go\·o·rno. .\ maic•l.' d•'SJlM.ll lll'~>'~tt\1"'' '1a tmb. h•ir~ I"'''' 
m~ndando qa•e M _ o exc·cut:~ss.·. · t'xig-i:t lllt\IH'S, <~bH•rv:tlnr io . t·ntr:mclu o~ 1-:ll~tn~ 1'11a11 n Ht.1tnr iRI 
~6::!1~;5; o do p:~r~ccr ('Xi- 4:\ :.1\:tloio,;. ~ü t'tllll n fuc, ~t!!!Unt.lo o~ lwl:ançu;; aln lht~~uur ·n 11t1 ... : ... 
pessuur, e :mgmentando.-~e-llu) , é ct•t·to, u nu- :1.\-: ~ ~~,:;tJ:Cti . . 
m ert• de fnnccionario~. I':I ~::Audn· o ~··t~vi~u tlc·s~• · r•sl:al•nlmli'tnmtlu, _ . 

Eis ess~s pl:mos: pnro1111.. · oln 111inislet'ic• ela :.:•t••rn~ 1•:•r:1 "aln hn
llt'l'in, smlrtollc•u In~ o a irt'I\1-:IIIArt~I:Hh~ 1(111' Hnlfli 
(11)1' 1'07.<' :', da!sth• o anuo flll~~:,t.ln: "t.n ,\, lovnn-~e 
tí. ennHt si"• alo (H':;snal '' fnt••::• do)CI'dntl!l taiiF~ 
muntcl·n o :•lii.'IHkl' :to nwta~ri:ol . 

Plcllws 

U empl'e· 
g~•los .... iii:H!B~OO . 

7 "di~!s . ... .... ... ... :!6:iffl~OOO · 
a ditos ...... . .... . .. , .......... a!.I:Mo,,ooo 

· i . 

·Isto, Sr. presidenta•. ti o que dizem os t.I UCll · 
mcuto~ que Cllfam ra•mcltidos á camnr·n, o dnflol'. 
:1 meu discu~o de t6 do me.~: uhi111o, indo :\ 
fvpographio os propriot-õ dór.nmr.n tu~. 
· Como, pois, é m:ris modesto o plnno dn com· 
mi~si'ao't . . 

E.nem,· Sr-. tJra:sillentc, ui h' ~~~imo é, cnmp.~· 
rndo eom as dospezos ra•ilM em 48711 11nrn c:\, 
•~orno Stl p1·nva Jl••los b:llnn~:os do the~ouro. c 
document11s IJU<l vim de rea:ebet•. dn sa•c r'Dlll ri:~ 
dn gUet•r·n :i exiga·ncin dn c:tm<~m. 

De fnclo. Dos bni!Hr~·o~ do lhr~ouro 'IUil 110r 
mlm·tor·nm cx~m"inudos com 1wur:•d:1 cnn, tnncln 
e cuidado, veriftra· >O que n despe7.u mti•lia Clllll 
o ob~~rvntorio, do f870 n 1!177, rot de 1!1:997§~97 
por nnno. · 

Em cada exerr.icio despP.ncteu-sc 11 s.omn1u 11tto 
pns~arci n ler (/e~~d· o): · 

Nos ex•Jrcicios d~ : 
t!170 a 1871 gasteu-se Ja:H(I~tll . 
t~7t n 1871 l8 : ~~~i9~ 
tl!7i :1 tsia tr. :~~a 
l8i:J u l871t. 9 : 1i:t~\':IO:I 
187& n ll:!7li :i-\:iUcO:III 
t8i5 n 11!76 25: tta,s9:JO 
l8i6 a t877 ~: l,.:t~~7J 

Termo médio onnunl t9 : 997o~97. . . 

No tJJtct'cido tio 1117i-l8iH, :1 ki d e! <li'Ç:'I
monlo ,·otuu pnt·:t ·oo oh~··rv:tlo.ono ;o ~ln•nt~rnia~o tt 
seguiulo : · 

1-'o~l<(m I ' .. ••.. . •• ; • . :!~ : ~:!ti1'l0011 .. 
l'llnlcrial . . . . . . . . . . . . ·. ti :li'!1ntttJO. 

Tutal. .·. . . . . . :111 : UtlO/JOOtl 
· 'foruaudu a-si o l'tlrviçn tlt.lS$1\ os l:•hda:cinúmkl. 
a Jll'imcit·~ tii11JIO!Illl alo rn iui"\l.ll'ill oln illlJII' fÍII h 
coutomplon l~lln c~s :• ~mmn, mll~ _di\'ialiu c ln -• 
JlCio rcS(lCl:livo 111'8~11~1 ; ";t~~itn tinun••s: 
· No .:xorr.idn diJ .j!Jitt-ttmt •.. :JII :II!lll/JIIIMI . 
Nu cxurcicio do Hli9-li!MII .. . :ltl :lll'lllt'íiiOII f) 

E~lo :1 l1U>O cjULl s,, evido •nd.~ n;t Ll ls(l'ihii'\~ÍI(l 
reil!l dCN$ll qmanti:o, Sli jl<'l(l pt~s,O:!I. I' c:un~l:a ti~! 
tahellu!\ rJU" :u'"llll~•nh:ar:nn 11 t>riiJM~;la '''' ;:o
_VIlruo-Jt~rn U OI'Ç:IIIIM lu d" l~il:l a 11:\7\11 (l:oU rnn• 
drim•wln, Sr . l•l'll~klunll'. ~1\:.:ur.uttamlt), :1 llull
llr.rm;:io d~t •:umruis~:"ut, <h• Ir :~ti) :a u:.::.: r·:lvul -o. 
aul(munlnnd" os ~;:•~IoM cum u po" u:'l um c·(\rc• 
de -\:00061100; ljllll iri:1 11 umis si n:iu livo~~~~ l;nl· 
xado o vcncirnonto do dirm:lor· du oh~urv-:.tnrlu. 
em monos !'I : 01101'0011 Itol' 1111 nu . 

Será l~ln rndhoadlwr, uu rcguhu•izar " soe
viço cown uus disse u lwnr:odo rola lu r 't 

(lia um uprtrte du S o·. U/1rmto IJti/Tasrl,) 

Sintri. di:tol~o: nãt~ lurn S. 1·:~. n ru1.fio qu~ 
juiK~ lor •• "i unem , cum OX.I.'cpçfuJ elos OJtorcicilll: 
de t877 a 18711 e Hl78 a .1!17:t; houv" c:Jt•:Hs~n •• 
de>fJC7.11 do obsurvotorio, do q116nlum da V«~rll• 
VOllld8 . . 

Não ~QU •1nom .o ;mrm8 ; snr. O!l ducumc:nto~ 
onlcht4!S, qun p11n h o ~ scienda ch __ r:nm:ar~ ._ 
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Do q<:~ rmbliclUili no meu discurso elo ·16 de 
! unho, S•! VC IJilO II~S!'f!S CXPrCÍCI(l;;, ele facto, 
hm·c cx~csso <ti~:no · de reparo. · 

I\cllll ·~>lá (lemlo): 

i:;,rcr~ici·J de 187i a 18i8., 

h>>cal ..•..... , •. , . 26: 1114~i!IO 
M:~t"rial, ..:om p r e· 

i:: (•UdiJ fe" r~ do .t!o3r-
<ln , •B•·rcv••nl~ o 
qJCr·n r· io , dcspeza~ 
miud:IS c ~111... . .. . G :iiW~~; 

C• :Jcertus fi' i tos · ]1~1'.3 
- · - !\rsena.l de' ~uerr:rem 

in~tru•uent•ls e ap-
rnrclhos ....... 00 ::to:iü&s;n. r.;a : w~5769 

:l(f: 080~000 

E:-:~e5~•) :it.J dll5pCZ3... (') ~:l : Oiõ,~i69 

Excn•icia de 18í8 rr 18í9. 

h·::~oar.. .. 00 .. : . • .. • ii í(l9~:li8 
H3tE-ri:•l, ..: o mo no 

~:xcrdl'io ~nterior . 8;3i!l:500~ 
C1Jnce1·tos reitos pe!o 

:ir~cnnl de guea·ra 
em iit~ trumentose 
'•Jlpnl'elhos, durtm~ 
\E: I) l . SCillC$\l'<) 
do ex.~rcic!",.. . .. 3 :52l;)U~ 

Idem,· id~m .idem. uo 
. :.• ~e:uMrc....... 10 : 36~~10 -i9 : 8U~910 

Gl'adito votado . ... . . 30 : OSO~:J\00 

Exc~o de de~pcz:a . • (") 19 : 73:ié9-J.O 
Ah(temos. St• . presidente, que; ullimamrote 

o gol'HUO não obte\'e do corpo · lc~isl:.riro ~U· 
grnento algum :i verba decretad:~ l)nr:~ .o oLser
ntorio, •lc 30.080;'$ ; nem sequct·. p:trn J18 !.'0I' o 
qi!E', :.ind" contra n lei. ~edcspeudcn alêm dessa 
a u~nha, isto 1!, l9:7. ~2,SIHO . 
• Con>e).(nintemenL~, nno me pnreo:c lfUC sej~ 
r Qgulnrizar· ~ de~l• t>Zilào ob::ervntorlo o nu,l1'mcn· 
tar·l h e a <'Onsig-.n:•~ão, para nttender n dispen
llio~ 11 ue o cor,• o legi!-lnth·o negou. 

Triste c, senhores, r ocorun t· o c~camlnlo tlc se 
4";pcoder em coll('crtos de instrumentus e :tl)pn
r~lho~· !lo observ~tnrio qunntías t:lo avultndns, 
l'r.red~ntt's no quadruplo .da rommn derrct:~tla 
para tudo o 111aterial, dur:.ntc ·o excrdcio. E;:ta 
c.ircnm~tnncin,ju nta :i illr)gt•lidade com q·ttc as~im 
se lh•spenclinm tlinliciros llllhlicos,me llzet·n dizct· 
t{U<' tutlo istn et•u digno de rcjllli'Os, qnnndo ~e 
1;i~m esses córtcs tle pequenos ga~to~, e tnlrez 
insignificantes, por moth't) de se t'rocur~r me~ 

-t: El' IC c:f.(~jso (~i eouêflo !•Or 'moio tlu trn_psporio ltG 
.. · .:tC..~'!'A!l do oulr :l$ rubrita1, a utorizado 1•clo d~reto 11 .. 1.001 
.. ..:~ I e: Uo ~OYOlnhro . tl P t-<i8 c a t!}trQ\"\H o veto n.rt. t 3 it:J. lõi 

t:. ~.~10 do 3! ~ li l)ntubro tle !S.~. 
(u'; ·J';u'A iatt·r faeu. :1. c st!f oxecs.;o -dl' clN·f?~1 ... 1.. l!llC 

t"-0 :':'. q \t:tlltQ i)n: ri ~l0 1 niiO OI'U COIUIUtiO t (l llh l1ttt\n l\ ~Ua 
i~Q~\anch., . , )Ut' i[:•IOI'•u·-·:.a a qu:..nlo ~t\~tC'I'iam t•s des• 
F i.l t:\~o do eon~cJtt"t io foHos tleiG nt.,r no•l de j;Uot'tll , codhl• 
•• O? I'Qdlt logl• lalh·o on1 2(1 dl· Ma1·ro •lo tR,~ nn1 
.:r~~111o _JO ~\ilfllcm o nt:u· ,to :!G:OOOA". <lHO ~ ·.::•tnnt':\ 1\0~ LI~· 
T'l:. ::. ·.!~ ~"' (tl l~tc J. o_l\ 1 rnns o ,:.onarln U~.~\l~l, . . . 

nor de~rtuilibrio entre a r oo('\la e 1losrezn, r c· 
gatc.1ndo· se IJaS'nlellas pal'u ns e;colns . •. 
. o·sn. LmEttA'fO n ;\RUOSO :-V. Ex.ahi é muit(l 
injusto ; nii11 se regntcou cousa alg umil. 

O Su. CoSTA A1.Enmo : - , .. de~de o Ol'll:l · 
IUOJliO IJUC ''i gora, e O SCU nnlet·ior IOIVe,; ; DUO 
obstante dtverlliOS louv:•r :~s commls>õcs }Jclo 
cnwen bo e de~ejos de fur.er economins. 

Alas, 81• ; presidenre, de du~s, .uma soluçüo 
·podct·-se- ia toma•·, p:~ra evttarmu!l dc~fJI 'Z3$ 
t:IC.'! : ou dm· no obser\'otorio pessoal cnpat de 
utilizar· se dos instrumenlos sem oS lllJr em C'<tn• 
tinuos c"neertos, ou, ~.i o seu pessoal é bom. 
subslituir ·os instrUUienlmt mnus pror outro3 9_nc 
rcl;Mnm no tr:tl •lllho sem tão continuados dts· 
peudiu~us concertos. · . · 
Ni~to estnrta ttmf economia, e ~t·~ es le fim 

solicito a attcu~iio do governo: _ 
~las, scn . oro~, coruo se ~;ast~m 1111antms tão 

avultada~ em conc~rto~ de mstrum~nto•, c :~p· 
tmrelhos tamtwríl, ~i o quizerem, truando, se• 
gundo o relator: io do minl~terio do impcrio de 
t8i8 o a -l!l79, ~c diz íJU•! :is oficina• do obscr· 
vatorio tilm attl~nthdo a J:'-~><e scrviÇ••.? · 

Adrniro-ntP., Sr. pro'sidente, o fatliO de, npezor 
des.«.1 · declar:tção, niio ttr a c~mara ale:tnç.'ldo 
S:tb~r n dcspez:a feilo CtHU lliL omchw I 

Quizern, St• . presidente, n5o ter t•eeebido os 
do1•utuento~ em qne me firmo t:arn .is to e.outras 
cousDs dizer á c;•mara: porque ni!o teria eut~o 
1mssado p~Jio dls~abor de ~:~bot· tanti• â evhlencin 
que t'ffi rius:'O p:•iz 11:1 um ·runodunnrio publl1m, 
ernbo•rll estrnn&ni•·o not:wel, si o (JltiZ:Cfllm, que 
r~z par:~d\1 de de~resjiclto á CaiiiDf'll d••& Sr~ . ü.c
pllt:ulo~. no exercício de seus do,·eres. 

O Su. FnEITAs . Coun~illo':-E' um eslrnngeiro 
illuslre. 

O Su. FnEDi;:nrco 1\EGo·::..... E' um bomem cmi · 
nente. · 

O Sn. CosT.\ AZE\'IlDo:-Nüo o estou nej!:mrlo, 
e openas o,tott couteç:•ndo a da!' p1·ovn do que. 
op~znr, é rebc)(lo p:tm l'Om·cst:r c:imnr:t, o me· 
nos bem se conduzira :io lhe dar fnform:u:oos · 
que ell:~ exi!l'iU. . · 

Sim, Sr .. Jn't•sidonlc, Bxigidos como rornm a 
.HJ do 1\fnlo o nnn .. proxiu1o tlndo certos 'scln· 
rccímenlo~ rc!nl h'as o e;:~o ob::or1·ntorio IIUC elle 
dirige, c po•·•rne o gahineto 5 de Jnncia·o não 
de(\ imporlmtcia :iquiflo que :1. ca111a ra dera, 
no\'::tmente exigidus em :!9 ··dL~ ,\IH"il · ultimo, 
creio eu, o quo vii-se ·t 

Vni (I COI\Ulr:l SOI'()I'(mdcr·SC , . 
l'rintC!Ír:liiii'Uie, como a<! Ui o J11. nulnr·, \' ierom 

inl'ot•mo~õcs lueomrllutus IJC!o tuiniste·rio da im
perio, que no~ rcmottel'U tnmbcm o do guerru. 

Em ~e:;untlo lng:tr, dirighl;•s n e~sc min i.~t r•rio 
as exigenci;u; nlludiolos, o quo obteve a c:tmnra? 
Digo n camor:t, porque ella fez seu o requeri· 

· mento meu .. · 
· OiJlcve. Sr . }U'csidentc, nadtl mois c menos, do . 

q ilo o dc~rospC!itó, éom,tanl.e de um documento, 
que voi St~r rcgistr·ado nos nmutcs d11 e:.mnro e 
I(UO n:io del'l'r in a cll:! Yir, si ne~lo pnit. sempre 
se n mira$Se nn ~hurn. que a Conslitu!çlio lho 
mnnlem. . · .. 

E' certo, Sr . (lr~sirlente, <JtlO mnl nndnra :• 
l'C p;-~t·ri ~ lio lll) CJilarlcl-lllest re gencr:~l, exigindo. 
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·.niio digo bem; solicitando pot• c.1rta, :m direelor a propôuJue foss('m esses papeis devolvi•los 110 
do observatorio uslronnmlco,inrormoçücs do dcs- govet·no (apoiados\, de•·larando·~c <JUC u camnra 
pezas e dll lrnbnlbos ali i feito~, d•~ que c;n·ecia· queria so,bllr a•aulllo m~Jsmo que v sr. Dr. Li ais 
mos; mos isto uüo permiUia óqu.•ll"' funceiono· · flll!ta do m~ormar: e ~e manH~st:~~~e tltllo modo 
rio a rcspo-1.1 que pasw a ler, com a nota que a mns unerg1eo contra a insólita ou,:adin desse 
n ·meU•: ( /em/6): · estrangeiro, funccionario do · p.1i~·. que nlreve·se 

•Cópi~.- Pm·n 5utisf;~zer a ultimn.tJOrtc deste u prc!•·e tfer do 01odo revelado na c.~rtu Jilla. 
officio, não tendo os pro!cisos dados nesta re- . (Apowd~s.) · 
partiçioo paro tal fim , procurei ter itífurt'lnQÕe$ Sen!•ores, r~~o j ~tira dizendo quo ci digno 

. iio Dr Em•u~uuel Lhos a res(lP-ito dos trnff:~lhos S!. m•n•slro d~ guerra, ao at<Si:rnar o nvi~o de 
de •·e~ .• tt.,do~ prnlicos IJUe · t·•m pi'Odu~itlo o W •lo mer. ultimo nos · remnttendo s•·mellumtc 
observntorio astronomico durante a a•lministra· d,!ICilmento, oiTe!•s.•v•• .á di~tnidade da repJ·esentn. 
çlio do mll5mo Dr; Liois; c com a cnrla e o fo- ç:oo nat:ll;)nnl, nao sab1n q_ue lal abuso se dava 
lhelo junto~ que tem p11r ti~ulo..,... Nollcio sobre de .. cc~.!_o· O h~nr~do "'l.nist~,~~lYLJO do_politiçp,: 
o observ:ttorio im{Jeri:ol do Rio de JnneiTo - . e .~•<ln!•ao •·espe1tndor dos pod"eres publlc(ls con· 
me pnrece ter de ulyuma sorte sntisteito esta shl Ul.lll1D~es! nào so d,cl.eria em rnzer dll ~nn pa·r{e 
exige"Jciõl. com que o !:ir. Dr. L•:us enlrnsse no cnmiufio do 

• .Em 2~ de Jnnbo de l880 .-C. Bitaucmtl't, deve1·, de que tnttto~"' ofo~t:íra. 
brigadeiro gllnrtel-mestro genei'tii.-Conrol'me O Sn. AL\'Iii~ DF. AnA.Ul~> : - Si a <·omj)f'tencia 
Ba,·«o ck PiNIIJUttl'a . ~Confere. -1. P. der Silva pllt;'l proeedt:r d•~ modo a rr.spell<tr·sc· nos (O$:> C 
J1fa.ia. • · · · . unacnmenttl minha , eu dei'Olveria esses papeis. 

Cópía.-Rio de Janeiro, 18 t.lc Junho de iSSO . . O Sn . CosT,\ AzEVEno:-Mos, Sr, pre5idenlc, . 
. •UIIn . e Exm, St•. general Conrado . Maria da JUigttol melhor não . :~oliclpar Plil expor :i ea· 

Silva Bitaucourt. · · 1Mr:1 o que ella vent dQ Wr scien:·ia, atlm de 
•O meu mau . e~tado da sattde nlio me permilliu qne ogor~, por modo mais ostensiVo, pu c lesse 

respou,Jer logo á e~timnvcl cnl'lll do V. Ex., o ehamars.un ... uençiio para o pr<•cedimcnto de·se 
~«Ue o~orn f ÇO, peclittdo deSCLtlpa pela demora. eNI~:•nge;r·o lJUe D05 :tlfronta O ás IIU~SaS prerO· . 

• Acho· me deveras emboroçndo ••1n a.'lli~razer gatJ vali, lal v o~ suppondo-se SOII11JI'6 em ~ltllra 
ao pedido •In pes.""' que solicitou tio ):'OV•·J·no im· por protecçno qoe, n:io iri jamais ··r.\ra das eon: 
periul.i urormoc·ões sobre o~ trab~lho~ pralicos do nn i~nci~~ publicas. · dP zombar do poiz, que do 
ob:;ervnw·io. E• o enso: tudo na st:iencia é prn- modo o mnls gent:roso, protllgo mesmo, o tem 
tico e como tal, todos os trnbnlhos de um olis ··r· IUIJporlado por lot•go~ 'i1 unno~. . · . 
vntorlu são Pl'alicos, · quer sPjam de sch:ncins · Sr. prusldunto, é mMer algum proposito no . 
puras, quer de sclencia!( opt•llead~s. · . Intuito de dar paradeiro a es~e h~bito em que 

•Si n pessoa que fez o pedido no governo im· estn111os de r11cilitnr prolecÇtio conslante n es· 
perlul desejn ser in ror. madP do valor ~6iontilloo trat1geiros com .pretP.riçiio dos naeionacs. ~~ o 
das publicnçõcs do observatot·io, como seu di- dlreclt>r ·do ob~ervntono n~tronomico fo~sc um 
rector, ~ou o manos competente l me pronnn· futt~ionorio nacional, . senhores, teríamos co
cior a re~1u•ilo ; 6l · dt!~Cj3 conlmcor os In~trn· nhe~uncnto do que guizemos saber, dos gastos 
mentns em llllo no obsrr\':ltorio, o folhe.to junt!J do e~lnbelecimento, do estado de sua o!lleinn c 
lb'os fal"<i conhecer. · o que mais e dé not~r. n5o baveriain tantas dcs: 

•Emlim, si a mesnia pe~son quer sal.u~•· ~i o 11ezas, · s•~m cousi!.tnnr~sc nos balanços do the
obset•v,, torlo do Rio tem jJUiJiicndo tr~bolhns souro, discrimin!!dmtente. 
scicn lil'lecs, os qnc corn!m irup•·I!,:90S siio provas. .. Sr · pro--:<l•lentll, o observ~ to rio astronoinico ê 
cxl ,;lfnt.lo.cm manuseriJ•Ios ceJ'cn elo quntt•o \·o, ~~u ~rwdouc·odosdinheil'OS pnbHcos. CAvattes.) 
lumes quo por t'altn de vorb'• nindu niio fornm :;, no menos no~ D~'l't!5enlusse tl'nbolhos uteis. 
publit'<tÜOS. · , . tmba!lto~ ljUtl de 3llfUUia . sorl.c e.<tivet~sem eni 

•GOII\11 v~ V. Ex., é so()re modo difficil rcs. rcl~çao· a d~pczo, póderl:m~os toler.:~r :1 urb''lllli• 
J>Ondcr a pergunto tio ta:1n. e •ica d~ untit/?, si , zaçao que tem ; mas a Vtlrdade é quo, por nlli 
porem, a pes~o3 quo foz o pe•lhlo o. ro•·mularcm se plnta muita coi$a cuntro. n verdade~ 
termos pl'•'ci,;os, n qni me ncho promplo :t dor . E'd fuc

1 
lo, scnhoré~, o que aqui se llisse, rcpc

informaçües que precisar. . · Jin o a :.rumos lic1has de relotorios do Sr. 01·. 
·· -. Agr·naecendo ·os - nttcnci~:tS cxprcssOOs-·dn- · Llais, .e.de_.min1slros do . .repartição.. do.impaJ:io,. 
cnrtn do V. Ex ., pe•·o aceitar o~ protestos do que, na ·.lo'ran\•n, o instttuto publicou cum ·elo· 
o \la cousideroçiio c estima de quem .tem n llonr~ gios tl~:•bnlhos do nosso obs~rvatorio 3Sh'Onomico: 
de sot•, . .· . c por, esta circumstancin, muitos penSIIm jus ti: 

•De Y. Ex. muito attento venerndor obrigado flcndilR os ~crificios dG thosolll'o publico~ 
· e crlndo.-Emma•~uel trais. • . . · Que merlto t•eol .podecn ter esses trub.,lbos 'f 

Qul.'reis, senh,.res, mais acr.cntuado faltn de O que·se me diz em cnrln seguranicntc depõe, 
·consldernç5o pnra com esla camarn 't j:i niio digo conirn esses trnbnlhtJs, mas contra 

osn. SALDANII.\ MAni~IIO:- E' o que acon· aconducta do dh·ector do obscrvatorio astro-
tece o quem &em costns quontcs. nomieo. o Sn. CosTA Au:vE.oo : _Sr .. presidente, n Ncss., carltl, Sr. presidente, noticiam-me factos, 
primeira icllln •jue tive, quando recebi da mesa que me custa 8 comprehl!uder PO$Siveis, Por 
estes tJapo~i~, r,, pedira palavra paro signillcnr á exemplo, eUn me diz: . 
enm~rn c~S:J dcsl'.onsidernçiio que venho de ne- • Qnerois sabel' o vnlor consciencioso dos Ira• 
cenlunr com :1 leitura tln carta do sr .. 1>1'. Li:.is, balbo~ do Sr. Dr. Li ais 'f 
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• OoU•\•oa o tesremnnhodo S•. Dr. Godo(redo, dc.-.ííarâ de ncnr D(•s .it11uws ; e este serdço eu 
filho d" Onado sen:•dur Furtr~do, e de.quem o fr.ço á c:•mAra. _ . 
Sr. Murlioho r.mnlJO!< \'OS dnrá infnrma~õea, · Sc~uram1·nt•·, Sr. pr• · sid(~nln, nõ:o S<·ni para o 
pnm n~~e~nrnr·\'0" dl' qu•! o in<llalho ~obre a Sr . . Dr. Llais va!f<(e-6;a desentid9:•tenden•·•a sun 
Úlltf"'l'ntu ··a dn l11a. foi uma invei1çiio -digna de qunudo se diri~e ao thesouro publlr.o, l•ttru 11~111 
· qunnt~·~ cenmras ~e lhe. po~~am fazer. snh i_r,~nl su~s algibeirns cheias de dinhP.iro. 
: • A~ ohscrvações em que ~e baseia, nnda valem: D •gn-~e u flUe SI' queira dizer:- o Sr. O r. 
o ·thP.rmonwu·o foi o6scrvado se111 o minirno Llals niío é c~s~e h• •mem desinteressndo corilo 
euid~do, rumnndo todos os umigo~ doqnetlu o querem npm~onr. 
forçn junto ao in~trum••nto !. . . . • · Pnra prov:•r o ronlrDrio est:i nhi lodo o seu 

Si n memot·ia ~obre a· temjlerntura dn .luo tein proceder: o ce~sâo agom, de certo par!e t!_e 
es~e peccndo, qu~ a torna cnndemnnvel para o .r;us VI'!JcimP.ntos. por um eon1_1:~to Jfl nao 
todo o sempre, como ch:•mal-n a ju~liflcnr ades~ VI!I'.'~Ll~. e ut~Ja e~_pe,rlez.a de occasm~, que em . 
P.e.1.a •JUI! razemos. com 0 obscrv11101-io astro· u1t1m~ nnnl~se P•.o'~ qnc desde mu1tos annos 

--- - --- ~- 7 - --- --pod~r-ta ~&l~t rei rll1 mdo -com ·menor p:•l(lt . 
nomu:o . . .• · . sr . pre~id• ·nle é tnecbn accentuarmos bem 

A outra memor•~ , tomb~m fnll_nd:• no 1nst1 - um r~cto. o Sr. Ur. Liais nqui n.ão esqj em 
tutn de Frano;a._ senhnres, e pusslvel de gr:mfle serviço du JJ:•iz _por an~or no Drazil ; $Í no seu · 
pecc;•rlo : quer_ets saber o que . se me dtz n<l pniz elle pndc~sc o!Jtcr colloc:~çioo un r.ltur'a de 
me~u·~ e~~ rw 1 seus dc-ejus,-corn•ria Jlal':l l:i. . · 

• Dou-vos outro prov~ da qualidade dos tra- Porqu .. , pois, t:111to e<upenho em .desconhecer 
bal h o~ do Sr. Dr. Liais, vos . olTerec•·nrlo o esiH facio 'f 
chl'onographo em que_l:'a ba!'~ia a memori:~ ~ ·re Stmhorl'S, temos no paiz quem bem nossa 
a ,.q.·af'flO pt'Ssr:a.l. Vcrlll_care•s: lJ lle ~h• nao se substituir o St·. D1·. Liais no obse;·vatorio 
att.o~ur~ sequ_er á frac~·ao de se!!Un~o, qo~ndo n~Lronomico, clle já o di,.se alguma -v .. z em . 
nessa. memorta, se falia el'!t conl~stmos de se- que n verdnde o lmpoiz eslo dt>cl~raçio. Para que · 
gundo!. . . O Sr. Dr. Pere•ra Re•s vos connr- eo••trarinr-~e, rois, a economln que póde pt•ovir 
mnr;l· o q a e osse:;ruro vos. • . de tnl substitui~~iio' · . 

Eis shi, ~r. pre<;id~ntP, o que s~o anae~ ~alia- Si quizesse, Sr .. presldt'nle, rllzer fOilfifOS 
das mcn.•o~w~do so.b10 do.utor qne ~or r~lte•dn.de maiore,; sobre o modo divel'sso com que os 
do HfUil c d_trector ~o s~u oli>ern•lorto asll o~ .jtovet·no~ tratam o~ n;<cionae~ e cstr:~n~o:eiros, 
nomtto: e msto justtfico-me de protest~r cnntra prdirio cópiu do rontrato do Sr. Or. Liais. l'ei&o · 
o og!l'_r:•vamento dns de~pezas. com esse o~s':_r- em· França peh no•s; l~ga~·iio nlli, e approvarto · .... 
_vatorto. como pretende o part>•erdu comnussuo. pelo ~o\·erno; nelle .sn me ll$Se!.!u:ra que··ha a · 

Demais. senhores, porque lw~·emos de pre- cl:iusula do trnl:lmo·nlo do exeellencia, puerili~ · 
terir brazileir_os !!lustres, dPn~o e~~o prere•·enc;:la dade aquem :lo mo-rito desse .. ~tr• ·nomn, que ·. 
ao e~trungelr~1, embora s11b10, m11s QUP; n~~~~~~ t:au~ati!J a mim _ri~ada, si com eJla·não vbse uma 
abusn da conllança do governo 1 (Apomdo1 t inrrac~~~ de le1. 
aparttl.) . U)Í sn . DEPUTADO:- Mas isso e Por coo-

0 Sa. TumnonETO SouTo:-Neste ponto -tem trato ? . ··. . 
razã~; suffr~mos da moléstia de ab:~ter D! nossos 0 Sa . Co~<TA AzsvEDo;- Já disSe flUe se me 
palrt~tos . :•~segurn hav~r e:<l'n roudiciio. O honrndo mi-

O Sn. 1-'nEtTAs . C<>UTI!mo :- Ahatemo-nos íl nistl'o do imj)l•rio, que deve. ter esse contrato, 
nós mesmDll llflra P-lev:tr o · estrangeiro ~ podtmi satisfnter ao nóbnl depu\Udo. · 

O SR . Cosu AzEvE00 :-0 f11clo é ttue 11iio Si ha es~a .elliusula, eu v•·Jo que o Sr. Dr. 
ha n.• Rio de l:meiro, no poiz Inteil'o, na~ ca• Li11 is, quando a im(mnha, desei::~ das altura~ de 

·m~da~ sodaes que mais saiJetn do que -corre sua sciencia,' pua ra-tej:~r bngittelas improprias 
pelo~ negocios publiros, quem oilo lanha con- de 4uem l'ive ·· ~:om ·astros c pelos a~tros, c 
sciancia .de que o St·. Dt•. Liuis.; um podct· que talHZ por isso tentou a crise tl<l que nos deram 
difficlltuente um minist•·o qual;Juer ter;i furçns noticio os .iornaes. · 
n ra ~·. et• entr:•r n_o cumprimento de sensdever~. o Sll. B.UIÃO Ho&~EH D& HEtLO (milli&II'O do 

•. Q!}_:~n(}o dlc o no o quet~o. ·- _ .. .. · ·imprrio) :- Já dis~- flUe mtda me chegou · ao co-
O SR. GA.tOtNO IJAS NEVES:- E' um astro que nhec,m!!ilto. 

esttí Córa da orbito. · o S!l . CosTA -~ZEVEii~:- Mas o certo é que o 
O SR. FnEtTAS CoUTtNHo:-Poder:\ razer snllar primeiro. npreciador do Sr. Dr. Liai~, n Sr. se· 

um ministro' nndor Junqueira, na outra casa do pnrlamQnto, 
· (Ha outr/IS flp1wtes.) deu a perceber que alguma cou~a houve; e 

0 sn Cosú, AzEVEDO:- sr. presidente, vol- p~Jdi u lnl'orm~t~ões, sem duvida, para aggredlr. · 
tando a lembror, me da flllrla ja lida do Sr. Dr. 0 gabinel~ defendendo osac e!&rungeiro. · 

· · Li~is , e parti d~r-lhe a uhlmn cnnsiderntão, eu Mas, Sr. presitlente, a carta lido, por si só; 
direi que. si n phrnse vaga . c ôcn de s~nttúlo, constitue · um racto, · dennnl'iador de qunnto~ 
que alli vimos, rererindo·se ás torormnções que emb.~rnços póde o Sr. Dr. Lia la creot' ao governo, 
a c:•mnt~ ~olicitára, .pos!'llr desapercebida

1 
de principalmettte quando li ver algum represou 

modo o tornai-a um e11lribilho de respostas oes:<e lllnte mais competente do qne e11 8 exigir iuror· 
funccionoriu, quondo pretend~mos saber do quo moções que denm ·ser por elle pre!ltadns. 
se pnss:~ pelo observatorlo, nem por Isso elln O Sn, LtllBIIATO B.uu\oso;- O nobre depu· 
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tndo t1.1m copia da c.:at'lll dirigida ao Sr. Liais 
pedindo informnçoes' · 

O SR. CosTA Anv&oo:- Niio lenllo: niio veiu 
com o niso que antes mencioncí. 

O SR. Lmt;:RATo BAI\1\0So ;- De~ejava saber 
porque se pettlram essas inrormações por carta. 

O Sn .. CosTA AZBVEDO :-Concordo em quo 
houve Mt~ em assim se proceder ..• 

O SR. Lr~~~:a4To BARROso:- E em que termos 
foram ptldida:s .,.ssas iofuma~õ~s 'E' lJreciso que 
a comal"d s;tiba tudn isso. 

O sa. CoSTA Az~vli:oo:-Si é· cum o fim de 
encontrar·sll deseult•u no modo pur que a carta 

·esta red1gidu, sn direi que o Sr. Dr Lia i~ não 
podill deixar de saber que;~ camara tinha exi· 
gido as mc>mns informações : essu carta. e con
seljnencia do 1neu· dist~ur:so de Ires dias antes. 

Não pód01-se, pois, duvidar que o Sr. Dr. Lini~ 
sab1a 4!UC essas iufut·mnções eram pun aqui d~s
tinad<~s. 

!-la;, :;r. presidente, volto pua a questão de 
de~peza. 

Ja di~se !!lle aumÍI'3Vtl·IDe p~l\J foCIO de nâu 
tet·mo$ pud1do subl!r quanto se tem gn<to com 
n o!Ucín:' do obsct·v~torio, c•·eada po•lo Sr. Dr. 
Liuis; e, ape.tur, de ler u cnmnra perguntado no 
governo o seguinte (lê) : 

• Qwmto se •lespcn<leu com as oiDcina~ que 
o Sr. Or. Liais Cl'tmu· para ~ervír a esse ,,bs~r· 
vaturio, durunte os eli.ercieio." de l8i0 parn cá 1.• 

Que e:dste easa oUicinB, dizem·nos o relatorio 
do minislet·io do imp~rio de 18i8 e ta miJem o 
seu avi~o deiS de Maio nus seguint ... s lel'••tos (l~J: 

• A omcino do imt'eri~l ob•erv:ttorio niio tem 
produzitlo renda 1mrqne sO lrab:ollla pnra u es• 
tabelecinwnto. Os sells · ll'abulhos cunsi8lelll no 
p1'eparo de novos ilpparelhos e instrumentos e 
no concerto dos existelltes .•. • 

Sr. pr\!Sideute re:tlmente não se póde com· 
prehende1· no dominio sério d:. t1scalizt•çào.u 
que· venho de ler, ij o que pnsso a expôr, de 
um documento dn roparli4:11o Uscal, que darei a 
pulJiicar (lmrla) : 

• Níl.o consta Ler havido despl!zo com otUcinos, 
nem o que ellos têm produzido. • 

E'11gslmque,~enhore~, eucomprebendel'ia quo 
a cotnmissüo prupuzesse nlgum:~ mo•didn puro 
regul~t·is;tt• us despezas do ubservutol'io; m:•s 
nim compt•choJildo t!U~ p:•t·a is~o haja ml~~er de 
nugmentllr n respectiva verba. 

· D~ mais eu só f;tllo cO lU o goverltrJ, desta C<l • 
deir:t, e dt~Sta tribuna: ai11da niio 11rocurei u'n 
>ó de seus mlJIIIIJI'os, e nc111 u1otivo paru is~o 
tem hn,•ido, porque niio ubrilío pretenção ai· 
gurna, e nem as que tenham am1~0< meus podem 
val~r. si com eltas n:io acltur-se o direito, uão 
achar-·se a justiça. · 

t!i é por isto que, t(Uando live tle tratar de 
negocius do Am~zoua~. Ul-u em discu~.sffo, e 
não no casa do nollre ministro (•Jp<Jiadus) ~:, 11pe
~11r de 1rw.nife~tttr·me po1· uns, e mio pur uuLro~ 
de ·m.,us "migus e co-retig-ionurio,;, que e~hio 
em Uissident\,a por hi. · . · 

Asstm, mo parece, prueed.:~ da inelhol' ma· 
neira. (.4poiudus .) · 

O Sll. FREtTJt.S Cot."TJNHO:-Mas V. Ex~ é 
amigo do gov~mo que votou .contra a rel'ormn 
eleiloral. (Ap 1r·tes.) 

O Sa, Co<TA ci.ZEvBoo;- O nobre deputado 
sabe · verreítomeute a raz~o do Cnclo; eu uão 
devia votal' pe.la exclus<io das , Ul'nns, da '!Uasi 
totalidade dos ljllil tue elevnr·:~m a&é ~•Jui, uüo 
obstante crer urgente purillcar o voto, llXJ.lUr
gando os maus elementos que o podem tornar 
uaeuus eillcaa. No Amazouus, com uma lei moi· 
dado 11elo ar&. a. • do prujeclo de que l'allo, niio 
teremo~ aoo eleitores. 

Sr, presidente, amigo do governo, pois, como 
m·e tenho coufes,;ndo; não o deixei de ser pelo 
r~cto de liUC venho de ser ac~usadu: e JlOrque 
Sl)U delle nmigo, voto. pllln proposta cunii•Jt o 
puff'CI.!f d01 11ornmi~siio. de orçement11, ua verJJn 
do ob~ervntorio. E tun&o mais qu~nJo ve1·illquei 
que niio lia necl•ssid:tde de ougmenlo d~ d••s
peza, lJOis nunca ·roi excedado o credito de 1870 
pnra cli. 

0 :;n, LtBERATO BAIIROSO:-Agora mesmo está 
sujcil"o ao exam~ dn commiss:1o um credit~ su(J
pleuumtu [tara a5 dcs(Jezas do$ dous exL•rcicio~ 
pa~sndos. · 

O Sn. Cos1'A AzEn:oo:- Ainda 1n:1is 'i' ~~sse~ 
nccrescímos d~ tllJI!pe~as niio tem jllstillCllçiio no 
dom i ui o de economios sé rius. 

· Niio me lt~vorá, pois, 11 mal o honrado. re· 
··Jator--quP. olfereça e1ncndn; que circumscreva·n .. 

mesma verba ú mais mode~ta ap,P.arencla, paru 
nltundermos a cousils de outra uulidude. 

Sr. prcsidonte, couscio de qne niio preCisamt~s 
de ng)[r"vur 118 (lesptll81 cum o ub~e•·valuriu,(nlrll 
que ellu continue n vrestur osservicos que tem 
prestudo lle8t~s uttímos lemws; eonvencu.lo d(• 
qua urgtl pôr pul·uJeiro à facilidude de pedir-se 
nu~rueato de enc;u•gos no thesouro, par11 salis· 
foçao de . Cll.i~·enri~s qUo S!i UiiU j UsliliCIIUl U:t~ 
circumstancias em que ach:..se o jllliz, voto 
·pela· projjosta du guverno,· ·como ·ia disse, -na .. ·
parle da despez11 do parogt•aphu- ubservntorio 
ostronomic(): fuço mai~, peço uos demais amigo~ 
do governo que vo~em comigo rejeitando a 
emenda da commissiio. o SI\. FaRIT.&s CourrNao:- V. Ex. dllve di· 

rigir-se em taes reclamações no Sr. mlnistl\l do 
imv"rio. 

O Sa. BAnÃo HoMEM DE MlilLLU (minittt·o do 
itnpel'io): -Acho-me presente t1 estou ou v111do. 

O Sn. Cosn AzÉvEoo:-S. Ex. est:i presente, 
e me oltve sabendo que f:tllo livru~nenle (apoia. 
do1), e embor11 mU:ito amigo do j!'t•binete não 
deixo de crer que lbe faço a\tençOOs . r .. uando 
com a nece1-arin franqueza. Os bons muigos do 
governo faliam-lhe com franqueza. (Apow1os.) 

O Sll. BAIIÃO HoMEM DI MELLO (mihidrtJ do 
imperin)::- O gov.erno modillcou n propo~tu de 
acCúrtllr'ctJm a commissiio. 

O SR. Cosu Annon:-. N·lsle coso, ~obia a 
V .Ex., I(Unndo fllllou,explicur os motivos 11 ver 
si assim mu convencia e a outres pm·a mu
dar rte opinifio. 

O S11. B.uiÃ:o HoM&!ll I>B lllELI.O (mini Slt'O do 
impel'io):- gstllo no relatorlo. 
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O Sn. Cosn AzEVEDo:- Por esses, conceda· 
me V. Ex. vaiar contra. 

o Sn. FuEITAS Ctlurrxuo:-Dem li1Ju1dadas as . 
contas, eu sou tilo hum opposieion1sta como o 
uo[)re· deputo do. · 

O Sa. Cosu Az&n:oo:-..Engo.na-se: pora ser 
bom uppoJicionista, deve esltlr na oUut·u em que 
eslive ••• 

0 Sn. FREITAS COUTINIIO:-Na altura, CIO que 
sentido? · 

O Sn. CostA AzEVEoo:- No sentido de negar 
tu<lo ao gabio~tu actunl, como neguei ao pas· 
sado; agna, fogo, \udo emllm. 

. Vou sentar-me: não voto já,. sequer, pela 
proposta do go\'erno, mlalivamente á despeza 

. com a verba Ub~er'llllOrio .• ·. · ·- · 
O Sa. FnEJTA.S CoUTr~Ho:- Faz mnito · bem; 

melhor tl que ~ssim proceda; co11Lro lod~ ns 
verbas deve votar. 

o SR. r.osu A~EVEDO :-••• muito menos vo· 
taria pe.lo [lt•r'ecer da commissno, visto como 
augments desneeess~riam~nte o despeza i e, o 
que me dóo ainda mnis, Cl'êa cmprf'$0!, e·sque· 
cl'lndo·se as I.Jtllll ren~s oonsideraçues do seu 
digno c lwnt·ado relator a este respeilo no dis· 
curso que (Jruferiu om21 do mez proximollndo. 

E a prova disto dou lertdo a seguinte not3 
. (lê): 

DESl'EZAs 

------
NUlllo1B.O E cUEGOl\lA 

DOS llilll'll EG.\DOS PIWlO 

Do orçawcnlo lla eonuui•alo 

.1 Dh·ector ....... , .. Ju:OOO:SOOO 
4 Adj11ntos ........... H:37UOOO 
1 AJudante. . • .. . .. . .. :iliOr5011Q 
1 Prnth•anto. • . . . . . • . . 'SD,$000 
1 Adclldo .... , ... , .. , , , l : !100~00 
I üuardm .. ,.,; ....... l;Oü8b000 - ---!1 De8pe:o::1. • • • • ao: oso~ooo 
i Director ......... ,. 1 ••••• , •• , •• 

1 Prime1ro astronomo ........... . 
1 St•gundo dito ...... , ........ , .• 

· i Terceiro ·dito .. : ..• :.:: ..•.• ,., 
1 Calculudor .............. , .... , . 
a Alumnos ostronomos .. _ ....... . 
i CouservndoL' do material .. , ....• 
3 Gum·das manoiJras., ...... ,, •. ,. 
i Porteiro ... , •.••. ,.,, ; , ........ . 
t Servente .. ·. ; , ............ , .... . 

7:0001)000 
f:OOO,SOOO 
li:OoO,OilO. 
~;000~000 
2:WOJI)OO 
3: tiOO~rrooo 
i:~OO;)OOO 
:!:8110;~0 

llOO,SO:JO 
000~00 

Despoza ••... · .... 3~: 8~0:5000 _______________ ..;.__, __ _ 
, Sr presi~enle, ~nas eonsldernçõos Ceitns nõ.o 

h v~ em •mrn senno hem desob1·igur·u1e de meus 
de'ieros; n11o nHl lcvtu·a. a citas resentimentos 
contra r1uem quer I!UC seja. (Apoiados.) O que 

desejo é rcecentuar sempl'e com franqueza o 
meu modo de proeedera<Jui, assumindo a J'B· 
svoosabilidade de qu:~lque•· nntureza quo lhe 
c~iba. 

.Tenho coucluido. (•lluito btm; m«itu bl'll•.) 

Detpeza• do ob&et"t'atorio · a8tt'Ciwmico 
de 1874 . a 1877 · 

Copia,- Apresento a V. E:t. a demonstração 
da!l despezas Celtas velo ministcrio da guerra 
com e obsernklrio astronomico e que tem de 
Sllr remeltida :i camara dos .Srs. def,uLados 
em ":irtudcde requi~!~iio feita. neste orne o. (i.• 
qnes1\o.) . 

Reparli,.ào fiscal do ministerlo da· guerra em- ·· 
7 dtlJunho det880.-l.imac Silta.-Conforme . 
-Brwão de f'iraguara. 

Dcmoll~tr(l{.ào da3 clespe zas (ci!as prlo ?ltiMsterio 
da gurwra coJn o oiJservatOI'W astronolltic ·, 11Q$ 
e:~:Prcicio~ de .U:Ii&-t877, $11,1JiliUI' os balrmç~s 
d {illl ti'V-'3 d'l tfi~S0/11'0 IIOCiOIUtl, e111 S•ltiS(afão 
do oclatnado pela et1mam dos St's. de111daéto~ 
a 3 do col't'eute m z. 

. t: .. ECIJ'IOAÇlO llS7t)iS7~~~8i:>--f8i6 187~18771 =~~ 
;::::dot ___ --.. ---~---

do Ou Lu bro ·I~ 
t8iL........ 8:7H 9:!0 I!: ii:000b000.31:7U61!i0 

AlljunlGt •· ... . .. !1:949.1iil7 ~: '•00 5:397~78H~:it0(1'6l 
Pra le~nle~. . . • • 936 \lU : :t:AiOK/90 
Guordas, ....... 1:080,\000 1: 1: i 3:i4U,;UOO 
Ser~o••tos.... •. • t:G:t.'ldJOO 1:7 1: 1· 5:0l3,j800 
Papel, l•cnnu. 

11~~~~·Ü j,',·o ;;,~.~: tOO,)â~O • • .. .. .. .. 6.1,~ 2.i5:)310 
m01'Llil c uton.; 
ois .......... U::J3J,;970 :i:nOQG~G, ........... ·l~:oi•.JdOO. · . 

A.,olo. lu&ei c · I 
LIO:iliCI\~3 IULU.• . • -

~as ........... ~~~-=~~~~ 
Son•ma:., •• :17:~81,í\l98j'ili:113,Wall1!3: l~:i!~71 1 ~5:7al.l,!lllll 

Obsel'lJ(Ifile$ 
Os vencimeutus do dircctor E. Lials ror:uu 

~3lisreitos do t,· de Outllhi'O de 1874 n 30 de 
Junho de :1.1177, de :~cctlrdo conto contrato ceie· 
brndo pelo leJ:!lQfto impodal em Pnrl~ n ili de 
Setembro de itl7a, 'ando que do L" a :!0 du Ou· 
tuiJro rererido, foram 11 l'nZiio dll 60015 meusncs. 

Niio consta ter havido de~r•ezn com omcinas 
nem o que ellos tOm produzido. 

.:t,• secçiio .dn l'&llurtil'iio .. -llsclt·l do·tnlnisl<wio· 
dn gUt!rra Clll·7 do Junlio d•.•lSB0.-0 1.0 escri· 
plut·ario, Cat•lo$ Corr~':a da Silva Lag1'8, 

Vem ú m~sn, é lida, ntJoinda c cntrn em dis· 
cussiio a segui nlt! : 

E~IEI\IlA 

.. - ·- .. ·' ORÇ.l!IIENTO DO IMI'EUIO. 

~ 3a dd parrcet• da commissci'o; 
~lnntcn hn·sc no§ 3'i dn propo~\!1 do govet•uo, 

fi xan!lo u tlesJJezn com o o.liservatorio aatrono· 

(I) :So•h Olllt•eleio blta a do•]<Ola ·,lo ~:Gl0r,1)3i, <lO era· 
uncacGcs .1· i\djllnto•, }III;"S· Jl::l.. Dahi:l. ~ l'nl Lotldt·u~. Sfg'UU• 
:la o !Jalnuço,~l. C, 1\U\'IObo •. 
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Jllico, a quantia da me&a proposta, dividida 
eomo foi ,pelo lei do orçrunenlo de 1877-1878 ; 
lsLo ~ : 

Pcsso:rl . •. • .•. •.. . • 
1\laterial. .. .. . ... . .. 

Somma. . . . 30: 080,$000 

Sala das ~cssües em 12 de Julho .de. 1880.-
J. C. A:-ellCilo. · 

.moderno, afim de afastarmos do nosso .te1 rito rio 
o germen .importado que produz o rebre ama
rclla1 desenyo1ve,.a por sua rcconhe.cida trans· 
niÍSSJbilidadc e que, encontrando • . eowo en
·contra, .elementos.e combusliveis apropriados a~• 
seu .dc~cnvoll•imento, com. esp'eéialidade ne8ta 
cnpitnl, dl'tcrmiua .crescimento not~vel do mor
taTida(le, relativamente fnllando,·e terror multo 
além daquelle q•1e .devi o produzir. · 

A febre .amnrclla, Sr, presidentu, que pela 
sua indole atue., de prefereneia .os ealrangcir~ 

O Sr. AlmeJa Couto:-Sr. presi· c especialmente os europeus não acclim;.dos, é o 
dente, d'enlre Oi variados a~sumptos oom!nellí· peior hospede que nos ptíde \'isilar, come nos 
do~ uo ministerio do imporia, d·ous ha que se visita frequentemente; mas .!lesde que us Clllll>:ls 
desl:icam por sua muima iu!port~nc!a. Ambos g~nesi~a~, pruduct~ras, portanto_; da molesti~, 
exereem beneD.e~ o nolavciLnUuencla sobre os nao ex1slem entre nos e só.menle e ella delerm1· 

.. destíliósdaliüm:Iniaailã, e pêlo gtã<fdõ ·iCII des~: ·na9ll por cq_nctiçõeqJ~J1!.l:rnenta -e ·accidcnmP.s;·· 
envolvimento tam.hem se póde ~ferir G :;r.ío ilevemos empregar lodos os rueius para con
de l•ro~perldnde dos dlfl"erentes pnizes. U.m dcl· jurnr, aiud~ . â custn dos. maiores c~for9os e 

·. les é n instl'llcção publica, que proporciono, pelo sncrllleio~. aquellns quo estiío no d•Jn1in1o utr 
eultivo das inlelligcncias, moteriats necossarios nos~v espiHlra de· acçiio, aetividade e rec.UI'SD~. 
pGra maior o.u menor v.astldiio dos eouhocilucn· Entre as enusas reeonhecidas. umas !oiio irn
to~ llllerai'ios e scienti.Ocos, c por olles olferece possivcis de removerem-se, outr:is podem sel-o â 
os d:~dos indis{J6usa:veis p~ra .a soluç5o dos in· cust~ de ·tmormrs dispendlos, outrJs, pon!m, ~5o 

· trincados problcm~s sod~es e polilicos. O outro removíveis com os recursos ~o atc~nco d:1~: 
·é a h)•gicne publica e social que se encorrega da rorc;us do Imperio. 
grandeza pbysica e mornl no movimento uivili· Como r:ausas permanentes llgUJ·am a uossa 
sndor dos .povos,: um e outro prestam contri· situação geogr~phioo e topogi•at•híc;I, lJllC con· 
buição imJ!urtante· para ~ gr~mdeza tios naç.i!es. correm n!Hcazmentt! para. elcvot;ão ·das ternpe· 
Do primetro me occuparci ·opportunamcntc, : ratuns, tluctua~io hygrometric:~; bumidllde do 
quando vier li · têlo da discu~süo .o decreto de ' solo e saturação da atmospbern. 
19 · de Abril do unno pnssndo, o que .acredito As outrns, que siio accidentaes e re•novlvelsc 
ser:i mui breve, em vista do vromessa soll'lmne, prestam grnnde contribuição no descm·oJ\·i· 
que nos foi feita pelo noiJt·u ministro do im· . tnenlo das mole,stins reinantes e notnvelmenle 
pel'io; do outro pa:;so a occupal"-lne, pprque é .do febre amaretln, podem e devem se•· remo-
o mllri objec.tivo no presente deua1e. · vidas, . pe'os meios de que a hyglenc dispõe, 

Não tratarei d11. hygiene publiun . ~ob o ponto ta r ;as Vl!1.es ~eonselhados plllas indicações pl'u· 
de visla mert~·mente scientífico, em SUQS pre· fi~sionacs. · · 
scrlpções geraes e abstrm:l:ls,· l>orquc seria im· .Pora·chegarmos n esse resullodo, lslo é, no 
proprio considerai-a sob esta feiçao no recinto de transformarmos o estado du sululnidade 

·da Ulna eamara l~gislativa ; ~penas u1e upl'o- nctuul do. P'íz e particularmente o dcsl:l . CU· 
veiturci dos seus preceito~ para applical-os oo plllll, é inai$pcnsavel o concurso dos. poder.es 
no~so p:1iz, e com cspecialid,dc :i sua capital,. publicas, de mãos dados com ns pre.scripções da 
onue ·as condições 1.ygicnlcas se apresentam, bygicnc lembrudo.~ lnsí~tenlomcute p~losencil!"· 
em t:ertas ópocn~ princlpolmeutc, com ·umn regados de~l;t lmpOI'iante mlssiio pnrn o soluçao 
perspectiva bem pouco antmndora, (Apotados.) tio um problema qua temsldo tnnta~ vetes l'e• 

Estou convcnt.ido, Sr. preafdonte, do que sol\· Ido prll scicncia modorup em outros palzcs. 
o maior ser,• iço que por ventura polientos Entretanto, Sr .. prosidente, noto que, opet;~r 
.prest:tr il nossa pntrln é concorrermo• ·pura que dos conselhos e edot•tos empregados por dles, 
o estado gl.lta I a e s:111 sol.ubrldade melhore. e nu o 1oom sido nceltos e postos em execução, 
alnd11 pM'a qu11 de&appai•oça de souealo otlagollo ou o são alguma vez po1• modo multo iucom· 
da Ci!bre t~mnrello, c con1 olle o preconceito pltllo . o. portanto, deficienteJ e sendo 11 nutori
e:togerado de que o. noilso pniz I! nut tumulo dod~t e \ICç5o dos .e ::c:~rregau9s da bygiene con
pal·a o estrangeiro qM parn elle immlgra ~apoia· sideravelmento limitadas, gyrando elles em uma 
dQI), preeonceito··· que tem· gmho p•~oporções. e~pber.a quasi quo meramen~o consuJth•a, porque 
maiores pelo modo 1rreflectído por que silo dis· eslão na immedi.1tn dependencia · dos poderes 
culidos e D.prc.càa~os. os ossumptos i:le snlubri· geral, pro_vi·ncial e municipal, cloro :estt't q~e 
dnde entre nó~,1>rmcrpnlmente qnando as oppo· bo. uocess1dade de uma reforrnn que dlla·te ma•~ 
slções, em geral, têm em mira .aggr.edi:r os seus poder~ . . · 
governos de lodas as situaç\les ; e nindo pela ls\o é tanto m~is procedente q,uanto n junln 
l·nconvonienein .daquolles que sào guiados por cenlrol de bygiene public:~, que c slli•Hilnmenlo 
moveis inconfessnveis de~MPe· ~ fórn du .Pniz, derectiva des<le sun orgooizaçih>, carrega com 
sem se lem~rarem qu~ isso rlltlecte consideru- a ~ronde re~ponsuuilidnde dos ncontecilti.cutos 
velmente nos se.ua destmos presentes e futuros em sll:IS vnrmdos .e nsmsl3dorlls phascs, a . des
porquo não póde deixo r de .interes~r vivamente peito da mcsquJnlla autonomia quo lhe ~ re· 
aos intere11ses cowmerciaes da no;;sa com ns servadn. · 
praÇas cstrnngeiros. Ao passo .que em nosso palz ns l~ousas . mal"· 

P.ortanlo, .Sr. presidente, temos nece~sidade chnm por semelhante modo, que :~ urg:•nJlOI,'iio 
de empregar os meiol aconselhados pelo sciencin da juula centrnl de hygiene e summameutQ de· 

TGIII8 111,-te, . 
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feituosn (apoiados), e que as obrigaçües, que lbe parn os outros membros de!J~. Sómente por 
silo co.mrnettidas, estilo muitn acima das suos for- essn exposição comprehende a camora quanto 
çàs J.lel~ peq11eno numero e peiD. itisig~iftcnntc ·é derecilvn t1 or~anflaçiio dess11 importantli!Simn 
retnb n•çao, vê-se que, em outros puzes. ao instituiçio. (Apotadaa.) · . · · 
contrario, a jllnta de hygiene publiea e ns cor- Entro agora, Sr. presidente, no exnmll dn or-

. porações de saude mo,·em-se em uma espbera ganíza~ão de instituições. identfcas nos outros 
muito mais lata, disericionaria ot~{ principal· pnb:es. COmecemos pélu Inglaterra, que 6 o paiz · 
mente em eircumstaneias nnoma as; isto é, elmdo na vnnguorda de iodos, closslco pelas . 
diante de ph3ses epidemicas, são cercadas . do normas do seu governo , e respeito ás suas 
pre~tigio, dn ncçiio do p1>der executivo e _dos tradições. Naquelle paiz, ~pczar ila autonomia 
tdbun~es no que llt~ é confiado. qne \êm .as ncfin!nistrações publicas em todos 

Eric{Jntraremos a verdnde dossns proposições os pontos, nos condados como nns cidades, nos 
na eomparap1io ligeir~, que vou fazer, rapidn até, lm1·gos, como nns parochias. npezar dess.'l auto· 
pelas condições especiacs em que (alio-debora nomin, hD um/onto cotnmurn em que todos se 
adiantada e da lmportancía de um nssumpto, encontram, e 11 respomabilidade, pernnte os 
que pede mais algum desenvolvimen&o. Com- tt·ibunaes, daqueUes quú comp~n!}1_e'.terem. .. -de . . 
paremos, _poi$~JLJegislação .. sanitaria de -n~so· ·qualquer modo·:~-saüde alliéia: Isto prova clara• 

- com ·.·a 'dos outros paizes mnis adi:mtndos. mente como a nttençlio é dirigida alli pnr11 as· 
~· -O Sn. FnANCJsco Sool\K :- Ha umll grande sumptos desta ordem. . 

di!fereuça: ê que nos ·outros paizes é retribui- lllilependente-disto, n divisão sanitnria é Celta 
do 0 se1·yiço dn salubridade publica . 6 niio por districlos ruraes e urbano~. que contêm em 
póde. hnver servi~o regular de s~lubrirlade :pu· seu seio· commissues geraes, l'Utras chamadas 
bti~3 senão p:1go. de melhoramentos e conselhos municipaes1 que-

desenvolvem todn a sua ener~,ia e actividollc nD 
O 811. AtUEIDA CouTo :-E' yerdade; lembra intuito de melhor~r a sahtbrioode. 

V. Ex. muito bctn; n:To obstante, a junln o~ conselhos de saude, incumbidos da hygiene 
central de hygiene tem obrig~ções· da ordem publica alli, assim como as commissões on<:{l.r· 
das que paSSQ a meneionnr, dcterminndns po- regados desse serviço, exercem acçlio discrlcio
silivnmenle Jlelas di$po.~ições regulnmento.ces. _naria; lêm o direito, não só deapplicar, mns de 
A rctribu.içiio e~tii, com ctreilo, em notavet des· Í3.1cr cumprir us multas ; têm nlnd:~ o direito 

. proporção .com o tr~b~lho: .o presid~nte percebe de entrar nos planos dos construcções, de inler
l::!OD~ e 800,eadn membro iln juntn: os iuspc· ferir no :~s~eio, pintura e nlugue\ das cnsns, de· 
ctores d~ snude n:~s IlroVincins tt!m ~O!) e os molir, no caso em que hnja contravenção, os 
membros das commissõ~s ... snnitarins exercem prodios cdiOc:tdos, emOm de intervir por tnodo 
~;~ss<~s funcções sem ;~ mínima retribuiçfio, nfío muilo dlrecto em tudo quanto se prende á stmde 
só pocuniaria. como :~té honorifira, no contrario do povo. Ora, vê-se que nestas condi~lles as 
do <file sueeede em outros .Pllizes. ' . • eorpDrnções de saude, que siío organlzadns por 

Entro, pois, no exame e comp~raçiio· da legis- r;essoas competenlememc habilhadns para elt
!(lçiJo s;~nitaria do nosso o dos diversos palzcs ecuçlio compleln de seu pl~no,estiio autorlndas . 
rnnis Miau todos. · o exercer sun Jlsclllisaeão com 11 segurança de 

Cc,m~~orei pala nossa. A f'unta r.entr:ll de hy~ qull ella ha de eorrespllnder vnn\ll)osanuinle :is 
gienu IJUblica roi erend.n pe o decreto n. li98 de necessidades do servieo. 
:H de Setembro de !SiiO e pnr.1 sua exeeuçlio Ainda mencionnve1 ê sua autonomia em 
baixou, com o decreto n. 8i8 de ill de Setembro Londres, onde, além da commissão central cita
de 1!l(it, o re~pectivo regUlllmento. l'~lo :~rt. H mada -,-do mclropolo, que ú impor·tnntlssima 
des~\l regulnmenlo ficou íncorpora.dn n ella o por suns nt\ribUiçucs, tem estn. como aiJ..x.ilinrcs 

. direcção dn insp~c~iío da suudc do porto o da m11is trinta (r oli{J commissiies • 
. ,·nccili;;~çfio~ sendiJ :•ssim alte•'udo o decreto de Si da lng\trterrn hwnmos nosso c~Dtne ti 
2\l de J~ue1ro de :1.8i3 • .\h!m dessns uttrilmições, FL'3ncn, encontrnmos este serviço nlli r~lto ainda 
outJ•as, nos nrts. ~7, .i8, 49, ~o e seguintes, de um modo especinlissimo; é elle commettido 
obrigavnm o junln a t!'alJalhos superlorvs a suas :is rnunicipnlidodes, q_ue têm acçiío I!H'ga o e:\:• 
forç:-~s, j)(lrque se prendiam elles á inspec.çii.o, tensa, c á poHeia sanll\lria. . 
fi scalls~ção e m•Hlldns de tudo qunnto ll refe· uma exeeurn o que a outra determina, de 
rente à snude publica , obrignçoes material· monelrn quo h a do i(11YO das in.dieações ·e dl\ 
m~nte Íffillassivais de serem satisfeitl!S J!Or tiio exocuçlio dellM rcsullnéios pl'ofkuos; o. conse· 
diminulo pessoal, JJCSsimamentc relrJbUido. quentemente de v~nlngens consldernveis, cn
Entreto.nLo o decreto n. i.OOO ue t~ de Dezembro p~.tcs de collocar. :1 salubridade n~s condiçOes 
do i8li7, o1teranJo o de :il9 do Setembro dd81li, em que se acha a nl!i. 
Jlassou tod~s ~s nltriiJUiçues dn jo.n!n p~ra o Alem desta distribuição gC!ral, ha dh·isiio por 

. presidente, embora continuassem os outros Cólteg_orins, grnçns -ao projecto do illnsll·c Ro• 
membros:~ fazer parle de lia; assim como, em seu yer Collard,que creou tis commissões cnntonoes, 
:•rt. 9, exting-uiu ~s commissõcs· de hygillJle.ua.~. conselhos de bygiene dos distrlctos e dos depnr• 
(lrovincias,. pnssnndo sur.s uth•ibui~ões nos ins- tamcntos; de mnneira a serem todas. os pontos 
pcetol'es. Por semclbontcs disposições flcnrom, devidamente representados· por cor,oraçõos de 
como vê· n camorn, concentradas nas mlios do suude. Aindn existe umo cornmissil:o consuHiYa 
pre~idente da junt:~ uUL·ibuit;ues, quo, por ex· junto tto ininisterio dll hgricuhurn. 
ccssiv~s niio podiam ser s:.~Usfnctoriamente Em Pnriz, comprohendJdo o depnrlllmento do 
cumpridas }leio concur~o de toda n junta, al!l.m Senn, o comelbo oc bygiene, que é composto da 
da perlla !le força moral quo resultou deste neto medicos,chimicos,cngenheiros, cheresdeaoude, 
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runecionarios publieos, etc., lem altribulções apolo mais decidido dal! nutorid!ldes admini~~ 
clevadissimas. Na Be\gica o serviço é em pnrte tralivas c indiciarias. 
{!ommellldo ás munlcipnlidsdes e em parte .á Desse rapido esboço vê·se que em todos os 
policia sonitaria. pnlzes a hygiene publica, social o privada des• 

As corporaçõCls de saude, quando ha lnCroc- perta a maior attenção e que a leg'lSinção sani • 
.ções das leis snnilnrias, exercem acçüo direllta e torin, inspirundo-se nos . princ1pios sãos da 
promptll,. punindo os infrlletores com multas e scleneia, tem proeUI'ndo eercnr ns autoridades 
até cinco dias de prisão.. incumbidas de applicar os seus preceitos, de 

Na Hollanda este serviço é feito por inspe· força e prestigio indlspeusavel para seu regular 
etores e ndjunlos destes, distribuídos pelas pro- funccionomento no exercício das obrigaçües, 
vineia~, e por conselhos provinciaes, compostos ·que lbes siio confiadas. . 
.de medieos, phnrmaceuttcos, etc.; neste paiz, E, realmente, é censuravel, seuiío condemna
nlém das multas, podem as corJlOrações de saude velo palz que não empl'ega todos os meios a seu 
.recorrer á força publica para fazer cumprir as alcance. para melhorar seu estado de salubrida· 
-suas ordens. · q~_,_w!l _ _lnfll!!!!l~!a _cru~~~ büns~o.ª!l.i~lies llU!!l~--

Na-Aus(rlàcespeeTo:nlãhenÇtiõ"élingTáa~parii·.· ntcns exercem nos deslmosi.It>S povos. (Apoiados.} 
o estado sanitarlo ; sua distribuição é por ndmi- Ora, estabelecido o.ssim o lllrmo compnrolivo 
nistrações communaes,. mns limitada a sua . entre a legislnçiio snnitarla do nosso e n de ontros 
esphern de .ncção, e por districtos, nujos. nhefes, paizes, vamos examinar com desprendimento e 
que sUo.medlcost têm t11ncções por tnl modo n franqueza indispeusavcl o que. ~e tem feito, 
Jatas1 eautoridaao tão emcu q11e não teem que principalmente de c~rta época para c(t, com re· 
inveJIIr a nenhum dos outros paizes. !ação a este nssúmptl', porque data essercial· 

Si passamos a examinar a legislação sanitaria mente o seu maior movimento desses ultimos 
da Allemnnba vemos o mesmo interesse pela nnnos. 
saude publica, vemos que n Allemnnha tem um Niio ·partirei de data· muito remota· porque 
eolle~io de saude estabelecido em cada uma das seria enfadonho occupnr-me disso mais exteii· 
provmclas, o qnal sob a direcção do minlstcrio samente do que comportarn as necessidadt>s da 
aos ouitos, instrucçõo e negocies mcdicos,oxerce materia o ns pi'Opor~ões deste debate. 
acç!ío consultiva e executiva- sobre tudo que é Tomo por ponto de parLida a época em qne 
rel:tlivo a salubridade. . medidas mnls exten~ivns e complexas foram 

Os collegios são compostos de medicos, cirnr- adaptadas como a.s mnls necessnrias. 
gl~es, phnrmac!lutinos c ató vete r inario~. · l<'oi em i876. qU.e ·.o St·. canselbeiro José Den to, 

Em Portugal, este serviço é ndstricto ú secre- então ministro do imperio, nomeou por aviso de 
taria dos negocias do reino, sob a direc~ão dores- 3l de Alnrço do mesmo uuno umn commi~são. 
peetivo ministt·o, qu.e tem paro oux.ihal-o uma composta do illustrndo Barão do Lavradio, pre· 
junta consultiva, composta de me[nhros cffecti'· sidente da Junta de bygiene, e dos Drs. Souza 
vos e Gxtraordinarios, entre os qunes flgurnm Costa,. distfncto lente de hygiene, e Tol'rcs· Ho· 
medicas, professores de hygiene, de phnrm~rcin, mem,·fente de clinica, um dos ·nossos m.1is il· 
ehimicn orgnnica, chefes aos corpos de snude e lustrados e dlstinctos professores, com o IIm não 
runccionarios superiores de outras classes. sômentc de lndica·r em parecer minuoioso os 

Abi a distribuiçrio das autoridades de saudo meios necess:1rios para debellar a febre ama relia 
é j.or provineins, ·communas· e pnrochias sob mas tnmbem pnrn acon~elhar as medidas capa. 

d I d zes do prev.enir o sou roapporcclmento, priuci· 
a trccçõ.o d~ 0 egndos de sau e. paimente nesta capilal, ossitn como os preceilos 

Assim como nesses diversos paizes, 1l a solu· hygientcos necessorlos p:1ra melhorarem ·o es· 
bridade olhada e nttendtda Jlela lltiliu, Sttecia, lodo da snlubrldado com rcloçiio 11 outras mo· 
Hungria, Suissa, etc. )estias. Comquontol Sr. presidente, o febre ama· 

Em &odos os poizes dn Europa ~.a corporações relia tenha llnl.ft)lado. nlgumns Yezes, outras 
do saud3 siio gt·otinoodns pelo tltesouro, n ex· provinclas. nllo encontt•nndo nellns, como cn· 
cepçiio da lngluterrn. onde ns deep~z:ts ·com csle oonlrn aqui, elementos e combustíveis apro·. 
set·vi~o silo fellns â custa do um imlJosto parn priadosao 8!llldcscm·olvlmonto,cstou persuadidll 
semelhante fim, e a elle cspeci{llltlentc apJllicndo. ilo que ucixorin clla do ser mais assidua em suas 

l'nssemos da Europu á Amt1l'lca, onde me visilns, nessns provinclas, se n poderia evitar 
occuparei somente dos Estados· Unidos do Norte, mesmo, si j!Otv6ntura; a saúde publica fosse 
porque preciso restringir-me. cntt·e n('•s obJecto de mnior nttençuo. 

Continuando o assumpto,. diroi que a com· 
O SR. Tm.:oDoRBroSouro:- V. Ex:. presta um missi'io nomeada pelo Sr. conselheiro losé Bento 

serviço relevante tratando deste n5sumtJlo que apresentou o sen pnrecer· a 2'1 de Abril, isto ll, 
é muito grave. (A.poiado&.) menos de um mez depois de sua nomeação. 

O Sa. ÁI.MBtrlA CouTo:-NII Americn do Norte Esse po.recer é o resultado do trabalho~ do es· 
a acçiio dns autoridades snnltnrlns é mais con· tudo, dn experiencia e da aptidão. 
sidcravel, talvez, do quo em outros pni~es; pctn O nobre ex-ministro recebeu o relatorio ~. 
iniciativa, independencio. e autonomtn; em sum· em vez de procurar dor lo;,:o execução us me· 
mo, é qunsi, po1· :1ssim dizer, um estndo no did:1s pela commissüo lembr~d~s. entendeu ainda 
estado, porque .levu incisiva flscaliznçüo sobt·e conveniente, não ~ei bem por que motivos, ouvir 
tudo, póile llnalmente demolir predios, rnz~l-os a novn coromissão on, pora tndhot• diwr, n 
consu·uir e Intervir descrinionnriamenle em mcsmn nugmentndn e poucos dins depois no· 
tudo quanto diz respeito n s:.udo. publica, e ú ffii!Olt outrn commisstio comllosta dos mesmos o 
pr~clso considerar que encontra para ·isso o de mais Ires importantes e distinctos clinicos 
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dcll-ta capi tal, os .srs. Drs. Thlptisl8 dos Santos, 
Hil.trio de Gouvêa e S.1boia, professor de opera· 
j:õPs, pnra dnr p:n·ecer sobre o ·pnrecer npresen· · 
t:tdo e indicar, além do que constava do tela· 
torio ela primcil'n tommissõo, aquillo que·lhcs 
p~ reres$:1 a in da .con n'n i ente. · ·.. · 

Oru, comJJrchcnde Y. Ex.,. Sr. presidente, 
que este proces~o. ao que· parece, não podia ser 
o mais tom·eniente. Pois q:uondo se tr:itavn de 
tomar medidM eucrgicas e 1ostantemenle t•edn· 
madDs para d~bell:~r uma epidemia, stimcnte 
motivos muito especiaes pod~riam nconsclhnr 
uH~ios ueHa orclem, c expediente$ que returdo· 
riam ante~ do que opre~al'iam qualque•· provi -

-· dl.\n:ct:r e I"eure;;ultallo; · · · .. - -· .... ··· · · ... ·• -. 
A .commis~io não se demorou· e em 17 de Jlt· 

nho nprescnton. o stu parecer indic3ndo rn3is 
ou men(ls o qui! havi:~ sido lndic:1do pela outra 
1:ommisslio c uma ou outra medid:t que enten· 
Jr.u ncccs.<nri3. · 

De tu•lo isso que foi lembrado, d:~~ ·medidas 
que for.1m ll(Jr~ent~das, é pre~i;o dizer com 
n·nnq ueza que quo si nnda se rez, ~peznr dos de· 
~jos ret"elados Jltilo nobre conselheiro, conli· 

. nuundo Pl'r consequen«:ia·o estadn sanita rio mais 
ou menos nas mesmas eondiçües. · 

As commissões sanitarias nomeadas parn os· 
districtos e parochins, de occõrdo com o ilecreto 
de 11Ji6, :~~signado por S. Ex, nfto o l'oram ·.senão 
Ul(liS .tarde por um dns successores do nobre ex· 
ministro, sem percci.Jercm,porém, e~sas commls· 
·s\íes ordenudo algum, confol'tne furo lombrndo. 
nllnlmente, Sr. Jli'Csidente, é injusto .quo eSS(l$ 
commissões prc~tcm·sc n serviço tão impormule· 
c arnnoso, quet· nn êpow em qne a cpidemtn 
rcio~. quer tót'a.tlella, quando os medico§ que 
:JS COID!JOCill deYem f~Zl'r O lJll pcl de bygicni:;tas1 

· ~em perceberem a menor retrillili~iill. · 
· ·. ·Acho que j:i fnzem multo Qs tncdicos; obcde· 

c:endo ~ós >éntimentos de hum3nidade, em .JJres· 
to r·~c n ·trnlmlhos e f:u1lgos.em que, compriJme\· 
tendo ~cus 'Interesses, podem tnmbem colllpro· 
utelter n $itl\dee a·proprin vitlu . O qu.a é verdnd(' 
e que os mellicos nno pouem t:ontlnuar· o r:ozcr 
cotmmicntementc o papel de m~dicos e hyl:!ic· 
nistn~, 5ilm quo n retribuidio · dctermlundn sejo 
Yotlldtt pelo iJOdei' lt•tdslatlvo, fJU ': niio 11 ·votou, 
como dt•vcr:,. succeder si 11 tJrOJJUlcssc o nobt'e 
ministro opportuilnmenle : !JOl' consc•(Ul'ltcin 
c~&Co mcdic\•$ n:\o tlOdem eontin ü~r ncs~m; 
ClllnmiSl'iies. ~em s:1r.rilic:11' nn seu dcsem· 
·JJeitho o temJlO vot3do n interes~cs renes de ~ua 
vidto. 

Em 13 de Fevo~reiro de l8i8, jú sob n pcnpc· 
cti\·n ele nova siluoç~o. foi con\'ocndo pelo nniJr(l 
l'X·ministro !lo imperio, o Sr. conscllt~i ro Lcon· 
cio de Cur\'alho, dominado naturalmenl:e por 
boa~ intenções, un1 congres~o medico; ehnruo-o 
a~ sim, ).IOÚJuc reun iram-se, a convite de S. 
Ex. e. soiJ ~ sua direcl·ào, n jUnta cenlrnlde hY· 
gicnc publiea, ;~~ commissües ~:mitarin~. n im
t•crial ncudc·min de medicina, sociedntlc di! SllDCil· 
·nwnto, ciiCft•s dGs ~~orpos d~ snüde do excreitn e 
•In n t·m~lln, o pt'i•siclente dn ctlmat1c municipal, 
to!\'l'l.! <~.·ulantc.: do commort•io, etc. Estn 1·euniiio 
tiw l:vmplc\n c solemne niío rorTespondeu, 
JM' ~··u~ l't'~ull;1do~ tis mcdidns prntic:~s cs· 
) ll'tnllu~ twln ••J•ini:'io o nconsclhiulns JlOins ne· 
c:o· · ~ldltdo·~. fo:lltl'd !lUtO; :t I'CUilifoo rct O IJUC Jho 

crn pós•ivel, sendo, como era, mer11menle con
sultiva: den sua oJliuiíio, rnndamcntou·a ele· 
gltlmou·a, como lhe era digno. A pnpuJa,;io 
llcou eott'c a .esperança e o sobr~!lllrto, e, si 
porvenLurn, tivesse clln a o:onvic.çiio de que, 
empregullos es~cil mdoP, pBdin contat• com oa: 
resultados nnturno:s provavelmente se tronquil· 
llsat•ia, e seria nesse easo a renniilo ossim apj)n• 
t•ato~a garanti:~ umilo rmzoavel· e ;~nimadoro. 
(Apoiadõ.11.) . · 

1\lae,Sr. prcsidenlc,licoutndo quasi no mesmo. 
Jlermilla ·se· me esta fr(lnquezn, porljUe ett sou 
.olos (jUe uutende111 que em relo~•iio aos ll'rincipios 
. ll !i.lltlo.:.v~ , 1lesde .quo elles ~o llehuentc obser 
vados, deve haver uma di&:iplina rtue I! :1 que 
exige o apoio. sem re~tric~ões . .Mas, em assttmp· 
tos de acJministrnção, reservo pua mim, como 
pnro si rcscrv:rrãu os nobres deputados, ll h;dls· 
pens:rvel franf(Uezn .pat·n seu exnme; por conse· 
quencia entrando · n;1 nprccinção de questões 
de~ta ordem, import:mtes. porque·se prendem a 
interesses villles tla ·sot:iedadc, oehoque cumpro 
um dever, f:.ozeudo·o com rnmqueu. (Apoiado$.) 

Esta reuni:io a que me reOro e que ICI'c lu· 
gnr a 1:1 de 1-'evereit·o, o que rcsolveuT Que 
ro~sem s~tisreil:~s e postas em execuçiio ns me· 
didu~. ex.i.llidas nos pareceres da L• o ':1.• colll· · 
misstlel' • .Nes~a rcuui:'1o surgiu DJJeuaa de novo, 
<;omo m·als mencion3Vel, uma id~o. ou nntes umn 
mf)di.d~, e roi n cxlgcneia tJUC no ex-ministro do 

· 1mp~rio fez . o presidente da camara m11nicipal de 
umn qunnlio IJUc, segundo me consta, lhe loi pto
rueltidn pnrn poder renliznr o·atct·ro de alguns . 
p:tntonos, corisldllrados nocivos :i saúde pul:ilicn, 
qM dc.1·ia ser prolicndo por individuas que o · 
Isso e~tnvam obrigados por lJOstut·ns municipncs e· 
deixnram do cumjJril·a!t,· apez:tr de mnltodos no 
·rcincidencia. E como n postura municipal de · 
termina que, uma vez multatlos nas bypotheses 
llgurndas no eodigo de· pos~ura!t, nüo querendo 
satisf~zcr os inrrnctóres :ís uxigenciDS do ser
viço, o propria cdilidade façn ó sun cust.,_ a 
obrn l' dupois promova scu·png~men to por lli'ÇM 
~:x•·eutivu inlenlndo rontra ·o propriol~rio, uiio 
h'ndo n ~lltal'll · nuJios de t·eali.l::~ t· essa dcs
Jl ~Z;I, o sclt prc~iliiÚlle . t•tJdiu ·JlOl' emprcstltno 
no nobre ex-mini~lro uo ltnperio ·umn qnnnlin 
que I h c era lndi~J.J:ell:ill\'I.Jl pnrn e~ se melhoro.· 
mcnto, · 

Mns o que ti certo c que, por circumstaucios 
quo podom ~cr justillrni'Cis,o no!Jre ex• ministro 
dv imjtet·iu n:io ~a&isfez esse comJlromi~s{' , mas 
(>Or fultu de~~a !jUUillin deixoralll•SC de ell'eciU31' 
medidn~ rcclnm;,d us jrclo bem publico. 

llefiro· in e n prntic~hilidude de medida~ i pot · 
que n ::; . J~x: ~ d~ ''em·s o os tl ~eretos do 28 do De· 
zc111 bro do 1878, gobre o sorviço de l.,r.nretos 
OtH,Luantcs , o ele ti t.lc S··lemhro do ruc8mo . · 
unno soiJre dc~ittfCGçiio e nomenc;i'1o de commis· . 
sõc~ Hlllit:tt•ins. E' muito possil' l'l,e já live occn· 
siilo do di&el-o daqui da tribunn, que a llliSsngem 
.m:ois ou menos rnpida dos ·ministros na ad-llli· 
n istrnÇüo dos uegocios 110 p:~iz seja ·motivo · 
Jl&rn que o serviç•l publko n5o tenha o nnda· 
lllouto desejudo. [!Of isso lJUC, qunndo se v~o ho· 
hilitaudo n conhecer n:< necessidt1des publicns, é 
justamente qu:u1do deixam n . dit·ec~ãQ do ramo 
admini~tntivo que dirigem . . · . 
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'Mas, abatrah!odQ das causasque diio lugar a Pernambuco c P&"rá, com o nm de receberem os 
eslll~ factos .e que refleclem em desvantagem individuas .que trouxessem incubado o germen 
publica, a verdade é que o resultado das eon· da moleatia:·ile portos suspeilos, e no in&uho de 
sullas e das cummis~lle8, em geral, não curres· evitar seu desenvolvimP,olu, por is~o que ella 
ponde nem aos desejos, nem ns reclamações da &em uma Incubação as vetes demorada, quando 
proprin opinlõo. as condiçõ~• iudividunes e de localidaüe não 

O SR. Ftu.Ncuco So&BÊ : -Nem aos desejos provocsm logo sll<l explos1ío. 
dos Jli'Oprios ministros. · Quanto aos lauretos,Sr.prcsidenle, lastimo que 

O SR. ALMKIDA Couro:_ 0 ai!mmpto de que nem os flu~tunntcs lembrados tossem poslos con~ 
ostou traltlndo, é da ordem tal que occupa.tr venientemenlc em execução; Estas medida~, 
auendr.iio dos governos de todos 05 paizes, co• no portanto, teMi~m a sat!sfaz~r as necessidades da 

occosiiio, n preencher exigen~i:u reclamadas 
jâ o emonstrei, e devo tambem ser n preoecu· pela s:dnbridade publica ; · tendiam uindn oo 
pação ~onsttlnte do nosso, mas, por modo que afastamento .. co~_l'ecemchegados, . vela ... iater.na· 
seja traduzida emroetos, aem o que ficaremos · sm[l; mas níio estn internação liciusa de~ois dos 
Dll mesma. mdividoos tet·em recebido, nos fOros ílas mo-

Foi, fim1lmente, tJ ndministrr.ção do meu hon· !estias os elomenlos de inloxicnçilo Cllpnzes de 
rado eollegv. e comprovinciano, o Sr.-conselheiro produzir suas manifestações nos incubados A em 
Sodré, sem nenhum ~vparoto é verdade, sem outros pela transmlssibilidadc pruprio á nalu' 
mesmo Ollvir á novas cbmmissõcs; mll8 só com reza da dollnça, mas uma internação de accõrdo 
'o esrorço habilmente em r regado, e exigenci~s com system3 e ]Jluno hormouico e racionnl pelos 
feitns á e~mnra municipa , a cujo. liscalisaçiio quaes os reçemcllcgado~ fossem recebidos fôra da 
directa c immediata recorreu accentundamenre, bahi3 desta cidade e Jogo removidos para longe, 
que pôde obter nl~rUJJS resultados, emrelaçliooos com o IIm de evitar a ra(lrod Ltcçào do que sn 
assumplos diversos que se pmnd1am a snurle ]lU· deu na Barrn do Piraby e em Vassouras nHimn· 
bliea, 4~onseguindo o que nunca se conseguiu- menle,onde, apezar da8 condições ravoraveis das 
a demoliçflo de alguns cortiças, o aceio posslvel Jocnlidades, sH desenv.olveu n m!llestiopor effeito 
e sanenmento do. outro3, e o Jecbnmento de da internaçiio impropriamente prabcnda, por 
poucos. · · isso que os individuos levevam jn o gcrmen do 

O SR. FRANCisco SoDa&:,- De qunsi todos. E mal. . 
a V. Ex. devo uma feliz lembrança, dos ~om- o SR. FRANCJ~co Soou~ :-Ea entendo que a 
missões par:~ o esludo do beri·beri • (~bre ama relia é·endemica no .Crazii ; temoi•B· 

O Sa. ALMEIDA CoUTo :_;As qu11es esporo que como endemica e epidetnica. 
corresponderiio n solicitude de V. Ex. n 

Dns difl'erenlcs tnedidns lndicndns pelos com· OS~. SA.N'l'.A. OSA :-Apoiado. 
missões nomeadas, relembradas pelaJnnto cen· O Sl\, AutEtlio\ CouTO :-.o\. sciencia c obser~ 
trai r!e hygicnc e nceitns pela opinião profls· vação seJlncarl'e!famde explicv.r esse ra~to.A V .. 
sional como indispens:lVeis umas ernn1. por Ex. eu respond~rin sómente com esta retlexiio; 
sua natureza enormemente dispendiosas e ~or- mas como vem crn seu apuio o meu nobre collega 
tDnlo impossiveis de ser levad·•s. a cffeLlo ; depul~do J>Oio Pará, compelente por seus eonhe· 
entre estas fignram a constrncção de um cáe~ cimentos clinico~. (apGitJilos) direi : que quando 
rernl. o I]U31 cert:tmente rnodiflcnrin ns condi· n rebrc nmat·elia se desenvolve nM epocas da 
ções da lwgiene da cidade pelo melhornmento elevação do calot· enlre nús, isto é, no verllo,. 
d:t :1lmosplwrn m~rilimo, e o arrasamento de sem que ~ej~ importada, é porque, conformo a, 
mort'•·s, nn intulro llo diminuir 11 ehwn(,'ão du observ:t~ão clinica, elln, durante o inverno, niio 
tem]•cralnra e uom elln n humidode 110 solo e desnppm•ece nbsolnt~rnunte, c neste c:.so .o sU!ll 
saturat:ilo dn atmo~phoro. Estas medida~, alitls lrHnsmissibilidado ~ limit..1dn durante o C8tação. 
toconselllodtis peln seiencla, reclamam o emprego fria pelas condiyiíes ün(Hoprins ~o ~eil descm•ol·· 
de imm1~nsos coplloe~; s5oirt•eulizaveis, porlnnto. vimenlo e as~1m c~minha ntú se encontrar· 
Niio sou dnquclfcs que entendem que os sac1·i· com a eslaçà•) qucnlc,qu~ndo de novo reerudc cc· 
fiei os do Eslado possam e devnm chegar o&~ ahi, por cnu~us que purn isso concorrem, explicavels 

'quando lhe é nbsolutamen~e impossivel fnzel·o. s~ientillcnmenlc. 
Fomn1 pnrêm lembrados outr3S medidos IJUe 

se prendem :i e~o:igencln commum d::. byglene O Sll. F.tu.Nr;Jsco SuDnt dá um aparte. 
publica,rrclara:ldas lnstanleuwnto par111 impedira O Sa. AI.MEtDA Cou-ro :-As molcslins endemi· 
maJ'cha c p1~opagaçiio da epidemia . da febre cus desenvolvem-se, como snccedo em nosso paiz, 
amn•·clJa, medidas,entrelnnto, que sendo efficnzes qu~ndo encontmm condirlic~ genesicas, e como 
n:• o~cosmo, deixam de ter a mesm~ importancia accmtece l-''Oill os l'ebros romiltentos biliosas dos 
logo d~Jpoi~ tio (lesnppurecirnonto da moles tio. paiz~Js quentl!s, as pcrliiciusus e em sumn1n com 
1'entlinm a m~lhorar as condições dos estn· todas ns de nature1.a pnlustre; mns, do~tlo quo 
belecimentos publicas, n remover doentes a cnn~o genes!cn n~u existo o no conl1';1rio, 
oifectados para o hospital mnriLimo de Snnla elln 8e montrestn e desenvolve pm· im1JOI'tn9ilo, 
l7.obel, desinfcctnr os navios vindos de como dó·se com a rt•bt·e nmn~~lln, a cundtQ~O 
pOL'tos mspeilos e infeclos; de$lnfocção dos csseucial da tronsmissibilidnde !I qne rcnlmen· 
que e~tiverem no auco1·adouro ; desinfectar os te real~ .a suo oyoluçf10 i·nu·c ns du,,s esLnç\ics :. 
cortiços, n institnir lnzarelos llucluantes -quente c rria. 
uniformemente orgnnizodos, c lnzaretos lixos 
110 1·1orto do Uio de Jnneiro como no .d& Bnhio, (Ha_lllll apal'te,) 
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Lembradas :~s medidas geraes de que me 
oecupei. e que se prendiam i condicio de aelll· 
alidaile ttunnto ao il.es~nvolvimento !ta epidemha, 
a attençuo d:1 junta centr:~l de hygiene e de 
todas as commissões foi dirigida especialmente 
para os celebres cortiços desta terra, cortiços 
que eu renlmente est:J,·a longe de eomprehen
der que cs.istisse111 em 1i'ío .larga extensão e 
pudessem Interessar tiio vivamente a causa da 
sande publica. 

Entretanto, pel:~s informações commnns , 
pelo exame 'lue fit de nlgnnse pelas oondições 

... pec.ulinres em que. se neham,._inl1ro. realmente 
que elles figuram como tactor poderoso entre 
n11 cuusns '}Ue especialmente concorrem para o 
desemolvtment.o ·das moles tias nest:J capital e 
com eBpecialidDdc· da febre ~mnrel!a, e, pelo 
pi'oprio relatorio do nobre ministro do imperio, 
eu tive occasião de verificar que nesses cortiços 
habit:un cerca de .38.000 pessoas ou mais l 

O SR, FRAN"ClSco SoDRÊ :...:.1\fais, habilnm 
r..o.ooo. 

O S1.1. ALMEIDA CouTo: - Or;~, parece extra. 
ordinario que c1n um cortiço cujos divisões são 
cellulares e cujas ceHulus siio ainda subdivi· 
didas, possam morar em uma pequena· área BOO, 
mil c mnis pessoas, como elTeclivamenLo morom; 
isso realmente relllnmn a maior nttenç:iio do s-o· 
verno e da municlpnlid:~de, que devem para 
esse· foco permnnente de moleslias dirigir as 
liuns vistas c ncçiio, procunndo, pelos meios 
'necessarios e eficazes, ''encer a reSi~\encia 
passiva, que o[l{lllem á execução de medid:ls 
Impostas pela edilidnde; de cujas altribuições 
qunsí gue exclusiv:unente estâ dependente este 
1·amo de serviço, tanto mais qunnto está reco· 
nhccid~menlc assentado que elle~ !}rejudicllm 
considerll\'ellmmta a saa~e do povo, e que é 
delles qutl SUI'B'e mnior numero de lmSDS de 
febre amllrella e ordinariuüJcute falnes. 

Os outros paizcs, ll deterulinadnmenteolguns, 
~m l'el:.~çflo a este ponto se t~tn ocel\pttdo com 
insistoncia no intuHo de pro!Jorcionnr :i clnsee 
pobre, domicilio çercado dtn:ondições hygie• 
nicas boas. Existem ~ociedades bem organizoâas 
com o fim de constmir esta~ hnbltnções modelos, 
de accôrdo com os preceitos hygumicns, ditfe
rentcs realmente sob todo o ponto d<l visto 
destes, existentes entre nós, onde nilo ha luz, 
nern ar, e qlle sii.o na llbrnse eloqu.ente e expres· 
siio de um escl'iptor, n s~pullurn dn bnbítoção 
dos YÍYOS. 

Em outros paizcs, ~lem da iniciativa indivi· 
dual, Ql\o tem concorrido considero,•clmente 
pnra melhorar :• sorte d~ cl~~~!l pauperrim:t hn, 
como dissc,us~ociuçlíes que tem cmpregudo seus 
capil:~es, no eml?enho de coneilinr o~ seus com 
o interesse publico. Drilhanlcs,efficuBs tem sido 
seus re~nHados. 

En1 Londres inslitui~õcs dostn ordem têm ido 
~o ponto _de mell1or:rr a salnbrid~de dessas cMas 
modolo~. ,_. a mortalidodc nessas hnbilnções 
Iom descido considcrnvelmeuto dn cifra ordi· 
n(lríu das hnbita~uescomrnun~. 

Ao t>nsso qnc a mort3liduda gerul é de 23 por 
i.OOQ, tem ·cll~ flll.ctttado cnu•e 1.4- c t7 110r 
f.OQO. 

Em Salisltury essn lnstilulçiío oiJercce vania· 
gens ·ainda superiores: a morlolidade olll que 
era de ~8 .por 1,000, dc~ceu a 17. 

Este é, portonto, um: dos pontos que têm 
chamado sempre a a.ttençiio de todos-: iln jnntn 
central de bygiene,das commissões e do proprio 
governo, e estou persuadido de que todos 
elles se têm. empenhado em fazer desappareoor 
esses Cócos de infec~ão, já procurando mudar· 
lhes as COD!lições de salubridnde, melhornn
do·o.s, j:i intentando fechar a nos e demolir a 
outros, e jn, finalmente,pr6screvendo·lhes certa 
lotação ; apezar de tudo isto, a resisteneia que 

-se oppõe a exeeuçiiu-dessas-~medidas · é de ·1111 
ordom que muito poucos& tem {>Odido obter, e 
as asplrações e as ordens são ordmariamen le il· 
Judidas 1 E' Preciso reagir contr:. tão fatal resis
tenela. 

Não é por certo li Colta de prescripções hyg1e· 
nicas, de conselho~, de opiniões competentes de 
prollssionaes que não temos melbor:ldo de sorte 
sob este ponto de vista.Prccisomos da iniciativa, 
ouergia, e de resolução delinittva para ex.ecuçno 
do que nos aconselha a scienci11 wodernH, com 
r~laç~o ao assumpto do que nos occupdmos. 

O Sa. FRA.Nctsco · Sooruí: - Execução e di
nheiro. 

O StL AutetDA CoUTo: -"Sim, execução e di· 
nbeiro. 

Mas bn de d11r-me lieenç:n V. Ex. que,. 
respondendo-lhe sobre est" ultimo ponto, lhe 
di~fa que se algum assumplo pude e deve 
OX1gir dos poderes publir.os esforço e sncrift· 
cio, é oxactumente este (apoif!dos), por isso 
q·ue interessa mais intimamente com a sl!lunri· 
dode do nouo pllb e que esses fócos de infecção 
disseminados como se acham, alimenlondo mo· 
!estias que atrect~m aos es !ran gel ros de · prefe· 
reneia, fuzem recuar aquelles que aspiram vir 
pnro elle (apoia®s) o de cujo concurso tonto 
precisamos. Ta mos tantn mais necessidade, Sr. 
jltesidente, de dirigir nossas vistas para isto 
qunnlo ostomos legislando de modo a ubrír as 
portas por ·todas às fórmas, pela amplltttde de 
direitos religiosos, pollticos e civis, aos cstron • · 
geiros.Como havemos de trnneal-as em conae· 
quencin de uma causa que é re-rnediavel, c re
movível, embora para con&eguil-o ~eja preciso 
resolução paro o sncrificio ? Procuremos, pois, 
r~mover esses fócos, que se aprésentu.m sob 
aspectos difl'erentcs, por meios nüo sómente 
dependentes de recursos directos como indi· 
reetos,os quaes nos podem lev~r ao mesmo llm. 
· Existe, Sr. presidente, projeeto upresentndo 
pelo Dr. Amerlco de Cnstro, em que pedia n. 
estn c3moro privile~;io parn construir Evoneas, 
estabelecimentos m:us ou menos opropriados a 
domicilio de lndividnos pobres. 

Este projecto pnssott aqui e nehn·so no senado, 
rnns :~· camarn deferindo-lhe a pn•tençiío itni>Õe·lbe 
uma obt•lgaç5o a que nUo nlio podorlÍ eaUsfo&er 
quo c a d!l rnzcr llll desnproprlacõ~s li su11 custa. 
· Jsto.cm these é l'azonvel, mas com referencla 
aos corliços lhe serú impossivel, porque, como 
o~ nolm.ls deputados sabem . melhor, us predios 
empregados neste r~mo de negocio são eom. 
prados por um valor muilo pequeno em relação 
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ao que podem produzir, alugados como são, mu · -Ext:cdo, talvez á espeetaliva daquelles que se 
a lel do desaproprloçio exige que ella seja feita poderiam occupar do estado sani&ario des~ ca· 
sobre o base do aluguel àe ~O annos e mais pita!, com mais proficiencia e mnls conheci· · 
·!O "lõ· Comprehende•se que o desapropriação mcnto _de suas necessidades. (Não 11poiarle~s.) 
feita sob esta base é ell.cessiva; um cortiço que .Mas ncbo que, como briu:lleiro, cumpro o me11 
custou 8 ou !0:000,5000 está hoje, segundo me dever, occupondo·me de um ossilmpto que in
consta, rendendo 50 ou 60:0006000. (Apoaado&. teressa, pelns· eondiçaes eapeciaes de sua saiu• 

UM sn . D_ BPDTADO:- vem a CtUtar a desapro· bridade, li .sortc do Imperio, embora eu esteJa 
• :r d d · · convencido de que nas provinciP& hn muitas 

pr•açao ezenas e contos. · causas de insnlubrJdode qne não t~m sido atten· 
O Sa. ALMtiDA · CoUTo:- Ora, é fmpossivel didae, mu eomo ellas têm em seu.favor o vigi· 

que um individuo ou associ:açiío disponha de l:mcia dos poderes publicas pr~vineiaes, ·espero 
capit:~cs que .possa real.oienle ·empregar em um ue elles se encarreguem do qui\ lbes é ~u· 

___ ._ .obJ.ec.to_ .dO-qual-po~:~-UI'W--::-"-~•I:AI'-r!l-t-H81'r~-~uro--est&nder-e.lé ellas -os'ilffci.r---
. po"entura a desapropriação n~o fosSil tão cus• tos salutares resultantes do melhor organisaçiio 

tosa, como me parece, concili:mdo com seus in- das Junlll_S de · saude. Sendo, porém, esta cn· 
teresses o bem publico. (Apoiadose apBrte$,) pitaf o centro convergente á immia-raçao · os· 

Mus é o caso em que eu gue, 3lltls, não sou trangeiro, tratando das suas condíçoes hygle
amigo das leis de excepc._ão, Jlllgava que so de• nicas, me occupo dos interesses ger~~es do paiz. 
veriam facilitar a concesso.o, com o fim de :tnimar (Apoindo1.) · 
a construc9iio de estabelecimentos, . que podem Temos aindn,entre ns indicações de melllora· 
ser de utthdade real. mentos lembrados, os pnntanos, a que se referi· 

0"11tro medida lembrada pela junta .de hygiene r3IIl as comm!ssões. :Alg11ns desses, menores, 
e ~las divenas commissões se ref•Jre ao canal têm sl4o aterrados por exigencia dneamarn muni
do Mangue. . · · eipal; mas os que em mais l~rga escala prejudi· 
· O canal do Mangue foi uma obra de propor· cam a saude dó povo conservnm·se no mesmo 

·ções gigantescas e seria de summn utilidade si estado_pel:t resistencin qne oppõem ás ordens 
ella fosse efJ'cctuadn. · · · da camara . municipa~ os seus protJrietaríos ; 

Si . elle pudesse chegar, segundG o plano, ~té paro isso só ha nm meio, que é n cnmarn mau· 
communicar-se com o mar na praia llos }linei· llal·os. aterrar>e depois promover n cobran~a pe· 
ros, por um dos seus extremo~. o pelo outro los meios legoes. Mas para isso. só hn um cami.
pelo proin .Formosa, e estabele~ndo assim com· nho, li o governo auxiliar o. co mora que, segun· 
:tnunlçaçl:o com os o~uos vivvs, estou persua- do confessa, nüo tem recursos. 
dido de gue os ·mates cnus·ados por clle á o sn. JBRONYMO JAnDt!ll : - A cilmoro quasi 
•alubridade ·publica desta côrte, hnviam de sempre perde as ~uas· cnusas. · 
ees..onr; moles felizmente attonuados pela &XiS· o Sn.· ÁLUIID' "MiTO. : -E' verdade o que . 
· teneia olli do gazometro que nulliOca de algum ... '-""' 
modo por sua acçflo desinfec-hmte as exhalações diz V. ~. ; as munlcipalidacles ~rdem qu:~si 
.mepbU!eas produzidas. · . . sempre &o das as suas questões. E ê por essa. 

Entre n ponte deVillo Jsabel e praia Formosa rnzão que os ·propriet:lrios resistem por modos 
e dos Marinheiros, hn um pantano mixto, Isto é, diversos ós ordens da camnra ; .conwm com o 
formado de ogua doce 0 ac :~gun solgnda, pan- receio que ·estn tem de propor· lhes qe•:ües. 
tano da pelar especie por ~un ncçlio deleterla. Em ~uosl tmlas·as mult:~s Impostas peln mu
De . modo que no refluxo das mnrés ns aguas ni~lpaltdnde, ti clla ointln · comdemnndn nus CI).S· 
nlli exlatentes d o impellidils para dentro do tas ;_pelo que ~e torna conveniente q~aique_r re
canal, leVIlndo comsigo dell·icto> e lamas do forma uo aenttdo de tornar sua neçao ma1s ga-
enorme cbnrco1 dando em t·esu!Lndo maior acu· ronlidae summaria . . 
mulaçiio de suosl:mcins nocivos. A ·logon de Rodrigo de F_reitas polu accumu-

Portanlo, hn necess.ldnde impreseindivel de lnção das nlgns alli ex.istimhis reclaD\3 a maior 
aterrnr·se esse pantano quo vai d11 ponte da auençlio do nobre miniStro do impot·io . . . 
Villa Isnliel-até a l,>tain Formosa, e que o nobre Outros molhoramentos indicados t~m sido os 
ministro do ímporao, n(l seu rclntorio, ossignnla banh~:iros, as lavanderias nos suburbios da ci
como uma dus cnuslls que mais concorrem para dade,qúe são renlmento neccss~riaso impresein-_ 
prejudlcu a salubrhlllde dn cõrte . dlvcis. 
· Li em um desses dios no Dla1·lo Oflicia.l a A arborlzaç.!lo, que llliás se tem feito em al-

publi"cnçiio de uma concessão feita . a nlguem ou guma escala, devm set· muito mnls · extensa, 
nssoclaçilo, p.tlrn o aterro desse pernicioso chnrco; principalmente em certas Joc,,lldndes ; o effeito 
d de necessidade renlmente que se leve o. efl'eito bcneOco eor elln produzido niio carece 4e de-
semelhante melhoramento. ~(as ai preciso que, monstraçuo. · · . · · 
aterrado o canal, se estnbeleçam vnllas c vai- Entre oUU'M indlc!l~s figura a dos pontos 
lotns para quo ns 11guas que wm dos morros da P,ara deposito~ do lixo. o lu~a•· d~tlnado é a · 
Gambóa, do Corcovado o d~ vor.tenle de Paula lllta dR SIJpncalat pnro onde é rcutovido todo o 
Maltos, niio u accumulem naquelln ârCll, ror- lixo que n~o aevo· ter tlemoL'D, como succcde 
mondo propriamente pnntnnos arliflclaell. Si muilas veze~ nospontosem.que precisamente ~o 
consegulssemos isto, c~rto poderi~mos por esse depositndos dando lugar n que a fcrmentaç~o 
l:ldo melhoro. r muito ns condições bygionic:ts do ·que nello, ao de~envolve determine a oltcnçao 
capital . · do ar ombientu, comprmnellondo o snlubridade, 

(Ha. um apurle.) ossim como é .indispcnsnvel quo sejam olli inci• 
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nerados, sem demora, conforme o exigenein do dar dcll11 conhecimento exacto um distinclo ta· 
regulamento. ·. cultallvo dalli, que capitulou a moleslla de rebrc 

O Sa. FuoERico REGO :-E' incinerado. amorella .. 
Chamando. pois, a oltenciio do nobre minist.ro 

O Sa. At.l!EIPA CouTo:- Si não é com promp· para diversos pontos neste dobale, confio qne 
tidíio, torna·se ~I ta monte nocivo. O aterro dos· S. Ex. convergirá todas n rorçlis da aua actf· 
pantnnos que c'Jmmummente fazem com o lixo vidade e energia pHa que a instituição de ~aude 
da .cidade é um verigo para :J saudl~ dos ha· entre nós seja llmll reaiidode, modelando a le
bitantes de. suas 1mmedinções. gislnção snnltarla de nossa patrla pela dos poizca 

Tratando dessas indícaçõea, Sr. presidenle, mais adiantados, e gue eonvlrjn s110s vistas para 
prellro o~cupar-me das principaes, deixnndo de o eslndo de salubridado.destacapital, digna sem 
referir-me ~ algumas de menor irnportancin, duvida de mel boi' so1·te. 
para não fat1gar a cnmnra. Peço desculpo ti cnmora de ter occup~do a 

O Sl'l. · Flú.Nmsco Soilldn.;.;;;.Todns -ess-a-s· q;ue sua .. allençâo cotn .. um.. <~Ssumpto .vioáo, por. 
V. Ex. enumerou são de l!Ubida import~nc1a. exeepçiio, a. este recinto, .. 

0 Sa. ALmuDA. Cwro :-Deixo, pois, da men· VOZES :-Tralou de um assumpiO impor• 
eion11r nlgumns que. apezar dP. menos nocivas, tanle. (Apoiad1.1s.) 
influem eomtudo de modo m~is ou menos eill· O Sn. ALMRIDA CouTo:-... mas, na minha 
eiento pnr~ n manifesta~ão e desenvolvimento de humilde opinião, como n:l de todos, de gr11ode 
mole~tias. };st'.U, porém, silo mais facilmente re- impurtnncla, [JOl'que, Sr. presidente, n sande do 
moviveis. · povo é o base real em que se apoia o futuro, a 

Em vista das considera~õcs feitas, peço ao felicidade e n vida das nações~ 
nobre ministro do imperio rtue con1 a posslvel VoZEs:_ Muito bem 1 muito bem 1 
brevidade trate de melhorar as instituições de 
saude; dando organização mais ciJnvenientc (O orador é felicitado.) 
á junta central de hvgiene puhlica, n qunl 
certamente não póde continuar por semelh:mte . ·O llr. Prederleo Reao :-"Lamento 
modo,sob (lena de conservar-se sem .acç::o na prorundnmente que a pnlnvra me caiba n esta 
espbera llcanhnda em 9.ue gyra, semnulonomia, horo, uilo por mrm, porque n horn me é indif· 
e sem o prestigio ind,·spensnvel li. sun nutori· rerente, mas pelos meus honr~dos collegas, que 
.dade, nsslm como tomo elTeeliva u lei de L876 ter5o do prestar- me n benevoleneia de sua pre· 
que J'est,belece u commissões hvgienicns nas sença.; c Isso será molivo para que. limite, tanto 
I!tovincias. E (lara reformas tão'necessarias e quanto fôr possível, as oliservaçtles que linha. 
fmpraseindive;s é mlster qne por proQosta de a razer sobre o orçamento do.mlnistet•io 110 im· 
S. Ex. seja augmentnd:t a ver lia Yolaila pora perlo, ·delxondo outros pontos pnra n primeira 
o se;viç1.1, que é. de U:OOO~! Ha, é verd~de, nina opporltmiddde, si ello vier.· 
verlm ile 800:0005 parn soecorro~ publicos, da O empenho manifestado pe)o nobre ministro 
qual se n.lio pôde lançnr miio senão para cuo do lmperlo e pela illustre commissão de or~:a• 
extraordinnrlo. · mento em debellar o d!·~cit, que (lcrduru por 

Havia eommissües nas provincias por dispo· cnusas accumuindas e de elTeitos ainda mais 
sil,'l'io Cltjlte!sa da lei de tStiO; o regulamento duradouros é por certo louvavel, tanto mais 
de l8iii extingniu·ns, deixou aptmas em cada c1unnto denota pcrwverançn nos e~fot•çus já 
uma dellns um inspectm· de s:mde eom ~00~000; revelados por e~ta camara nn lei dn receita e 

o sn. ~·nANmsco sonnt: -lleferc·se 10 in· fasF.u publillo. para os c:~:erclclos de 1879 a 
spcclor geral, n«s provincias ? I>ora nós; est~ empenho lem um gran•lo ai· 

O Sn. Ar.•IEIDA CoUTo :-Sim. A lei de tSüo, cnnce, que pl'eciwo pôr em relevo, e ü n conftr· 
e mais ncc.cntuntlamente orcgulnmcnto do :1.851, mn~iio do voto do parlnmento no nnno ultimo, a 
detl~t·minnrnm qllc houvesse um provedor em ju~tillcn~ilo dos impostoa lançndo~ sohre e~tn 
cnd~ p1·ovincin. JlOI!Uiaçlio, e com os quae.~ \li'OCllrou-se rlebalde 

O dect•eto de 1857 -extinguin esta.commisslio, itesencade~r as paixões desto povo. sempre 
pns~:mdo o pro\'edor n inspeetor. pt·ompl? para todos 01 · sacrificios em beneficio 

O decreto de t876, enlretanto, restabeleceu da patrm. 
lli}Uclla distmsicão do decreto de :I.SiiO, e, niio Evidentemente a commissiio, em cujo seio 

· obstmle, nté hoje n5o foi executado. encontrum·se i!lllstres membros, que negat·am 
Clmmundo a auençflo do nobre ministro do syst:ematicnme11le os seus votos aos impostos. 

lm~erio ~ra _dlll'erentes ponlos dn nC>ssn lrgis· · não os teriam deixado subsistlt, montando 
laçao SAUitarm, lembro-lhe que, na reorgnni· contribuições que podiam sHrde sobra nlli;viadas 
2oçfio das i11stituiçues sanita rios. dovcni na pro· ou compensadas eom as redue~ões q.ue nctual· 
viu c: ia do Rio de Janeiro haver· utu inspector de mente vem propu r. Es~ duro que 11 receita 
saude para que se não de a anomalia que pre· publico niio sullill ao pon&o de dispensnr os 
senciamos ha poucos di:1s,·quaudo nn ciliadJ de sncriflcios ullimnmente impostos, e, pelo con.· 
Vassouras se dcsen\'olveu n febre amar.ell::~, que trario, exige novoa e mais prorundos córtes na 
a~6 entã~ niio ~inha ali i alliJIItl'cido pelas con· dospeza, se-m conseguir-se . lAivez o ,equWbrio, 
d•çõ~s .chmarettcas dnquella localidade. Havia· pnro o qu~l convergf':m todos os esforços. 
n~cessulnde de estudnr-lhe a physionomia cli- Quando o nobre ministro da tuzenda, o Sr. 
n!Cil e n~o havin delegado alli n que.m se dtri· conselheiro Affonso Celso, um dos nossos mols 
g1ase a JUnto centr~l de hygiene; prestou-se n · Ilustres eslatlist.1s, velu 11 esta assembléo pedir 
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lwpo~tos o dcmtfnstrar·lhe a ur~n't:la, . coa~ 
sultou os .elevados sentimentos do seu pfttrlo~ 
ilsmo (IIJJOi,dn&). prP.Stoti um serviço reltwante, 
ni1o recelnndo alfront.1r a impopular!dnde, certo 
da Jusliça no dia ~<eguinte; serviço ainrla mais 
realç11do pdo dedic:u;ilo com que ee ·empenboa 
.nR diMCU~~ào do senadl}, quando as suas rorçns 
phyalcu, gravemente compromeltldas, lbe ve· 
Clavam todO o trabalho, especialmente o de tri-
buna. (Apoiado5.) · · · 

0 Sn. lL!IJII'OI'fSO DB AnAUJO:-Opaizlbe deYe 
multo . · ·. · _ 

: _· .0. SR .•.. ~Fal'Joii.UCO .. l\EGo:~ o alcance que en~ . 
cerra 11 propo~tn · apresentadn pela com •ni~slo, 
de aecõrdo pleno cum o DObl'tl ministro do 
imperlo, não põde passar dcapcrecbido, purque. 
·wndo as du~s casas do parlamP-oto, cotnpustas 
de homens de au1bus·os mati1es IJOiiLicos, vutado 
01 impostos, el'!l lhes rig"l'OSr• devtlf' •leeretor 3. 
i!un ~ào, sifosse veriUc.do q11e 110r mé apre· 
ci11ç!lo do estado llnancoiro do fl3ÍZ rornm !~va· 
dos a reelamHr sacrlncios c.ompletnmento dis· 
pensavels. . · · 
· As reducçües JII'OJJostas p•a·u o minislei'io do 
imperlo t•eb. lilus&r~ comtnlssAo,. e que oatu• . 

· ralmente ltio de estender-se lambem n todas a~ 
pastos .. • 

o 811 . Lrllinuo BAnBoso:....;.Até onde . o per· 
mlttlrem as convelllenclos do · serviço pubOco; 

O S11. FuoEntco RtGo:-... niio me ~nrMem 
neeltavt~lli em ulgnmus verbas, e no. t•1do r~celo 
que h§o possnm produzir senão um equllibrio 
appnrente;-mlragens deseollndas em noiJret In· 
luUos, mas dissipadas pelos exlgenclas do ~rviço 
publico. · . . · 

SI o estado do nosso · thesouro t! tão precorio 
como lllll'!lce .denuuclar a tenacldode com que 
a'lllustre commi88âo apara· soba't! o orÇpmentu, j :'• 
redulldo, ós uhlmos restolhos 9ue lhe tol d••cto 
dese~;~brl.r, dt~t~Cendo o cdrte ate 11 d!orio de to 
réil .em um .ID1portonte est.,belecirnen\o de 
inetrucçào... ·. · . 

O·Sa. LaiiiiBAto BAlnoso :-Abl !oi sómeute 
uma queeldo. de jusUçn; . 
·o Sa. FIIIDBnt o 1\&Gu ~-• .• o por outro l11do 

acoitando até o cBMào dos ordenildos de um' 
eatrnnroiro ao serviço do lmpcrlo, do que Rindo 
h a ' IJOUCO riiiiOU o nnbt•e dl!pUI:IdU pi!IO Ama . 
SODRS ; si ê lio melindroso o es!ado do &besouro, 
en&lo os economias, que nllôs são .semp•·e lndis· · 
pensaveia na gesliio úos dinheiros publlcos, nilo 
flastnm de &ler si, s~m a auxilio du out•·ng ope
raçacs fln:~nr.eiras, p:un fn1.er jt)rrnl' 11 abun· 
dancia nos corres do lbesout·o.. ( ,tpcll'ftl, ) 

SI, u despeito das decl:•raçues Jei&:•s pelo go • 
verno, essns reduc~;ões pl·ejudlcartJm o ensino e 
o desenvolvimento de certns instltu i~tJes, con· 
·dcmnando-as li ilnmobllidade, lncompo:ivel com 
o fim da sua creagào e com o prog'l'esso social ; 
si · es~•s redutoções inutlll&arcm, nniquillorcm. 
as verbas, ou tocuarem · rui Insubsistentes para 011 
mysteros o ·que rornm desUnndn.•, qu~l seri• o 
resultodo · desse llmp&nlto 't Ou um ortamento 
flcllclo, que JIOder:i s er annullado pelos crcditos 
posteriores, cunll'nrlnndo-se o voto do cnm:; ra 
pela dospl'oporí;iio da dcspezn ot·c;nda e 1'\'oliz:idn, 

r ... ~~u.-17. 

ou U111 repouso, forçado, deprimente pa.-a ;1 
na;:üo trab~lhada pelo desejo de melhorar os 
seus de~tinos pela iuslrucçào lurgamente dis· 
trlbulda. . · 

(Ápa1•tc8.) 

Em · 'resposta aos 3pllrtes direi q us . prefiro 
dotar as verbas convenienlemenle a del"al·as 
tio restrlctos que não c be!l"uem 11ara ~a lisfnr.ei-o 
Sijrvi~o a que Torem consignadas. (Apartes. ) 

Nuo qur.ro a verbn lnrgem•·nle dotada ,.orque 
sei qu~ Vl!l·bo OI'Ç:ld11 é verba gasta ; mas hn 
sempre- um meio lea·mo.entre uma e ontl'a opi-
n~~~~~:n&:~-;;:~~e~1õ~e_ !_e~~·~.O.~. ~~~ d~~Çlo __ _ 

O Sn: LauRA oro DAllnoso :-Foi' ao menos isso 
que prelunueuiuaer a commis:-ão. 

O Sa . _Fn~oBn.too RBqo·: -Si _aú~uc~ po· 
dem IJT9JUdu:ar ·o CDSlDO, l'UliO hoven d o•80l' · 
ganluç.ilo do serviro,. sem cunlar·se a longa 
I'SI•era a que serão -rorçados quantns precisarem 
rer.orrer ti~ instilniçi'ie;l cre:ada~ P··lo Estado e a 
elles destmo.d:~s como abrigo e fonte de supremas 
consol~to;i:íes , a todos que, puugidos 11~ln misc1·in, 
pelo deses11~ro de anolesUas cruel~, t~eln igno
roncla, nio eneonttam em outra parte o ensino 
de~e;Hdu , . · · 

O uobre relator da commissiio sobe . que di- · 
ver~as instltul!lões jâ excederam o . numero ·de 
olumnos llxndo na lei ; haja vi~t.~ o in~litulo dos 
m .. lltnus eéqos. que tem o numero determinado 
de :lO alum•aos1 e já conta hoje •• ~. nfora o5 reque· 
rimetltui4 peuaenlils de du~pucbo a afora Q'(JUan• 
.1\daolê de ce~Zos tJue existem no poi1 e que a . 
estnUa&icu el!lva o UI. 000, e pora os quac$ niio. 
pt~riute o direito de recebor 1nstrucçào. . ·· 

O. Sn. ttaBl\ATO BAnàoso:- Com os Sllt'dos
mudos~ileoutece 11 mesma cousa. 

O Sa. FnBIIantoo · llsoo:-l'ttas . o numero dos 
aurdll8•mn•los é multo menor. · . · 

Foi 4 ln~trueção que a Pru~&fa deve hoje 11 
.prepollderauci<i qnll goza Drls r.onselbo:i da ~'u
ropll, rol coui o ensino obrlgatorio distribuido 
por to•la~ Ds cluSilg e a•Jgllndo as 1•rollssües-, que 
e lia cbegoo a CS$8 DJlogett de ·glorio, que ·rDz n 
lnvoj11 de outras noçile.s. . 

O Stt. LtBERA.TO bAnnoso:-AtlOindo, eom muito 
esforço, llllrl!everança o serlodade. . . 

o· sn, Fnt!IIEOICO .REGO:-Façamos o mesmo, 
e com serlt·dade AIIPli•tucmo-Dos á instrueç3o, 
e~per3 ndu üo nobre ministro, emquemdepusito 
a maior conllan~·n, e oo qual sobrnm mertJci~ 
u1eulos para o cat'I:(O, que alteuderi• ao tiPil~llo 
que lhe dh·iJn. .· 

Qundo Julio Simon l1ereorrcu n Austria, se· 
JrlllldD l'Pfllre no seu· l1vro sobro o J[OVerno do 
sr. Tbie1'8, os patt·iutus daquella n~çào diziam 
-rol o mestre de e:w:ola que nos venc!lu. . 

Si lelizm•!nle, uilo lemos de•·•·o.t~s . n v(ndlcat·, 
~l ()lll C.'ll'ecemos do um Ficbte que percorra as 
cidades e ~>~ tlrovincias para despertar o p.'ltrio• 
tlstuo ·e :1 honra noelonal, precisamos entretnnto · 
de homens como elle, que pt'l!guem ~ nccossi· 
dnde dn rororma do ensino, de homens como 
Humboldt, que a org~niJetn, Pllra -levantnr o 
uivei mural deste ~iz, e dar eDicncia ris auos 
lllls, . jl()rque . sem 1nstrucçiio e sem n exteusio 
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d,o systema Ieetivo a diversas luucções, não ie fic;~ri:~ ·. verdid~ ~o desewpBnho das funcQÕCs 
póde openr e"sa l'flformo ·dos costumes1 tão para as •1uaes ainda sobr~m os pretendentes. 
ardentemente reclamada e cuja necessHlade . A -educactio política de um JlOVo sómente stJ · 
-co.da diu mais se accenlWJ. fn nos comíCIOS populares, m~s para isso é-

Os americanos, que acreuilatn sô poder e1istir mister · raeililur-the o voto, e nõo. tornal.o tão 
u liberdade soll base~ solidas, dei:umdo-se aos dependente de provas, qu•~ melhor 1üra ft•an· 
c.ldadãos o cuidado de get·lr os seus proprios camente negai o. 
Degoeios, nllri1J11em o desenvolvimento moral · Utn povo n~o se educa arredado .d~s urnas, . 
de que goz~m ás vantagens do systema cl~clivo, coa1,"ido I! esp.:rar um lillllo da repart.tçoo ftscal, 
em quoJ assenta-se e seu regimen po,~Utioo . como s~ij·o· condueto para pa,sar entre as Hlelra~ 
Hollituados a ~~8as granoles di~tus~~ pubiiMs de sl!us concidadãos e.!er com .elles o direito de. 
qti~ _lbes proporciona · a .. fr~utm~ta de suas fazer ,,~ler a· sua ophuao . . 

. ~!e\~~tL~Q.n,sery:m!l~ U!l!! C?lma .mve)~vel n~ Sem a lns&•·ucçtio e sem o alargamento razoa· 
me1o ílãs ma1s vtolenl.ils procetT:IY dl.-tribo~~t~ ·; ·-vea-do· sv~tema··elcctivo ·compaltYel·com ·o-no~~o---· 
obrigndos :1 IISsignnlar a . preftwencia de $CUs regimen, a refot•ma dos r.ostumes não virá tra • 
candidatos, a discernir-lhes os meritos ·c a acom· 1.er a desejado. transformação do nosso paiz na 
ponhol·os, depois de eleitos, no desempenho das liberdade, que respeita a todos óa direitos, e a 
l'oncçõel<,pararenov~r-Ib'~.ou retil"~r, consegui: razão escripta delles, que ê a lei. 
ram assi~ a ed~eaça~ P?h.•c~, que outros povos A Jnstrueçio é a condição essencial de um 
multo mms ant•~:ns amua nao puderam o~ter. verdadeiro sys~ema eleitoral' porque ella gómente 

Com esse systema elcclho, diz nm escl"!ptor torna 08 dd:idão~ &_{)lOS pÍrt1 t!Xerccr Chlll in· 
·que 3COmpanhou d,e pert~ os seue . e!f~·~~~ • depelidcucia o autrragto que lhes fôr conferido. 
de~envolve-se uno so o sent1mento de •ntctaiJva . . . . · . · . 
indlvtdúal, a aptidão par11 0· ld{ gotJel'nmtRt, o Fot ~~ 1sao que eu, que sustento » doutrma 
espirilu de tolerancia, ma~ ~indn ULJ'! outro. sen. do eboliçno ~o ~e nau ele•lor~t e do censo dn ele: 
limento, cuja euergin corresponde a capneJdade !l'ibllldatle, '.oleJ a favor. da emenda do Sr. Sa~ 
moral de um povo par:• a Jihordadc, qual é 0 da da~:~ha ~:mnho1 QUI! •mportav,a o sutl'raglo 
responsabilidade un•"ersul, rnns s~1mente em r~laçuo .ao censo, nao 

· . . • quanto.á condiçao de saber ler e llSCrever, por· 
E111quanto em ou~ros pa1~e~. 0 guverno C•lD que entendo; para servir-me de uma pbraee de 

. centra em suas maos a vtlnltdnde naclmtal, a Blunstschlli que o suffragio universal ê sómente 
Amerlea, onde hR estados como o Massachueset~: p_ossivel.'em'um1Jai~ l.ivre, et;~ltivado, de ca_ r~eter 
que escrevem á frente de suas. constltufçl!es · Independente e com o sent1mesato encrgico do 
--Quer~mos que neste esta•lo remem os prlncl· istado. (ÁprJirtdo&.) . . 
pios e nno os homens-a Amer1ea pede ao salfra· N · . Co · r d - A · h t d 
glo os tUulos de legitimidade pnra as runccões de R pro_pl'!& n e eraoao mer•cat;a o es a os 

. eerta ltnporlancía e li penodieidade e~ellol'al com~ o de Mnss~Chi!_SSett.ll e Connecttc~t. Cftl que 
os garanti~· de um runccio ilnlismo d1gao e ~eeloge que o ctdadao s:uha ler a co_ nsllt~J.Içuo em 
habílltado • ~ . ' inglez. e ultimamente naquolla republ!ca, para 

· . . . . · · lmpedlr ·a corrupção que lavrn, e espel'•nlnumte 
Pela tamporar•ednd~ preOn~ls do~. offi<'ios dll ~rte de certos polllh-os, que abas~dam o 

torno·.se a .re.~ponS!Ibiluhide me1s e!feelJ\'a; e o. mandato !Mitml~r, moldtndo atxJiitica por seus 
ruocc•onar•o ." o sel'vidor do llllbheo, em vez Interesse~ po.r!lculares, trat{l·se de appllcar como 
df\ ser o scrvtdor dos governos, como em outros ·remedig 11 re·uSIJ do .voto aos que niio -sóu.berom 
pnir.P.s,,comoeJ!lrenós, aosquaesdobram-secom ler 8 conslitui014>, vit~aldo·se especialmente os 
a OJQXJU\a doetlldade, emquunto, ~eseortez e emigrantes, qne todos oe annos chegam ás coetlls 
àes:tlti!nlo par11 as parles, d~lxa ,as a es~r~ do. occlilca\at>s do Atlantico, e, em virtude ~e carta 
bora da boa vontade, que nuo apparece tõd05 os de nutnrallza~ão gozam de todos os dlreJios po· 
dia!~· ·. ·. . lltlcos, antes de 'est ·,r :~cclimr~dos ao espirito ~na 
. Oli noríe·americ:~nos julgam mais 11inda que instituiçõà~merlcan:u;: . 
por e~se _systema ficam os .~ovemos liberta.dos . Reconheço qu.a 0 ·movei que didge a ~Hustre 
da coac~o mor:tl que se d? todas ~ vezes q.ue commi,.si•o é nobre e patriotieo \flpoiadoa), mas 
tem de demltlir:se um pat de fam.llm,IJ.Ue lira dtlsejnria que as economl38 anll:~ recnhlssem 
do seu emtll'egc os mews de sutmslenc1a pnra sobre outros pontos,. pot'tJUt• rccdo que po~:sam 
ell<~ · · · . . . · influir dll·e~U. ou indtrel:tamente no ensino, que 

Com elle lambem desapparece estu ~rande julgo deve ser distribuido com a maxfma 
liatn do~ pensionistS~i,queusut'I'Uem larga parte llbernlidade taulo âs clas~cs civiscomu á~ mlll· 

. darendn do estado por meio rte aposentadorias... tarea. 
(l Sll. CllSTA. Azr.vsno:- •luilas ve~es mal O Sn. LtDBnATO Buaoso:-Foi a pnrte do· 

decrelnda~. or\~amonto que a com missão estudou com mnis 
O SI. Fnto11uro RBOo :- .; .. c corrige•se ainda escrupulo. · . . · 

o pendor immoderado pan. os empregus publicas o Sa. FittiDERJc:o RIGO : -1-~ntra os pontos que · 
em detrimento das incrustrius ~- outru profts· me provocaram nlgnns reparos e para os guaes 

. sõcs, tJUe estio reolamt~ndo rorÇas e actiYidade chamo e attenção da illustre commb:slo desta· 
pára o seu desenvolvimento. caroi n suppri!SSiio de verba pnr:a pagamento de 

· A inc"rlezo. do resultodo eleitoral c n frequen· alguns empregados da sooretoria da comara. . Pa· 
cl3 das elei~ não convidam a solicitude para rece ussentado, jà pelas 1:11Jcllas actunes, Jd pelo 
os emtH'l'gos pulllieos .• e com isso lucra o paiz, mfldo por que foi 1'91Jlgido o projecto, q11e a 
gunlmndo grande mo.ssu de flctividade, qa.~~ comm•ssiio elimina li:800~ . · · 
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o s11. LiliiRATfl BARRoso: ·- A commissõo O Sn. LIBEniTo BARRoso : - ffa no (lrça-
não cogitou rli~to. mento vigente, que começou ha poucos dias. O 

·o Sn. FRBUEBictl R&Go:-Diminu.e I) pessoal nobre ministro tem 30: 000~ pa.ra occorrer. 
essns despezas. 

dn~amara · d O' lo! R. FBED&Ii.tr.o R11oo: -Como apeou desejo 
11 Sa. LIBEBA.TO BAaaoso: - Niio ha iml· toma.r esclarecimentos sobre estas materias, e 

nniçiio. procedo sempre com a mdlor Isenção de animo, 
o sn. FBEDBlltCl REGo:-A commissio a~i- desde qau o nobre relaror da com missão declara 

tou para !Jase de sua proposta ns tabellas ex•s· que nãg se vlo!nm coJ:Otratos e qul• lia verba 
tentes. ~umdente para pagar os s!lrvlços feilos, paasarei 

o SR. LtBEBATD BAllROSo :-Não elimina. adiante, sem deixar de fazer .Sentir que pdo 
menos existe de pé o contrato para a impressão, 

U SB. l''BEDBBICO R'li:GO:- Aceitou as tabtlll&· co·relatlvoao dn colilpilaelio, e, si c(lmpiladortüio 
'de tl!l8t;.;..;f88!. · existe actnalwente, outrG o-.substitu..irá .e-r-eola---

0 :sa. LiBEIIATO llAIU\oso: :_ Ace!Lou A liobella mará verba pa• a a e.xe~nçilodo controto. Julgo 
que acompanha~ proposta, e é facil •1e verillcar. !lue, a nll.o haver a mms restrlct.a economia, é 
Veja. (mosh'Gndo a tabdla.) Estâ compr~hen· lm))ossivel ·com a verba para impressiie da se
d.ida u guantia. ·N5o está no pensamento da eretaria desta camara~e puhlicar os trabalhos 
(~o 1umissao eliminai-a. de que elra.so a~:ila incumbidn. Só a synopse 

·o. su. BA"-=-o HoMEM oE ?llsLLO ~ministro do (leste anno custou t;(!4,1J6300 e Pssa synop~e 
n ""' já foi resumida. . 

imperio): -Nem no penô<llm~nto o ~ovemo. De modo q11e apenas llcaráa verba eom 600j 
O sa. FttEDinuco REGO;- Estando cotnpre- para· a impre~siio de lodos os papeis avttlsos, 

hendido a qU!lto para p~gamento des~~~ empre· em geral pareceres dllS commissões da camar:~ 
·g~dos, segundo afllrmam o nobre mmistro e o dos Srs. deputados. 
relator da commi 'São, deixo de parte esta mate ria Co .no a hora estí. adiantada vou eoncenlrar-me 
O UOtando, porém, que a !(U8Dh8 de ii:8006 não elo dous OU 1res pontos e sr.m lhes dar 1J COO\'C· 
!e acha comprehendidn, s1 bem !@e Impressa, na· niente de~anvolvimento, para nuo abusar da 
verbll geral do§ U, como se póile verlftcar pela benevolencia dos lllustrts clJIIegas, que me 
addlçiio das ditrerentes .- parcelliiS da respectiva ouvem. . . 
tabella, eujo total seria de 008:8006 e não de O collegio de Pedro 11 provocou as mais 
11!16:0001 eomo esltí. . vivas censuras, e, si a palana tivesse o poder de 

o sa. LlBERAtO ·&a.h.oso; _Houve erro de rulmin~l·o l'm um momento, não restaria delle 
senão a metnorla dos servil;os prestados, e esn · 

somma. apenas evocada por squelles que ainda estre· 
O Sn. FaBDBBICO Rsoo:-Aproveito R o~~asiio mecem ós remlnfscencias do passndo ali I vivido. 

da disl:nssio desta verba pa:-a perguntar a •llns· si coodemno os p.·ogrammaa e os met~odo!, 
tre commissiio, si a reducçíin de 30:000& para que tê tu ~perado ~rr!ldativamente ~ d. ecndeocia 
Ui:ODtlt$ no qllediz respeito à publiueuo dos an• do colleg10, como Jl provou G llohr~ deputado 

. naes, viola ou não a fé dos coo.tratos. . por Mato Grossu, sustento u Instituição pola · 
A mesa deilto casa em seu parecer de Julho experleneio que alli colhi, polo nmor que lhe 

de 1876. determinou e anlorlzou a despeza de guardo como um culto d1 juventude, pelo vre· 
30: OOOb nnnuaes. · stlgio . de tradições beneft!las, pelo deswteresse 

Sobre esta bal~ niio ~ó contratou eom o cotn• com que é distribui do o ensino, a despeito desse 
11ilador, mus tambem com o Impressor. esplrho de coneurrencla, que lhe querem im· 

Obrlgou-ev 11 camnra a pagar 6:000~ 1nnual· prlmir. . 
·mente an compilador e ao mesmo tempo es&e Para mim ainda beje o collegio de lludro n é 
devia apreaentar todos o~ annos pAla menos um dos melhores estabelecimentos de instrucçuo 
tres volumes comprehendendo tres sessões. publica (apoiados)... · 

Pergunto eu: llÕde a eainara depois do eon· 0 sn. LIBERATO BAnnoso:-I~to niío se pôde 
trato escripto e firmatlo... contestnr. 

O Sn. LtBI!:RATo BARnn~o:-Quem vai executar o su. MJ.LaBmos:-E'o primeiro dulnstrucçUo 
esse contraio? secundaria. · 

O Sn. FmwsHlCO lU:Go:- E o contrato relto 1:1 Sn. FRBOBII.IGO Rsoo:- ... que não receia 
com o impressor que montou typogrnphlo ·p~ro compijteneia com ouLro. qualquer, exaeramente 
fa&er este trabalho' ·. porque a eoncurrencia em materln de tmsino 

o sa. LIBEII.A.TO BARRoso:- Quem fez este ileve sar entre qnem dá molhare~ alumnoa 1 
'f · não quem maior numero delles apresenta. 

contrato A concurrencia em u:~1eri:• de ensino 6 in· 
O SR.. FnEnERTCO RBGO : - A mesa em 9 de felizmente maia ravoravel na quantidade para oa 

laneiro de l8i51 em virtud. e do referll!o p~recer que re~aixnm o uivei moral e o reduzem a P.~r~_ 
de .t. de 1ttlbo ue !S74,. A. bOi fe determma que mecamsmo. 
sejam respeitados os contratos feitos CO!D a ca· como os bonzos da China, diJia Alberto 
mara. Fouillié,lnventavnm moiuhos de oraeões, inTen· 

o SR. J,mEIIATo. BAanoeo: -O ,•ompilador tai moinhos de equaçõea, e razei qu~, cbegndo o 
falleceu; os uubnlbos feitos serio pago~. dia, Yossos dlsclpuloa possam re~pGnder a &uoio 

o s8 • Fneo&alco Rtmo : - Hn v•Jrha pnra sem ~aber cousa alguma 11 funt1o, e o segredo 
i~so no orç~menlu? da clienteln eslnó Mhndo. 
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Aind:t'o liDO'> pô!s~ado, nm •los nossos diatin• 
elos colleg~s, CUJa aosenci:t inMizruente e mnll· 
,·ad:~ por uma ronj;'tl · e peninoz curcrmidode, 
~ttribllill oo c~pil'ito de cuilrurreocla o deellnio 
do colleglo, m:.s estuu c11rto de que AS~•~ c~pl· 
rit<~, que niio viso o inter'!sse ·pccuniario, não 
trlnm1oiWrú doe intuitos tl.e sua crlln(•fio,. conde· 
mn;.udo·n li vid11 luglor1n dos proePs~os expedi· 
tos de r:•zer ror·tuna, ba~eados na memor·inl•rom· 
pta do~ :~lumnos em llecoral' os prugramruas e na 
cunu•lio'dndc das· mesos de exame, que em ge· 
.ral ~ã" org.,niz~d:~s por iodic.~ç.1o das pessoas 
que mais· interesses têin nell:.s. _(Apoiadn.t . ) . 

Si o rolleg:o de Pedro II che~o'u :io estado de 
decadeocl_tl em tfue · actu~Jmente se ncb11, ü de· 
Yido especialm~ute its dh·el"l!as reformn~ que o 
tem desllgur:•do e mutilado.:. 

0 Sn. MALIIEIROS :- A_poindo; sem Systema. 
0 Sn, FREDEillC' REGO:- ... C e~pPCinlmente 

<JU:!DIIl IÍ fl'equencin llO J'ei\"UilllTICOtO de J\bril 
de hs79 elo Sr. ·. Leooeio de Carvalho, que acll· 
bná por lot'llnr compl ctamen te drsertas aquellas · 
aalas out.r'ora tiio po\·oaàas . a,,sla simples, 
incute ver a fretJUencia do collegio par:t reeo· 
nhecer-se romo vai· gradativamente dl!l',abindo 
:~quella instltuiriio. · 

Ein i877 ·mntricularam-se !60 alumnos no 
externalo e !â'9 no ·iolernato. 

Em !BiS, !6!) Dlumnos no externato c :I.W no 
internato. 

Em 1~79, !O~ :tlunmos· no externato c Ht no 
iulern:~tó; · 

Fm 1880, estamos l'm pleno domínio. do re
gul~mento, llur'raOJ·SC as IUI:IS COfil 8i 8111• 
mnns, dol' <Juaes 4.8 d •1 C:li'M e 30 avulsos.'. 

N9 .internato· existem apeons lOlalumnos, no 
1.• Mno sómentr!4. 

A' vista da~ exigc'IÍI'ia~ do reguliunento nüo 
. lE:.J'. Siolo po~slvel al.(l'Dhir n COUCUI'I'\!ncin dclll 
alumuo.~ pnt·a aqllelle éollegio, e o nolwo ml. 
nistro do imperlo, segund .. sou lnrormnrlo, jli 
tem roo'!,Jet•lmenlo dos motivos ·que tt~rn dlnu. 
nuido as rnntriculas d;•qnclle u~l:tlloleclmento. 

0 re~U)aiOPniO pnrh li :ufmi~Silo O~igc 0 COa 
nl1e~•meo1o rir doulrlnas <IUO min sfio prores· 
sodas DDl! collegiV!I P"Tiio!Uiarea, como a iM&tl '«C· 
txio fllOl'al e uoçék& <k11 cmu·rs, c tarubem a idade 
üe H anno< Jl,ara. (lntra~n no primeiro nnno. 

Q11em dl'SCJtl nprove.tar o tempo de modo a 
entrnr nos cursos SU!Jl!tioros t'OUI :1 idade legal, 
quem quer fa1cr cnn·eir'• rapidn, niio irá pro· 
curar profe~sores es1recmes para · mnterJas não 
lecctonndns o inda, nem ~uererli ·perder dous 
:mno~ p~lo menos inulilmente (apoiaclt1a), qunudo 
:mter·iorm!•nttJ :1 idade exigida naquelle collegio 
era apenas de nrve annos. . . 

O l'llsoltaclo que o1I'ert>Cau o exame pnra a 
admissão no externato demonstra que, bo"endo 

_justiça no julg:unento, scni dimcil entrH um sl1 
nlumno. De lO que comparect!ram, nenhum 
5ahiu npvrovttdo, e o t . • :mno é composto de 
!'epetentes e de dous alumoos que vteram do 
mternoto, onde os exames de. udmia,iio foran1 
ns~r. benevolo$ , Sl'gundo estou lnfol'mado 
Mencionarei cstn onom~lin do rcA"ulameo lo· dos 
to estudnutes julgndos inhobillto.doS.llnrn etÍ.rar 

no collegio. qontro matricularam-se cDmo 
avulsos no l• anno. 

·.o Sn. AtALHEmos dá um aparte. 
O Su. F!iEilliRICO REao:- De•de que o n6re 

deputado "or Mar.o Grosso p.de me11 juizo aobre 
o internnto e sua diree~ão serei rranl'o, re1•ro· 
du!indo alé queixas que rcpe&idomcnte tenho 
ouvido de divetl!BS (>tlssoas. . _ 

A cduca~ão dndn p11lo Estado nl'io é grande 
eou~a, e e lia sé rar~ semtwe IJOI' esses·interuatos, 
berança desgraçada dos jesuflns ae l7 .o e !8. 0 

seculn, como diz Renan, etu que ·o menhto se· 
par:odo do rn01ilio; seqUel'lrado do mundo e da 
siJCiedade dQ outro sexo, n:io póde adquirir nem 
dislinc~o n~m delic:.deza. · . 

Niio é (.lor 111eio de prvresaor que o menino. 
conseguirll. esses sentimentos, que constituem 
IJostl solido· purn 11 moral, nem nas escolas que> 
fOI'mat·:i o caracter, e obterá n educação ludis· 
pensan!l para as llltus que· o aguart.lam no 
futu•·o. . -. 
· Julgo · !JUil melhor ~eria acabar com o inter

nato, 110rem como não t~mos os hubilos de ou· 
trm1 nt~çüt=s, - como a Allem;onbn ··e u In.:laterr.a, 
oude os IJI!Is m~ndam 08 Olhos para ca111 de 
parentes e amigos, t.IO!I proressol'l!s e do ramillas 
que os recebem meoliaottl rozoavel retribuição, 
por i>so ncbt~ l>rudente a Cusio dos dous eslllbe· 
lccimenlos em .Ur!-1 t·om )lrande \'8tl&agem porn 
os cofres pubhcos ·e sem prejulzo para o e·nsloo. 

Uceupnn.!o·mo da dia·ecçao do tUlernato para 
que o nobrl.! d"putnclG mo cor.vltln, nalural· 
mente Jlel_o conlicciruetLto que della dt~Vu ter, 
eome~nrei por cbam<~r a attaneçio do nobre mi
nistro p~ra 1111~. Jlul'tJile poUC!Is vezes tenho 
ouvido queixas tio con~l='n•es e rellasiKJr llmta~ 
pessoos qut~ mereet'm o melhor roueelto, Jri pol' 
proiL'SSores que 11111 ~ervirotu, Jli IKJUstud:IDillll, 
·Já por em prego dos o ·pois de rnmilla como as 
que se repet"m contra a direcr;io · daquellc 
enallelechnento. · · · · 

u lntcrnolo, que tem o uumcro .prenxado de 
!DO nlumuo~,c Ol'lll>rm:urnd:, t'OllliiVidcz, Hmon· 
tot•otlu·~e no miuMori·• os pedidos de ndrnis~ilo, 
que mr mnior purto llcavnm iudert'ridos,Jlot• Mt11 
do ca llltCidndc no edlllcio, e~tó hoje re uzldo n 
lOt diseipulos. atteZer dn benevolencla que t~IJI 
houve nus examBs purtt -o · 1 o nnno. · · · 

Não ê sómenlc o regulamento que emb:~raÇll 
a frrJquencin, é contra a diretl\:ito que avultaru 
us IJUeixas, e muitos pois toem retirado seus 
filhos por desconte11tes. 

As mes:o:; do r!lf.:ilor,io que eram antigamente 
cinco, esliio hoje reduzidos u Ires, e eom ltll'gos 
es()llços tmlre ellas. . · . 

Ha mUlto lern,,o que ouço ns mais . graves 
censur: s conlrn o mói.lo porque dirlge·se uquclle 
est~beleciruenlo, m:•~ ns soluçlies dadas têm sido 
.exactamente contrarias ás que se espe1·ava. 
pois o f(<itor p~s~ou da interintdado de longos 
mrzos, senão nonos, á elrt•ctividnde guc goza, 
sem cessarem porémas reclnma\'ÕeS de grande 
numero de pcs~oas, o até nest;~ camnrn . vieram 
repettr·me el~tuns factos, sobre os qunes m~: 
esclarecerá o nobre ministro. · 

o Sn PnESII>E);TE:-Peço ao nobre deptltadQ 
que rezumn ns suas ltlêas porque Jú pass~m 20 
minulos d~ hora. . 
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O Sn. FJ:Dli:htco REGo:- N5o tenho cul1>a, 
V · Ex. me deu D p:tlavro ~ quando fallav:~m 
p~ucos minutos para se lernnta.- a se~~ão; oiJrl· 
gan#o.níe a ~eixar de pnrte nss~mptos Impor· 
ti.uiM para nao ratlgar n uttençau dos que me 
rodl!lum. · · · 

DP.stle a secretario, que roi tt·~nsferidn parn a 
c9sa do reitor, onde por slgnal sobre a IDil>'a ha 
umr• grande <:ampl!inha,. qUtl pe ··turbn ~s nulas, 

·até â fui ta complHta de flscahznçõo e 1ij;"ilnndn 
no estnbelecimento, ha till ~ei·ie de nccusações, 
que o nobre ministro n~o JlÓde deixar de solici · 
tament.: lnvesllgu a sua exactidÕ•'- . 
· ·A alimcntllçilo, rerer~m·111e, que é deteslllvel. 
Ao ~ lmOt;O dli-se aiJ~DliS . U:m lufe com r~rini!D 
do peior espe~ie, uma chico~~ de ehti e um _p:•o 
de •o reis . . O que pede mais soffrtl ea~ta-,o, 
especialml!nte · os grntuitos p:•ra os quaes nao 
ha fAvores, ~-vivem fór11 da igu:.lolade. 

O reilor niío app:~reco tiio _ rrt'qUP.ntem~nto .no 
est;~bo·lo.!eim~ntu, como era seu d.:vl'r, e <IlUda ha 
pouco quando o vice·rdtor que alli Introdu· 
zi11 alguiua o•·dem. r(li Jli'll':l 'v-alença prégar ser· 
mÕ8!!. o c;ollogio ·_lieou emcorn;olatn anarchio, 
sendo nomeado para substituil·o o secretnrlo ·ln· 
terino, lugar qu~ é de nomeação do propr~o 
reltpr, e 9111.) eslú acettmulando com o de ba· · 
bllothecor1o, · 

Quanto á justic;9 que ali i se pratica, o nohr!l 
ministro já ileve ter della ronbecunento 11elos 
factos. publicnrlos. na imprensa ainda bunttl~ . 
·c.lueo olumnos .rorom csJ.ulsos· do colleg10, 

tendo um deites boneo de honra etn todas as 
~nlns. 

· O Sn. BAnÃo Hol!EM DE MlltLO (lllÀilistro dfl 
imperio):-1\Inndei ca~s:tr o neto lojl'o que tive 
con' eclmento dclle mesmo por iuformoçõc~ 

. partieular<'s. · · . 
O Sn. }'nEDEnrco REGo:- Fol~o de saber o 

procedim .. nto .de V; Ex . ch~mando a dircecão 
doqncllc colle~io ao · cumprimento dos seus 11~· 
vcrrs e le~ilimnndo, por e-se modo, uestn purtc, 
as ecn~urns que estou roprocluziudo . . 

Rurorem-mo, quo nmn dessas cxpulfoo:> ll!\•e 
orige111 na reeu~ de um nlnmno de num" Mcyer, 
de r:ll()r pnrlc de uma ccmmis~tto de restcJos 8 
Corlo$ Gomes, :~o pa$so quo outro, que niio quiz 

. . entrar na mesma oommissiio, niio .leve nem 
siquer a mois ligeira reprehcn>Üo. quand1.1 hou· 
\"esse nlgnm oulrn raeto qne 11 motivMse. . 

A oouençii1.1 dada pot• astc modo nbntP.ndo o 
o sentimento moral do menino, rotirnndo-lllc 
completamP-nte a o~pontaneidudc, e tornando· o 
instl'iJmonto docll úevontade roprlchosn, nfto 

. IJód~' pr,•duzlr buns fructos, e antes forneco ao~ 
que combatem os inlernnlos como impresttiVels 
nrgnmentos vnliosos e de sumnan ponder:rção. 
· Pal'O provar-se qual o vigilnncin qU:e hD no· 
gttelle estabelecimento, basta dizer•se que, niio 
lin muito tempo, foi pre~o por ngentes iln torço 

· publica" di~penselro, conduzindo mantimentos. 
Na parte rolativn li hn:ienc, direi quo olli 

crialll•seat~J10rMs,e que e lUilll verdadeira tOr• 
tur:~ quando qualquer personagem ianportaute 
Ylli ,\"lsilllr o esUJbéleelmenro. 

Antes do entr11r o vice·reilor, ns snlns de 
estudo eram transrormad~s om · dot·mitorios, 
Pndl' rcinnv~ a maior confut<ào. · 

Estou certo que o nobre lllinis;tro .do imp~rlr; 
hn-do tomar í'rn eon!'id~raoão estas IDC••rmoçlies 
que me ro•·am mlnlstriHb~ por pe1soas em cujo 
testemunho devo connar, e cohlbirá abusos e 
nrbltrio, como nealm de rue r com a eXjJUls~o 
lrrc:l'U!DI' c inju~ta dos alumnos. 

Nilo desejando fatlgu por mais tempo o ai· · 
teoç1io da. çamura l~nJbrarel, por ulhmo, ao · 
nohre mmastro do rmpeno 11. necessidade de 
COm(leJirr OI bi~pos a·o cumprimento S11'ÍCIO ·dC. 
!cus deveres, provendo. C!•llacliclameure as pa· 
a·ochlas. Ue umn estnltshca que pu'de rorm;u·. 
Bf16DIIs·de 6 dioc,.ses, com o auxilio dos ullimos · 
rd~tlorios, verillca·se qu .. de 899 paro•·hin~ . sno 
pro\•ldas por vigarios eollados ;)90 e por eucom· 
mendndos 509. · 

Esln grnnde dift'crençn, que mais aYultaria, ~i 
o cnlculo compreh.end··s.se ~s outras diocese!', de· 
monstro o proposuu do epaSCOIJHOO em manter ;1 
su:t milicin. na mais. passivo- obedi-·nda, paro 
cxeeur:io de planos quo pertuailam a.aoeied;odeem 
torlu 11 mundo, e, si ·não puderam ler cabal dcs· 
empenho neste imperio, podem renovnr··se· com 
o uuxlllo das con~regaçoos religios:~s; que ve: 
nham procur~r enlre no'os o osylo,.que oiio en· 
controm no resto.do mundo. · · 

· Es,;a _,relue~;IDci~ em_. cumprir ns disposiÇões 
·d11 concallo rradentrno, relur.toncm que (;,z sup
pôr !1m espe_cinll que urge ucaut. lar, é ohada eni 
detramen~o do c ero naclon:tl, que Vê·s~ preto· 
rido por sncerd••tes estr:mgelros alrl na prnv.inclo 
do Rio de Janeiro, e~colhidos poru vlgarlos, sem 
que eiTe~:tivomente os. governo~ lenlinm vrocu·· 
r.odo por termo a ess11s nbusos. .. . 

O 110t1samento consngrado pela r~snlnçiio . de 
·consulla do couselho de estado de it olc Julho 
de !8\li, roi que os sncerdollls estnm~elro~ 
po•le:-ão ser nome~do~. em · rallll de nncion•aes, 
vigatios encumuacnd:uJos, mas, os noml'ntlo~ 
noo pcrrcberào as congruas sem tà o go\·erno 
ilutoa·izndo o Jrngomento. . 

O nobre relator d;l conunlsslio, quando mi · 
lustro du hnpo·rao,.t'CCIISOU PlJJtllr CORJ(rUC llUI' 
1!!\!!9 motivo n dons sncerdutes ilaliaoOll dn dlo~c!c 
de Mnl'inrtlln. · 

A dO..I"JltO dcss:nloutriua, tem !Ido nomendo~> 
sacerdows . el'tron~elros p~rn lmrochtas do lllo 
de Janeiro, não sendo prov:1vu quu h11ja córen· 
cia da nncfooaes pal'lt preenchimento de~sns 
runc··ões. . . • 

Reproduzindo as emendas qne o Pnno passado 
tive occa~i:io de npresentt~l', e rorom npprov:odas; 

.mas d~st:~c.~das do or~ameuto seguiram para o 
senado, onde não livermn nem l"r&o discli~sso, 
ln~lstlt·ei pehr necessidnde da provu, duda pelos 
bispos, de faltn de nacionaes para ali paroehi:t~, 
cu,:o. pr.rsistnm em não pol·as o concurso, n:io 

· me satisrazeodo a simpl~s allegu~ilo puru o pagn· 
mcDtO das CODg'I'UUS. . 

lmpot·tnr:í o obset·vancia destes P.receitos um:• 
rcdUC\!ÕO r.on~id ravel nn verbo ao -euUo p\i.· 
blicD, quo a meu ver deve o (1:1lz ir preparando· 
se pora L•liminnr, porqne o Estado niio pt)dc 
subvencionar eultos,immlscuindo-sc no dominhl 
esplrit11:ol. · .. . . 

Qu:mdo o bispo de Gap clamava . Contra a 
sup~rcs.,fio 'dn subsidio o1ll·iol p•ra o eullo ea· 
thohco, ba~cnva·&<i no direito que assistia :i 
igreja de Frnn~a como ·credora duas VOles do 
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Estado, em sua phrase, de retrihui-:ão dos ser· 
viçns prt~tado! e indetnnfze.~ão dos b.ens eccle· 
s i"stieos <'01111 scados pela revolur;ão. 

A ~egund~ l:i ypot h !I$ enfio SI! verifica entre n<ís, 
m•s <1 primeira é·O ar~orarnento principal. que 
invocam os que 8USienl8m a necessidade da· 
reli~iiio de Estado, e· a obril(aç:io da su.1 mam.i· 
tenç.:io. 

Toda~ a~ rP.li!!iões 8<'ompanbnm os actos !Dai~ 
importantes da· vidn dos ~eu~ ~ectarios, desde o 
nascimento até o tum.ulo.;. todas_ ellos jul~,rnm ~ 
préga11_1 que seus pn~ClplOs sao esstlncJaes a 
gnranha d:• ordem soc1al, e portanto a conse· 
quencia devia ser não o pa~oramanto de um só 
cu1111, como entre nós, 011 de qn:rtru, llorno nn 
Fronça, mas o de todos, o que S(lria igualmente 
de[lrimente pnra toda~ as religiues, collocadas 
em igualdn•le perante o thesouro, quando ollas 
se excluem, e pretende cada uma dellns c do· 
minio exclusivo da verdade. 

o re~imcn da liberdade seria mais favornvel 
para a igJ'Pja cat~oJic[<, como acontL•cc nos .Es· 
tndo>-Unido~, CI.IJL) povo \JO~sue o sP.:;r~do de ser 
o mni~ religioso $em po.<suir religiiTo de Estado. 

No comer!! dest~ seculo ha,·ia nos E'tados
Unidos noventa mil Cllthoticos. cincoenta e Ires 
padres e um bispo. Sessenta 11Ílnos depois, perto 
de dnco milhlies do fieis, trcs mil padres, sete 
arcebispos c qmrrcnta bis(Jos. 

l~ste exemplo é o mais edilir~nte 1m·a a igreja 
catholica brnileira, •1ue tem a prova irn~fra· 
gnvel de 9ue é possível manter-secom brilho 
ainda m~•or· do •:ue si o seu culto sobrevivesse 
:1. expensas dt• Estado. 

Na hora adiant~da em qne e~l3mos, Sr. pre· 
sident~, quando ~penas rllstam ne~ta casa t5o 
poul:os Srs. deputados, nüo posso dnt· de~envol· 
vimento nem a esta uem a ou1ra~ ilté:,s, e po1· 
Í$SO termitilirei, Jll!dindo ao nobre ministro do 
in1perio :1 su:~ soltcituda am Cü\'or da instrucçiio 
publica, jJ\Jis é elln que trnrá o progws!o e ~ 
reforma etUcnz paro 03 costumes da nc-ssa s~f.i~· 
dade. · 

(1Urti!o ber11 .: 11111itn he11a. O Ol'ltilm· ,; t'OJllJII'i-
llumttldo pelo$ S r·s. dt'J'UftldQ~ /ll"t'Stmt~s.) 

A. discussão !lea udh1dn pch hom. 

0 ~t\. J'I\I!SIDII~TE di! para (tJ'dl•m dn dia l:J: 
A mesnw do di~ !:! elo (~orr,•nte, OCL't'escendo 

na 1.• pat•te : 
l.• dis~u~siio. do projecto n. ot' autorizando o 

governo a conceder Jiceuça ao padre JoiíoFran· 
cisco de Azevedo. 

:i." ditA <lo de u. 8::11; sobre secularisnção de 
cemilerios. . 

Levantou-se n ~es~r,o ri~ r; J;ll da turd~. 

. Redacçilo do pl'ojectu 11. I:U d~ 1879. 
A assetni.Jil!a. ger11l res~>lve : 
Art. t.• A pensüo de 4.00 ~. di~1rios, o•uncedicla 

J)Or d~creto de 16 de Jnnho dl~ 1869, ao ~oldndo 
do 13. u bata i hllo de infuntnria Munoel Bazilio 
ll•'Zena, e apprnndo l'l'lo de n. t. i60 de ::!0 d1• 
OUL\lbl·o do me$mo nnno, deve entender·sc 
conl'nitln nn soldndo r<'limnarlo do e,_t>rcito 

=================== 
ManoPI Bazilio Ribeiro, conforme declara o 
decreto de ':!li de }faio de 1878. 

.o\rL !. 0 S:io revogadas as disposi~ne~ em con
trario. 

Sala IIns com missões; em 1! de Jull:io de f880. 
-Rodolp/w Dan~as .-·Ruy Ba.l'bo.::a. 

Redacçào do p1·oj••cfo f~. I':!!; d~ 1879, 
A U$Sembléa geral resolve : 
Art. t .• A pensiio do 400 réis diarios, conce· 

didn por decreto de 17 d" Outubro de l866, ao 
soldado f} O ':!6. • cor]w de voluntarios da patria, 
Antonio Fran,,ist~o Feitosa, e approvada pelo de 
n . L r>\li d1~ ~õ de Setembro de t867, O c a ele

·vada a õOO réi~ diarios, de~de ~ dnla da primeira 
conces~ão, pela circumsta'1cia de ser elfe forriel 
reformado e não sold~do, contorm~ se declara 
no decreto de \t7 de Outuhro de :1.877. 

Art . :! • • F icn m riovo:;::ndas as disposiçües em 
contrario. · 

Saiu ilas commissões em l! de Julho de:i880. 
-Rodolpflo Dantas.-Ruy Barbo;m. 

Rt·dacrr7a do prtl'jrcta n. i6lS de 18i\J. 

A assembléa geral re~olve: 
.Art. t,c E' ni,!JfOY~dn a pen~liodt! 300;S nn

nuaes, concedid3 por decreto de ~~ de Man::o 
de i879, 30 urtince mililaJ' do aJ·seu:J! de mari· 
nha d:r corte, ZefDrino Jose dn Rosa, o quul se 
inutilisou em neto de ~erviço. 

Art. :2. • Esta pensão será p;~ga d3 d:lla do 
respectivo decreto que~ con~edL•U. 

Art. 3. · Ficam re,·ogudns ns disposiçi.\t>s em 
contrario. 

I':IÇtl do cmmm do~ deptllodo,; em I:! de 
Julho de t8SO.- RodolpiUJ D(lllfa$. -RuyBi:u·· 
bo:.a, ·. 

Rcdac,,-àiJ dCJ Pl'f1t•ctn 1~. l ii de H!i9 · 

A n~sembh! :. B'' 'l'al J'L~sot,•c: 

Al't. J.u E' 3Nfi'Ovnda u pt•ns:Io mem11l de 
allj), L'Oncetlida .[.101' d,•crrM d~ ll uo Setern· 
bro de l.8i7 :• D. ,\larla t;aetnua Rangel da 
Sil\'a Lollu, m5i do L • tadete :!. • ~~rgento do 
L regimento de nrlil.hnria n cnvnllo Lttiz .~U· 
gusto du Souzn Lul.oo. l':rll~cido de febre perni
ciosa no acalllpamento do exercito em operações 
cuntrn o gonrilo do l'arn~;uar, c irmã. do te
neut~ do ll.• lmtnlbiio de infantAria Joaquim 
Roberto d:~ Silva l{angd, l'allecido em conse
quem·ia d~, ferimento l'~ceiJido na batalha rle ~(k 
de Maio de 1t!66. 

..\rt. :! . u Esta pens5o sení paga dn dah do 
resp(cclivo decreto de conces~.;o. 

Art. J.o Ficam t'e\'op;ada~ as disposições em 
cuntrario, · 

Sola dns cnmmissões ~m U de Julho dt,l880. 
-Rodolpfw Dantlls.- Ruy Bcu·bosa . 

Rtidacçd:o do proj~ctu 11. l9i dt• 1879 

A nssembléa ger:~l r~soh-e: 
Art. I.·· E' approvada a peusiio de 600§ :m· 

nuaes, ~oncedidn por decreto de :!i do Junho 
de l87i :~o 011ernrio <iC i. • dassi! da oll!cina de 
con5ltl:cçi'lo n:ovnl do ur~ennl rle marinha da 
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corte, Antonio Dia~ dos ~niJtos, e1u a<tenr;ão uo 
seu estado valelut.linario e nos servi~os que 
prestuu nn guerra contra o. governo do Para· 
guav. 

Art. :! . o Est.a peo~ijo será !Jagn da dt•tn do 
respectiva decreto de concessão. . 

Art. 3.° Ficam revo~radas as disposições em 
contrario. · 

Sala. das comntissões em l~ de Ju.lho de.l880. 
-Rodolplw Dauta.s .-Ruy Ba1·basa, 

Reclacção do projecto n. l98 de !879. 

A ussembléa g~l'al reso 1. v e: 
Art. t.• E't•pprovadn n pensão m~nsal de 60~. 

concedida por liecreto de U de Janeiro de !876, 
ao capiliio hono•·nrio do exercilu Domingo~ rt:~s 
Neves Azevedo, o qual, em CI)Qsequencia rte t'e· 
rimentos recebidos na gnerrn contra o go•erno 
do Paragnay, se acho impossibilitado de procurar 
meios de subsistencin. 

Art. 2." Jlstil pensão será p.1 ga da da ta do 
respcrtivo decreto de conc,•s$io. 

Art. a. • Ficam revogadas as disposições 4~m 
contrurio. 

Sala d~s commissõcs em 12 de Iu!ho de 1880. 
-Rodolpo DcmtrJ&.-Ruy Barboza. 

liedac~'Clo d~ p1'•lj1•cto n. '!00 d•! t8i9. 

A IIS~embléa geral resolve : 
Arl. 1.• E' approvada a pensiio de 3006 

nnnu11es, corres1mndente a ll.ot'\S ter~:os da gr:t· 
tificaçiio gue rercebe. concedida por decret~J·de 
H de Julho de tt!7i, ao i. • pharoleiro Valer•ano 
Pereira da Fonseca. que se od1a impossibhltudo 
de continu~r no ser,·Iço do pbarol de ltacolomy, 
em consequcncio de su,1 uva11çada idade B' por 
sum·er de mulesliõ1~ adquiridas nos longos annos 
de u·aballlo que QUi conta. · 

Art. ~-" E,;tn pensilo sel'!Í pa-!a da dn~• do 
respectivo decreto de conr.e;sào. 

Art. a. • Ficam revogarbs as disposir;õe~ em 
contrario. 

SuJa das commis~lies, em l'2 de Jnlllo d" l880. 
-liatlvlpllo lhllllas.- B.tt!l Brtrl!o~,-,. 

lledacção do projcct•l "· 31 d~ 18t!O 

A ns!emhlé:l gemi rc~ol\'c : 
Ar I. L o Siio approvadns as segui utes vensües, 

concedl1:las por aec~Los de i9 de .Novembro de 
i879, de 306 mensaes, no alumno da ewola mi· 
litar alfere~ honorario 1lo exercito, CDn•lidoMo· 
reira da Mnua, que. pe1•deu o braço direi lo, srr· 
vindo uma boc11 de fogo, por occasião do exer· 
cicio geral effcctuado no dia t9 do mesmo mez 
pelo~ alumnos da reftJridn escola; dP.liOOrs., 
dinrios no anspeçnda reformado do'·" 1Jab1lhão 
da nrtilhol'i~ ól pé lol\o Telles de &lenezes, que 
ficou impossibilitado de gonhH os meios M 
vida em conseqtwncia da e:qlluslio de um peçn, 
por occnsiã,, da snlvn dat.ln pelo referido bata· 
Jhão no din 7 Je Novembn• de 1876. na ·provin· 
cin do !l(lriÍ : dt! -\00 t'*· no soldndo roformado do 
mesmo batalhiio Manoel Antonio \"iclot·io,que foi 
ampulado no braço direito, em colueqttencin da 
explos~o dt! uma pu'(_n por occa~liío da salva dada 
pelo r~ ferido bataiiUto no dia 7 de Selctnbro de 

!879; por decreto i! e ii de DAzemhro de l!:!7\l, de 
1}00 réis diarios ao ex-soldado do iJ;!.• corpo de 
voluntarios d:a p~triu, .Ue,.;andrino 1\.ntonio .de 
Uliveira, pm• ter ceg-udo ele ambos os olhos em 
consP.t)uencia lle mol,lstias adquil·idas na gue1'• 
ra do Pnragl1ay· e não I)Oder procurar os meios 
de subsistencia; por decreto de tU de Abril tle 
l880, de 000 réis diarlos, ao soldado da compac 
nhia de oper:u ios mili~res du arsenHl de guerra 
da província do Rio Grande do 8ul, Laurindo 
Fernandes Vaz, que roi amputado do ln·ar;o di· 
reito em conscq·ueucia de ferimen\0 recebido 
elll :ll;) lle laneiru.do mesmo anno, por occasiiío 
d.os exerci cios . geraes dos ulumnos da escola 
de infantaria e cavallnria da mesm~ provincia. 

Art. 2." ~~!tas pen~ões serão pagas da data 
dos respeellvo~ decretos dfl concesstio. 

Art. a.• Revogam-se as JisP<JSiçües tHu con
trario. 

Snln daseommissões P.m n de lnlho de 1880. 
- Rodolplw Dalt.lall.- B.uy Barbozn. 

Redlldção do projêcto 1L 32-de 1880. 
A as~e•u bhla geral resul v e : 
Art. L • Á pensão de 400 reis d in rins, que, na 

quolidad~ de !• cudete rerc.rmado do tõ• bat:t· 
lhào de infnntaria, fni concedidn :~ Rullno Por· 
llrio, por dl3creto de UI de Selembro de i87i, 
fica elevada a 31i~ mensae~. por ter u me~mo 
CllgadiJ con1plelllmenle em cousequencia de mo
l~sliu adquirida em CIHDpanlw, cUnfUI'nle se de· 
clara no decreto de i3 de lfarco de 1880. . 

AI' L ~ . o Esta pens~o será paga da dal:t do 
ultimo decreto de coocessiio. 

Art. 3 . • Revog:tm ·Se as disposi~!ÕCS e lll con . 
traria. · 

Sola das commis~ões em -li de Jnlhfl de l880. 
-Rodolp!to D:.lill/18. -R·tt!J Barbo.:a. 

Rf'dcwçào do projecto n. 6~-de i880 
A ilssembléa geralresoh·e: 
Arti~o uni co. Fica o governo n utorizndo n 

relevar n prescripçãu em que incorreu D. Cr.· 
sarin lllaL'ia do Nascimento, pam poder habili· 
lar-se a ()efl!ebcr do thl-SllUro n~cio11al o meio 
soldu, quc lhe compete como viuva Ju alfei'"S 
rerot·rn3do <lo exeL·,~ito Jesuino Jus!! Llu Nas~i· 
menta; l'Bl\1gttdn~ as dispo:,it;i'ies ·em conlrHI'iO. 

l)nl;• das commis~ões e111 ti de Julho ,,e 1880. 
- Rodlllplro Dat1ta1.- Ruy Brl.l'b":'J, 

-:-............. 

8elll'ldo em la de dulho de 1880 

PRSS\OE,'\CI.~ DO SR. Y\SCONDE DE PRADOS 

SUliM.\1\10.- &uEol&~n.- Pa•·eee,·.-f>rojectos.-AI•I•to· 
Tação do •·o~acçües.~ R·erruol"iruenlo ~o St·. I'ro~orieo. üo 
Ahu.,i:tli,-ÔL~Dl''-ayüe$ do St·. Fcutlcdt;o UcKo.-Ub50r• 
•açõo•e roquorimouto do Sr. Arag~o o .\lollo.-1'•'••••• 
PAM.'ll: UA I>IUJ•.N DO lJIA.-l>ilseu~LfO do projodo U." íJt 110 
lss.o.-3.• di•cu .. ~o· .lo projoeto n. i'.lll A o tO<IUOdmonlo 
<lo ••liante11to. Di•eu•·sos do• SN. Zanu1, Candl<lo 1lo 
U!lTci•·••t M·•reir& tlu Barrot~, Jorou,·mo Ja.l·LIIm~ ~~r11ita:i 
Coulinho, lla.rtim FJ"llUtifCO e llot·~ir:.. Jo IJarro~. SI .. 
llc:.nA h.R·n D" ulln•~ M .-u.~-Conlinunçolo a.I.O orçantoutu 
de Odl·angelro!l. Dl.ienrso da Sr. llor~i1•a. da Ba.rru~ • ._3,111 
~uJ(:Ibd:lo au orÇ!Ual(lllltO do impol"lo. Emltlll&::). Di~eur~O!'. 
ILO; Sr.l. lldohtuo de A•·aujo, u,u·ros Phlloutol o ~h.tlhu 
Fr&uei•co. 
A's H h OI' as da m~nbii, feita u cllD madn, ;tehu 

r:tm•se presentes os Srs. ViSC()Dile de Pr;tdos, 
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\h'l•~ <IC~ ;\r;tujn, Jn:iu llri:;ldo, !IIJrrJu e !:!iiV:•, 
Uho•t·~hl Hnn·u~u. Ft·otlt:t·icu B•:11o, l'rrd.,.J•i • 
uto•nto•l, t_:,~~:~rio Al\·im o_ Muno~!! de Ill:•~;alh~es. 

t:••mJtaror~cr:un tiCJIOi~ dn r~hnm:Hin r1.~ !Sr·~. 
~~·~. l:o~ln Azevedo, S:tlrlunha Morinho, TJnnin, 
1-':•hio l1t1is, J:.'mneu ele l'i•i, JoiHJllirn Sr:r-ra, 
~inv:tl, fllltunt~l f:arl11.<, llodl-igur·s Junior·, Souza 
Audt·mh\, Vit•i:tln dn Morlt•irns, Bf'Zil•'rn r.u~l· 
~:n•li. A.htlnn Alil•m11., Ar1tg1io rJ Mollo, Lr!uncio 
tlt• Ctoi'\'Uihu. ,\llllllliO lirJ Siqul)il'll, co,\:.1 n;. 
hl>iru, Lu i~. l•'t•littllc, Scntphico. &J:•m~. Brandiio, 
Lih·~st•s Vitlllll:t, Ft·oitns, Anroric:o, Josr\ Da~~on, 
l·:~i•t•t·ctlii\o, Meir:a do VascmJC~•IIn~ •. Hihcirorle 
)1t'IIC7.!'S, Illoutn,Aimcirla t:uuto,AugtJslr• Frnnr,1n, 
Fn•llt~ric1• ll1~ AIUtc•idn, lldtJfonso de Araujo, 
)lltr·c••lino ~lnnr~, P1·isr·o l'~rntso, Theo~orelo 
S1lUin. lltt~' ll:trboz~, S11uln, Zrmt~, A1.ambuja 
Meí•·dlcs, llnii,la l1o·ro!tl'n, Fr•an1;3 Carvalho, 
fo'n~il11~ Coulinlro, Souz:• Lim~, .Joaquim llre\·es, 
Jo~ê Gaeta·,o, Alfon~o Pcnnn, Aurefi:,no ~laga
lh:"tcs, Cun,li4o de Olh:l.'ira, Carlos Alfonso, Cot'· 
l"Ôil ll;tiJelln, Gnldino d:1s Nev•JS, Limn Ou:u·te, 
1'1tenJlhilo OtLuni, 1'ileodnmir?• An_lonio C;,rl,_,s, 
U:trflo llomem tl1'. Mello. G:rvwo. lletxulfl, M111'trm 
F•·nnci~eo, Alartim l~ranci~co Filho,Mortdra ~e 
O:arros, 010f!"llrio1 T:mrnud .. rci, Jo'l'onymo Jardirn, 
~[,,fbeíros, Ser~•o de Gastro, SUvclnt de.Souza, 
Camarg11 e Osot·ío. · 

Compnreccram dPpois de <~bería a sesstio os 
::;rs. MI'IIO Frnnco, l\loreira Drnndiio, Porn{JeU, 
l)ian~. Fronci~co Sod rê, llnrros Pimentel, Ro· 
dol1•ho Danta~, Flor~ncio de Abreu. Jlf.idro Luiz, 

·suoquim Nab11co, Andrade l'into. leronymo 
Sodr~. T~'vuro•s Belrort, Belrort Du:irte, Ep:uui" 
uoudu de ~lcllo o Souza C~rvalho .. 

Falinam com parllcip~çio os Srs. Almeida 
Barboza, Uuar•rue r h! ~[nt·edo, 8:tr1io d~ Eil:lllcin, 
Es!tindula, Floi,:s, Ft:tnco de AhuGidll, Ft:IDklin 
Dori~, lgnueio Mnrlin!õ, Jo,.ti M:9,.i,umo. Mae. dn. 
:Mellu e Alvim c M:~~·ianno da :Silva; e gcm ella 
os llrs. Dlllciio, Dellriio, Btlzerrn do Mene~es, 
Go11to ·MngJJ_ alhües. Ferreira de Muut·a. Felieio dos 
Sanlos, Fiddis Botelho, Horl:t de Araujo, 
Joncruim Tuvnre11, Lourenço de Albuquerque, 
Marttnho Compos e Mano~ I Eusla<Iulo. 

Ao meic dia o Sr. prcsident~ deelnra aberlll 
a so~siio. 

E' lida e approvada a acla da sessão nntcce
doute. 

O Sn. L• SEcliETAnto dá conta do seguinte 

l::li.PGDIENTE 

omcios: 
Do ministerio dn ag'l"ieultut•n, de :1.0 de Julho 

corrent~, l'emetlendo o re•ruerimenlo em <pte 
Lcon V11rnnguieu de Viltepin pl:'de isenção 
de r)il•eilos, pr•lo ·tt:!mpo do oito annos, p:ma 
a herva mote que OXfJOI't3r p:na os DlCI'C:ldos 
estrangeiros, Ol'g11ni~andol tJora semelhanhl fim, 
uaua emprew cJro o ca~ tnl de mil contos de 
reis (l.OOO:OOO,)OOO).~A s commissooado razon
da u or~tuucnlo. 

Do prcsid•~nlo do collu~io elt!iloml tia •~ltlndo 
110 JUt7. tio Fót'A, d~ H do Julho co•·•·eulo, ,.,,. 
mellendo o nuthenlicll tln el~iÇiio a tJll1.1 1\QI[I\(lll~ 
dia se procedeu naquelle collegio, Jl31'rl Pl"6tJtt· 

r:h•!r ~s v;o~;as d.<~ixadas pf:J(J O:fJO~Ihtir•) La· 
fa:fr!Lll! 1\urlríRu"s l'ereit<J r: Dr, Hygmr, Al>:.re5 
do~ Abreu e Silva, pela i•rf•\·inr:ia de :\Iin:;s 
G<:r·aeR.-A' ,._t)mUJi_~~iio de poderes. 

J)c Vicentll Ferreira Galb.'!iros e outros, ~m· 
Jirll!!:ulns rJ,.. , •. ~crip\orios dfJS procllradores rJo; 
feilr•s da razf!nda- nadrmal, pedindo aum.:·nto 
das gr:olifl<'oçõr.s que p·!rc•:bcm .-A' crJmmis::iio 
d.o pcn•ões e 11rdcnHdo$. · 

lJn JJnctwrel ~r:.rcinno Gonçalves da Bocha, 
r!romnlor de t;I(IP.IIas <~ residuos do mUuidpiO 
dra et.rtOJ, po·dindo n conYersiio do lug~r qu·~ 
P.Xer~·r, '!111 officio vitalício de ju~tiça. em con· 
formirl:u:Je do; •Jecr1ittis dr: lS.:il, 11571.-A' •:IJm~ 
mis~;io de jll!'lit;ll ch·il. 

Oc Ti.ulJlhon Jlis•~ tla Co;,ta Teixeira, OU\'iflt•• 
do L • anno du raculdade drJ R•.,cife, pedind·) 
dispens<~ do tempo d•J i~adc, para ser ~du.tinido 

-i1 m~tr;cula e Pxnmc olo I. n anno lecti;o d:• 
mesma ruculd:od<:.-A'conlDlissão de inftru·:~ii.-:• 
pub\ ca, 

E' lido c nppronulo o seguinte 
l'ARI:<:El\ 

1880--~. 36 
• A conunissiio dP. pensões e ordenados t~udo 

cxaminnolo o requl'rim~nto do;: empo·e.z:odo;; da 
rce•·bedoria do Rio de Janeiro pedi11do n equipa· 
r3çiiu dos seu;; Ol'denados fixos aos dos empre· 
p:ados daallnndr•gn rl~ eilrle e ll ret"ogação do 
art. i:! da lei-do or· amento de :lO de Outubro de 
f879, ó d" pnrecer que S~'ja ouvido Q f,roverno 
a tl'speito do pr.tençno dos Slll•~licnntes, e~vian· 
do·se-lbe pam es~e nm o refertdo requ,mm€n • 
to. 

Snl:a das commissões. ~m U de Julho dil1880 . 
..;,. Almeida Cotlto.- Joa']!IÍ/11 Sel'rtt. - &lldino 
·rla$ Neves. • 

Silo lida~ e mnndados imprimir os seguint~s 
prujectos precedidos de parecer: 

· 1880- n. oi. 
A rommissio de or~omenlo examino"u a pro· 

po~~ do go;el'uo. apt·es~nlada pelo mini>lro e 
seCI'l'l!ll"io dt~ ·estado dos negocio> o.l:1 justica, 
flora n!J,· rtur::~ ~e um l'redito $Upplemenl3r da 
quantia de :i!l8:l60.;,l:Jii, que ~era nJ•plk:Jd\J a 
~llPJ.lti 1· a dcllcil'ncla das nrbas, de~tinada$ na 
lei llo orçmnento ,.iotcuto aos s~l'fi~os da guarda · 
u' bnna, en~n de dPlençiio, nsylo de mendigo~, 
o prestdio dt:l Fern:ltldu de Not·ouhn. 

A eoutmissüo entende, que na lnbelln annexa 
á proposta c~t:i dt•mon~lrnda ·:~ d1·0dencia da~ 
verbas nella con~i!rn:odas; e porl:mlo. qne o pe· 
di do cslá nos termos da lei n. :i~l\1 de 9 de Se· 
tetnbro t\c Jg;;o, 

E é de part:cet·, qne se ~dople a me~mr. lH'O· 
posta pela fórm:a segniull.'!: 

Acrre,;ccn te· se no 1 o gar rotú pel t:'ll I é : 
A n~sembl,:a geral deerel~ : 
AI' I, t. 0 (Co UIO IHI 111'0[}0813 • ) 
Al'l. !. • (Cotuo 11~ Jll't•pOl'ola.) 
.\rt. :l, • (L:omu na Jli'Opo~tn.) 
Sal~ dns cotnml5~l!e,;, UI de Julho de 18!30.

l.ib~ .. ,to Bnt•t'!JJrt,- .·\1'C'ffr1o Buk,iv,- C<ll'l~., 
.~fl"ot~~·~.- .lftll't'ti'R. d~ IJflrto&.- t:e•;nt· lrtltl(l. 
- l-'11.bio lle_ir. 
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. .\.u~:l.$1•);: e digni;:;!ruo; s~nhor~;: r~pre~eu-
1a:llú da na•:3o : . 

•-·~ credit•Js dü oro·unu?nhJ th' mini;:lt'ri(l n m~u 
~ar::o. tl~slinr:dc·;: ~;; rúbríc;~;:-Ca;:a de dl'tent·ão 
.; úyloàe mendigo~Gu3rd;' urbana-~- PÚ;:í
d:o de F~rtr:tn•l•) d·~ :Xoronh;I-DC' exerddo e0r·
rent:>, ;:~o in;:u~ciente;: para as d~sp~za" p~:;a< 

.e por pa[!ar p~la;: m.:sma;: verba;:, IL'tll:lndo· ~e 
portanto in.:li~pensa>d a ~.bcrtura d~ um ~reditv 
>UHllcmentar. 

P:tr:l a Hrba-l're~idio de Fm·•wndo tltl No· 
r<lllh3.---<) t'ro:ot.lilo \'IJI:IlltJ ft.lÍ tlc :!IIO:OUUr~. :10 
p:ts~o que as de~pezas ~Ltl>imm ;t :J1H:<iiJ1W8!1. 

Appar~ce, poi~. ,, dcficil J.,• ~lK:'Ltill,>f>:.W, como 
•~ v C: da dcmo.mstrac;io iul'-1 Ll$3; 

.E ~ .. ,udo nectl•sario oceoi'I'Cl' :is impt'Ost•inlli· 
wis dt'sp~za:< act.>r~s~i .. la$, Y~llhiJ, de ordem 
de Su<t Magcsl;~dc o hupL'nHlor o om ctllnpri
m~nlo do an. 4.•, §§ i.i.<i e 9. • da lei n. li89 de 
~ de Sett'mbro de 1S5t>, ;1pr~scmar-vos a s~
g:ninte P;•ra a Yerba-C:l;:a de dt't~n~ão e anto de. 

m~ndigo;:-foi consign~da n;llei n. :miO. de :11 
d" ÚU!UbN do: 18;9. art. :;.··, n. ~ .. a qn~nlia de 
;-i.:6~•H, que reanida á de 7JlJ;;: import~ncia Ja p,·oposta 
l•?rça purle da dilft>ren•:·acntre o credito cle;:tn ! . 
lei e o do. cwrcido antt"ri·_.r, <>m \·irtude do 1 _Art. !. • Alem das dcspews autot'iz:~o~;ts pcl~ 
d.:~rel·Y u. ~;:<.ii de ::B de lnnbo uJEimo. b<lm lei de or~nmento n. :!9\0 de 31 de Outubro tle 
como 5 de. 3 :89$-s:J.Sií dt> donatin.s no n>,·Io. 1879 p;~ra o ex:erc.icio úe 1:179 n 1880. c aberto 
el•:,-.m-se â >•)mtna de ;9:ü~.;;ss::;. · · ao goreriJtl. pelo minislerio da jusli~·a, um 

A; de;pt>z:,s, po:·ém, subit·~m a 93:~tii~OS~, er~dito supphúnent:trda qu~ntia de :!18:-hiO~ti:m, 
em wu:;~qu~ucta d~ coruo::.J•.>rin~ fornecit.las a que s.ct·:i :~pplicndo tis dcspcz.a$ com :1s scgnintcs 
cresddo nume:o de presos na ca>::~ de detcnt;itL' Yerbas: 
e. a meodi~os reculllidos :10 aHlo. como mJ~tra 
a Lal:Jt?llo juiitl. · · · 

Para a rubri~a-Gu;trda urb:tna-a ci\ad:-t lei 
consignou o cr~di!o de ~OO:OOLlJ, auzmentado 
com m:tis 3~:0~.;2~t) em ;i~ta dà decrc"to 
n. :t8ii de ::1 de I unho de !879. · 

Gun1·da uruana •• , .......... . 
Casa da. dúteuc~o e :~sylo de 

mendtgos .................. . 
Presídio de Fem:mdo tle No· 

rottb:~ .................. , •• 

;")2:978;\li:i\J 

H:0081)697 

Mas a;:. despez~s eltwarantoSl"! :t .i87:0UJS por Art. 2. • A presen~o lei fartl J!_atle do orça· 
se lei' completadn 0 quatl.ro uo ~~>~onl, cujo; menlo do referiLio llltCI'Cicio de {8,!1 a 1880. 
;,;ncimeuto5 õllting:it·am ;i quantia d~ -l:l1:i09;5. 
que·reuniJ:I â tiL\ õii::m;~, despêntlid:1 com o 
mal.!rial iudispensavel e rornce•do ~e~undo a> 
di$pO$iç~>es em yjgor, perfaz aqudlõl soinmn de 
.\8 i :Q:Uc500t>. 

.\t'l, 3.• Fieam·revogadasns dispÕsiçües em 
contrnrio. · • 

Rio de lnueiro em i de Julho do 1880.-.U. 
P. de SotJ;;a Dantas. 

Deinon•t•a~ito da~ ,.e .. ba• - ca.a de tleten\_~i\o e ft~!>)'IO de Men· 
dlao•- Gunl'da n•bana- e-Pre.tdlo de Fet•nando de :No••onha 
-no e!ll;erelelo de ll!!f "t'O a 1880. 

CAS.\ DE DETESÇ.\0 E ASYI.O DE )IENll!GOS 

C.\SA l)f: llET&X~:ÂO 

Pe$..00.,1; 

P~g~mento do peSl'oal lncluido em folba no 
thesouro nacional., ••• ,.............. .. .... . 

Dito de ferias autorizadas por aviSQs ......... .. 
Dito idem 110 corrente lllet. ~ ••••• , .......... .. 

lia leria I. 

Pagamentos autorizados de ~eneros aUmenliclos
1 medicamentos e \lUtras despezas ate Abri 

tncl usl ,.e . , •• ~. ·· . i .......... . ......... , •••• , •·• 

Iwportancla indemnis."\da de comedorias forne
cidas a e~crav~•s e mat·inh~l•·os estransclros. 

De1peza a pagar relniJ,·a aos mezea de Maio e 
Junbo, appro:ttiln~Ldnnl•~lltt-....... , ...... , ,. , 

ConJuc~lo de pr~sos no l.• quartel do excrclclo. 

"f~IIIO lU, -~1. 

i:6181l896 . 
U.:03GJH6 
1:178'"03 

67: 669~031. 

!3:lU~61. 

U:lunl7o 

17:9ii~I.IIS 

JJe{tcjt 
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AS\"LO DE ~EifDlGOS 

Pes;oal: 

Yencim<'lllo tlo ínspector ••.••• · ............... . 
Despeza autorlzaun (lor avlso3 nlé Abril indu· 

sl'\te,,., •..•.•• · •.•• ;.. , ••.•••. , ..... . ......... ,, 
Jmportancin a deduzi!', producto do e~topa limpa · 

pelos asyiados ..•. . -....••.•.•.•.•• , •.. ~ ._, • . ••. 

1\s . . •• ••••.• 
De.spe.za a. tnz.er-so em Maio c Junho ••• •••. • ·, ,. 

CI\El>lTO 

Votado pela lei 11• !940 do 3l de Outubro de 
1870 ..... ................. . .. ... .. ; . . . ... .. ; • . 

Augmento em vlrtuilll do d~crelo n. ~877 tle 23 
de Junho de 18711 (a viso de ~ de Maio do 

· corrente anno) . . ..•........ .•. .• .•. •• ~ .•..•... 
Donativos .•. · ..•...•..... -.... .. . . ... . .•..••..•.. 

Gt'Al\DA CnllAXA. 

Pe{So3l; 

l:i!OO~OOO 

---.-

'i'6.:G20~0 

730EOOÓ 
3:898~~ 

Pagamentos autorizados dos officlaes e praç.'\S 
da. guarda urbana nh! Abrlllnclu!i'·e ... ;.... · 3õl:61t;E38l 

Ditos, di los da companhia de pedestres........ II:UI$637 
VeMimentos de Maio <l Junbo ...... ; ... ,.. ... .. '1l:9<il~98:l . 

---&.31:7(9,}000 
.Nstertall. 

Fardamento~, . , . ..• . .. .. . . •. .• .• . ~ . , .•... , . . . e. 

Aluguels de postos, lllumlilação c outras des· 
pez..1s • ••. . . ............... ............. , • ·~. ,·, .· ••• • 

Por pagar dos mexes de ~talo e lunllo ......... . 

CI\Iml'I:O 

Vot:ulo pelo decreto n. !877 {lc 23 de Junho, e 
I I.' I n. ~o de 3l de Outubro de 187!1, ••..••• • • 

111\ESIDIO D& r!lR~ANDo bE xol\o~HA. 

D~speza ciTectuadll jle1:1 thc80urarla de far.end:1 
de Pernambuco . . ..... ; .......... .......... . 

Dll,, dita pelo tllesouro uac!onai . , ... , •. , ... , • 

311: 7393i00 

i6:3t3S003. 
3::262,}7117 
-- llts : SIIS,~OOO 

Dila por llllgar pela referida thesourarla, se
gundo os o mele-s 11 •. (I do 1.• de .Abril e Sl:i 
de M~io· ullimos, ......... , ......... , .. , ••..• ;, , ........... lll8:~t8~1J3i -·-

CREDITO 

ll3 : !!tl7 Jí08;1 

~i:978~7tl0 

200: coojjooo 
-- llll :&'13~88 

Tola 1 ......... • .................. • ..... , ••• , , • , .. .. • • us: 41l0/lll3ti 

·Rio de J:~nc!ro em li tl& Jullto de 1880.- M. P. tic: Sou:!l Dantn1. 
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!880-N. 58 

Acommissno do orramento examinou a pro-. 
posln . do poder executivo, apresenl3da pelo 
ministro e 5ecrel~rio dll estado dos negados da 
giJ.orrn, Jl~•ra a abertnr:t de. um credito RUJl!lle· 
mentnr a qunt1lia de r,.M:S0::1lí8i8, destinado a 
supprit· n insufficiencin das verbas, consignadas 
na lei do or~ameuto vigente. nos scn•iro~ de 
prn~~s de pret, .etapa~, f:tdamento, cqtupa· 
menta, :ureio; e diversas despezns e eventuacs, 

A commis:;iio entende que nn tabC'lla e docu
mento, nnnex.os á lH'Oposta, cst:i ·demonstrada a 
insufficicncia dns consignações votndns; c con
siderando; portanto, que n proposta estú nos 
termos da lm n .. 118\J de 9 de Setembro de :1850, 
é de !larccer que se :tdovte a mesma propo~ta 
pela fórma scg·uinlo: · 

Ac.crcscclÍtc-so no Jogar competcnto: 
· A ns:;eml.Jlê~ gernl decreta : 
Art. :l.• (Con1o lH\Jll'D[JOS!.I.) 
Art. 2. 0 (Gomo na proposta.) 
Art. 3.' (Como nn prOJlO~l~.) 
Sala drts commissues, 12 de Julho do 18RO.

Libel'alo Bm·roN . ._ Al'll.IJcrO Bulcão . ....,. Cm·lo$ 
ilfl'rms~.- il/ol'cii'Ll de Bat'I'OS.- Cesar Zama.-
Falii7 &is. · 

Augustos e dignissimos Srs. representantes 
da naç:io. · 
N~O sendo sumcicnte IJm;a occorrer :is despe

tas do ministcrio da ~uerra 110 excrcicio findo, 
de 1879-1880, o credtlo votndo nu lei n. 29\0 
de 31 de Outul.Jro de 18i9 (Jara os ~§ U, 12 c 2i, 
indispens·avcl se turna a abcrturu Clc um cre~ito 
supplemcntal'. 

Os tle[icit~ que. se Ycrificnm nn~uelles pnra
gnphos, nn unnorlancia total do '•li-1.:80.2;'878, 
s5o (ll'ovcnientcs : 

No§ H."-Prnças.de prct:-1.• Do soldo de 
r~oo pr.1~as matt·icnl~dr.s na escola mililllr lia 
CLtfiC c na de infantaria l) 0:1\"allaria ua Jll'OYin
l'in do 1\io Grande do Sul, corre~poudcute a 2li3 
dias, por isso que, reduziudo-~c os forç,ls de 
terra a 13.000 pr.lcas de JH'ct, conlinunram ott
tr'etanto nos mcn<:ionmlos eslabelcc.imento~ toJos 

. os ~!umnonunh•icuhtlos 1lo J~nl•iro n Mnrço tio 
l8i!J, percebendo o soldo tlo L• de Norcmbro ti. o 
anuo Jlroxhno Jlll5Sado até 30 de Junho ui limo 
por conta desta rubrica, por nuo ~c lwvm~ con
sie:nado o credito nccessario no § 1)." Instrttc~·f•o 
mtlil:1r, como 'e pmlicou p:tt'" o cx.ercicio vi
gente, nos termos do § o.• do art. '21 da men· 
ciónad:1lei. 2.' Das grDtificaçüesde volunt:wios 
C engajados c dos te$pccth·os \)I'Cillios, o]UC ele· 
Ynram·sc n 3'aiJ::I0~~810, lendo sido npcuas vo
t:~do parn essa tlcspcza o credito de 1GG:G885000. 
No~ 12." Etopas, fardttmcnto, eqüipntilOltlo c 

nrroios :-Dtl ctntJ:~ e fardamento das :ta.ooo 
prnl~OS de P-L'et, qttc foram nt·ç~dos, nquelbi na 
razão do tiOO réis diol'ios e este nn de ~01:1 nn· 
nuacs e vigorando o orç~menlo de :1.8i8-18i9 
aló 31 de Outubro do 1879, qne consignava pnt•a 
n clnpn 4,80 .réis !linrios e para o r~rdamento !i4,~ 
annuacs, pt·oduziu ]lOl' isso a diffemu~a pm·a 
menos dtJ l2D:~80~; o bem assim dn etapn o farda
mento dos ~00 (Jtaças matrienlndas nos t'deridns 

escolas, visto que p<ll':J. tal despeza não foi tnm· 
bem concedido o prccioo credito no cit.1do § ü. 0 

Instrucriio m.ililar; do que resultou a differcnçn 
t~mbcm pat·n menos de 72:600:)000. 

E, finúlmentc, no § 22. Diversas despez:ts e 
crentuaes :~Do tmnsJJorte de tropas c come· 
dorins de cmbnr·que, para cuja despezn foi por 
este minislcrio solicit~do o crP.dito de 200:000;;, 
e sô foi votado o de HiO:OOO~, quantiv. insuffi· 
cicnt~. (Jot·quc D dita des1•ew, até Ju.nho findo, 
sor:unclo as contas }lrocessatlns, elcvoLt-se a 

· 20í:!JJ:i9;5lõO, e ainda t.:m de pagar· sc73:õ9q,~068 
:'m C(lmpanhias de paqtlcles ua cürte e nas tJro
vincins. · 

Assim, pois, cstmtlo o referido ministcrio, 
êm \"il'tUile do preceito tio nrt. ~5 d3 Lei n. 2792 
de 20 de Outnbro dc18ii, inhil.Jiilo de utilis~r-se 
pnt·n preencher tMs deficil.~ das ~obras na im· 
portancia do 789:ü80~718, que ex.i~lctn em l.ll· 
gumas outrns l'UiJrieas, conforme . vcreis da 
dcmo:t.slra~lío juntn, venho, !1e ordem de Sua 
::ltagp,stndc o Imperador, e em ohsr!Tnncin no que 
displic o art. ~.··d" J .. eitl, 1J8\J tle 9 de S~lem· 
bro de 18ii0, suhmetter a vossa illustrmln con· 
sidcra•;fto a seguinte 

rnorosr,\ 

Ar\. 1. • Alem d~s despezas 3Ulorizml~s pela 
lei llo or•çamenlo n. 2940 de 31 de Oult\IH·o de 
-1879 para o exercício de Hl79-80, é aberto na 
governo, pelo minislcrio !la gucrrn, nm credilo 
SU!Jplementnr da !Junutin de ~6i:80268i8, que 
será npplicudo ás dcspezas com as scguialcs 
vcrbtts: 
Pruças de pret..... ... .. .... . .. :189::1:!8*810 
EIAJlOS, ~l'damento, Cf}UÍpamcnto 

c arreiOs..................... 202:080~000 
Dinn·sas dcspQzas o eventuocs.. 73:a94§068 

~Gi: 80:!;)8i8 
Art. 2. • A presente Lei fará pnrte do orça· 

mcuto do referido .l'Xcrcicio d~ iSi\1·:1.880. 
At•t. 3. 9 Ficam l'CVOg'Odn~ us disposições em 

cot1trario. 
I li o d•J Janeiro, em IJ do Julho LI o 1881)-Vi$

co IH/e tf<• J>ciol<l$, 

Bepnr·tiç:io nscnl rmncll:n á ~ccret:H'ia rle · •Js· 
t:Hlo dos negocias da !!Uerra, em 3 i.lc Julho de 
18~0. 

111m. c Exm. St·.- Tenho a hont·a de ~pre· 
sentar a V. Ex. a demonslr<l~ii.o llo estado do 
credito pcrlencenlc ao exercício .findo e ainda 
uberto de 18i9-l8SO, 11elo qual Y. Ex. se di"· 
nnrá do Yerificat• :1 cxistoncia dn sobra d'e 
i89:iJBOr5il8, em algnmns rubril':l$, e o dellcit 
de 4,61 : 802,:;878 em outras. 

O pr~t:eito esta!Jclecido pelo ;ut. 2o da llli · 
n. '2í92 de 20 do Ottlnl..tl'O diJ 18i7, abolindo a 
fuctlidade de trnnstJorlnr as sobras de umas para 
outros rubricas tb lei <lo Ol'çamento, ~:once!lidn 
no g>.JV~rno pelo :Jrl. i3 da lei n. Hi7 do 9 de 
Sclõmbro de 1862, justillca a necessidade de 
~et• pedido no corpo ltlg-islativo o ct·edito ~U!Jple· 
montar d:t referidn !}U<Illlia o:Io 4G~:B0:!;5SiB, 
sondo pal':l o ~ H l'ra~as do pret 189: 1'28~810, 
pura o ~ 12-Et~pas, fardamento, equi1>amouto o 
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arreios- ~0~:080,:1000, e pnra o ~H-Di ver~ 
StiS dCSilCZ3S C C\'enlnaes- 73:5!J&.;~68. 

Iustillcorn os t!eficits daquellas rubricas os 
scguinle~ dcspezas Jegacs : 

No § H- l'rnçns de pret- soldo das iOO 
praç~s . malriculndns nas escolas ·ntililnrcs d :l 
cõrle e provinci:J de S. Pedro do Rio Grande 
'do Su,l, correspondente ~ U3 dias ; porque, 
redUZtndo·SC 11 forçn de Jtnbn a iJ;QQQ prnças 
tle prol, contiuuttrom nna incnciouadas esro · 
llls lodos os alumnos matriculados em .l~nelro 
n llnrço ·de. t8i9, percebendo o soldo de 
i .• de Novembro do onno pnssoLlo ntê 30 

· de Junbo · ultimo, pol" conta desta ri.tbrico, 
vi~to nlio se. ·haver -consignadó ·credito no 
~ 5.•- Instrucçiio militnr- como· se pt'tlli· 
cou p~ra .o exercício vigente, tSB0-1881, na 
fórma . do § õ." do :n·1. ~~ da lei n. 29~0 de 
3:l de Outubro de :l8í9· que, votllndo os reeur>os 
para os dous ·excrcir,ios de 18/9-1881, sómente 
con$ignou credito par;~ ~ s prn~as mntrictdadns 
JJns c.<colas militares, no exeJ•t:icio de 1880-1881, 

· na impot•tancia do 1~5 : 30\5000, nadn providen· 
ciando sobro o exercício :mterior. · 

O excesso com esse Yencimentg, enlcnlmto dil 
datn em que principiou n Yigorar n nllndida lei. 
do orçamento, eJeTou-se n..... i0:692l$000 
Além disso, n despozn com :1 

gratiflcoçlio de voluntarios e 
eng~jados e Jlremios aos mcs· · 
mos; import:mdo no dito exer· 
cicio em 3W::l041S8!0 e. para o 
quo! se bo,·i:~ pedido o credito 
de 300:0005. toi ~pen~s votado 
o de 166:6886 ; produzindo, 
porlllnto, o nccrcscimo de. ... líS:i36:58tO 
ou o total nn rubrica de.; . .. • 18!J: U858l0 
No· $ U-Etop.,s, ·f11rd:unento, eqnijlnmento e 

nrreios-, tendo·sc orr:~do n cto1111 âns t3.000 
11rnrns de pret na rozáo de. 000 réis dia rios· c o 
f:~rd:nnento n~ de 9015 nnnuaes, e vigorando oor.• 

çamento de 18i8-70 nté 31 de Outubro de i879, 
QUatro mezcs, que consignava 11 ctnpa diaria 
de 680 réis e o fa•·d:imento nnnual de M~. pro· 
dutina difTeronça porn menos de. · it9:~;SOOO · 
A e topa e farclamen to dtts llOD · · 

pr~ças mntri:.:nladas nas refe-
ridas escolas, que t~mbem. não 
fonm consignndas no § :; :•-
lnstruceiio militar~e que, JJor 
conseguinte, foi preciso cl3s~ 
sillcnl-os nesta rubrica, tom-
bem produzirnlll o deficit de 
48:600,1) na etapa c 21,.:0006 no 
fat·damento; ott total de...... 72:600;)000. 

~~ :0805000 

No ~ 22 .- Dh·crsas despozas e eventuaes, 
tendo· ~e pedido ao corpo legh<lativo, para 
or.corrcr á dcspcza com o tr:~us1Jortc de tropns 
e c:oruedot•ias do embarque o credito de 200:000§· 
tl (IIJenas vot:1do o do fi)O:OOOS, e lcvou-~e o 
mesma á quantia Llll 20i:469*Hi0, jâ s:~tisfcita 
att! . 30 de Juuho pt·oximo . findo, :i Yi&ta dos 
contns procc~~Qdas, e 73:5911.5068 que se tern de 
rc;~lizar pnra ·saUsfnzercrn-sc ns ~ontns das com· 
_panbins ae paquetes ncsl:J ~ôrte e pro,·iucias. . 

Esta despezn nos ullimos oito exc1~~icios . 
regul"u, termo médio c annnnlmentc~ em 
376:.179t5ioo; e, portouto, n1io se poderú consi· 
gnnr pnra· o mesmo fim nm credito inferior 
a 300:0005000. . · · 

Cumpre· me Ig-ualmente informar n V. Ex. 
que, concedido o credito supjllenícnLar neces· 
s.1rio de ~: jj():t:$8i8, ainda assim o exercício do 
1879-1880 deve·se encen·ar com sobr~s supe· 
riores n 30o:ooo;;, ·como se concluo ila com· 

. ~ração das rulrl'icas exhausl:~s com ns quo 
:~presenlam sohlos. · · · · 

Deus guorde a V; Ex.-0 directol', Fra11oisc• 
A11911~to d~ Lima e Silva. . . . 
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1880-N. õ!l. aslronamico no exercício de Hli8-18i9, con· 
forme j(l tt·onxc o governo im p(wial 30 '\'"Osso 

A eommiss~o <IC or~:uncnto ·cxnmmou n pro- conhcdmcnto peb propo~t:l apro>cnt:.du uesla 
posl:t do pod~r exccnlivo, aprcscnl:1da pelo mi- nugusl~ omnnrn em Hl de Mnr~o de 18i9 citado, 
nislru c $ecre\ario de estndo üo~ nego cios do niio foi. sullldentc p:un os sen;íços d~qJWlle cs
imp(!rio, p~rn que sejam concedidos no mesmo tai.Jelcctmento, n$sim como nflo o for3m igual· 
miJiisterio os seguintes credilos: mente os votndos pela lei n. · 2\W} de 31 de 

Um extrnor<lin;~rio àe ~~Oi :081,~8213 no excr~ O.Ll!ttiir·o !lg ~n·no lWsStldo, que regeu no exer
cido de iSi9-1880, para cobrir as !l~SJlCZ::ts t:cto di.J !8t9-18SO, para o clit•) o!J,;erY;IIorío o 
feitos coro o sui.Jsidi(o dos membros do vodar Jlara a nri.Jil • Soccorros publicos c mclhora-
1egisMho, e pniJii~a\ãO dos d.cun~~s das c;una· menlo ào <'Sino.lo ~onilnt·io·. 
rn~. dnran\c o se_<s::o extraor<l:nnl'ln, eonYocatln Com rclnt-~o ao ohscrvnttll'io astronomico. deu 
pelo decreto n. i.~:JO do 28 o o Outubro de 11l79: cama (lO cxeL' >'SO dQ de~pétu n ncccsshlndc, 

On1ro ~U!Jplemcutnr tle 23:20fi~9G2. sen·:1o npoBLtHh nn t•ofcrilh propos111, de se f<:zcrcm os 
19:i32l\Bl0 IM' cont:1 do exercício !li) 1878·1879, co~cerlus dos rcspccti~o~ instt·unwrrtos, ~nm de 
e :FJ7if;;o:i2 pot· conta do.cxcrcicio de 18i\lc ili80, CYtlti~·sl\ o g-rmlue pre,1nizo que ll'aria ::os coft·es 
Jl:ll'a SUJl .. I'Íl' a ÍllSUlficicncia d. as "Verbas C(lllSÍ·j ]lllbhro~ O OS[l':tg.o de 1~0 imllOI'lnJt\C 1\HI(Ol'iaJ. 
guadas ao oi.Jsl:lrratorio a~lronotnico. . t:'o~nm porém do nwz de Alml c111 tlhml~,. isto 

Oult·o. t::lllllem supplcmentnc 'de JOO:OOO~. u, .. ~:enlro li? ~cgmllto scrne;tro. do cxerctc1o ?c 
pat·~ a verb3-Soccorros pnblicvs .; melhor~: :1.~•9.- 188(}, :1s uc.<fle7.:1S ltm:t:tdt:, ::o ercdt!o 
meuto dt) e,;tado suniwrio: 'ot:u)?,. polu _quo. lornün-so o ex.ct':'\~o nc~sc 

, 0 b·•., . . ,• . CXCl"CICIO lllllllO [IC(jUcno, COI!lO VCI'Clô r]a de· 
. A co rum tss,•o o ,~l '.a, <J.Unnto ~::to p1nuc:ro crc- mo n:-traçilo j unl:t. 

dllo, quo o eorpo leglslatrvn nao \'Ulou !untlos _ . . . 
para as despc7.3S feil~s com n sess~o oxlr~ordi· . Com rl'lnçao a yctba c Soccorros pulilrco~ • 
narin convocada pelo decreto n. 75:l0 do 28 do JUSlllic:un n nece~s•dndc do n\lglllcnto de ·cr·cdt!o 
Outubro de 18i9, e que fuuccionon de <Jl) d'o llS despezas r1uc o go~crno iiJ?[JOri_a! foi for~nu~ n. 
Outubro i: 13 de Novemhr!l ilc 1879 e ue H) lle fa~et com ~ mtern:~_ç1:o de lllHlllflTDnlcs no 111· 
Abrit á 2 de ::llaio do onno coaonte, tle;pez~s \mio de cntal·os do contao:-io d::t fc1J1·o amarella, 

. que imporiam tHl quantia indicndnml proposta, que :1cnb~ de grasonr nest:: c~pilnl.. • 
conforme n drmollstr3t~ilo cl~ tabclla aunoxa. Yenho, port::nto, em uomo dB Slla )fage:;lade 

Quanto no se[:undo c terceiro. entende n com· o lmJ)crndor, snbmcller tl vossa aJ)Jll'OnÇito a 
missão quo ai tabollas anmíx.as {t lll'oposltt seguinte · 
expJic.., m . o cxces~o lia Llesp~z::, e j usltfic;un o 
pedido do go\'crna. 

Entendendo, pois, n commisslio que n proposta 
está nos lermos !h lei, il de parecer QUI.) se 
auoptc a mesma proposta pela fórnm seg-uinte : 

Acrescente-se no lol!ar eonipetente : 
A nssem!Jiéa gerr:l decreta : 

Art. 1.• (Gomo na Jlroposta.) 

Art. 2 .• (Como n.1 proposLa.) 

Sak1 das rommis~ücs, 12 do Julho de !880.
L!·I,~rllto )J(fi'I'Oso.- •ll'<l:f<10 llu/c,/o.- Carlos 
Affon.~o.-Cc$Hr Z«ma .-.llo1·cira d~ llal'l'os .
J.'abio lkis. 

Augusto~ c dignis:;imos senhor~s reprcsen· 
t~n~s da n~ção. 
~Pelu~ dcmonstrn~õc~ juntos ycrcls que não só 

nuo fol':JIII _ r-otnilos f\lndos pnra ns. d~spezn.~ 
c,om 11 sessuo P.xtraor!lmarln do poder tc~islu· 
hvo, con"Voc~dn pelo drJcrelo n. iii:.IO de 28 de 
Outubro do 18i\l, n ()llal funccionou do 30 llc 

. Outuluo n 13 de Novomhro r.! esse anno e do Hi 
de Ab1·H n 2 de Maio do corrente ; mns tnmbcm 
quo o credito vo1n.tlo pf'!a lei n, 2i92 de 20 de 
Outubro de 1877 parn dcspczas do observa1orio 

At'l. 1. o Picnm coueedidos ~o ministerio dos 
negocins do imperio os seguintes cl'''ditos ; 

O cxlrnol"(liunrio rlc :l0l:G81.~8í!6 no exercieio 
de .18i9-t8~0 pnra çobrir as de~pez~s feitas com 
Oll~~an)cnlo llo s~1bshlio dos membros do 11oder 
legtsl~tt~·n c puhhca{·1io dos respectivos delmles 
no> penados ele ~o .1lc Outubro n 13 do Novem· 
bro de 1879, c de u; de Abt•il n 2 de l\l~io do 
cçH·r~!tlc ~nno, om !Jil!l durou a scss1it'l cxtraor· 
duwr1n conroc~da ]'olo decreto n. 7ii30 de l!8 
de,Olltu!Jro de i8itl, sendo l.ll:62B;53:is ü \"erhn 
• Cnm~r:1 dos ~en~dnrcs ', o 210:053~M\8 :'1 da 
• Camnra do~ depLltndos • . " 

E os supplemcntnres : 
De 2~: 209!'~62 · á vcrl.m • Ob,crntorío ns· 

tronomteo•, ~endo por contn do I.JXIH'cici(l ue t8i8 
-187!) :IO:i326li!Q(• rlodc 1879-18803:·i7i1,0i12. 

E de .JOO: OOO~t;()Of) ã Yorbn • SocrOI'fOS (lU!Jii· 
co~ c. !nclhormn!'uto do. e~lado :;:anitario. do 
CXCI'CICIO de 18i9- 1880, ' 

Art.~·" Ficam rcvo;;adas as disposicücs em 
contrano, . 

l'~:ço. em 6 d•: llil h o de 1880, - Darão llomcn~ 
de Ncllo. . 
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- -------·-fiiiNISTElHO- ·DO-UIPER.IO·· -·· ··---

Demon.trneiio do elltndo dn verbo.-8occorro• pnbllcol!!l-do exerelclo de 
l8TD-U~80 e do crecllt.o pa•eel.a t'nr•n pn!Jnmento de del!lpezne dn meaana 
,-erbn no ret"et•ldo e:!r;0l'elelo. · 

Credito da lei .................. ,,, ................................. . 
Despeza.s feitas-na cDrte e provlnci~s segundo a demonstração junta 

·sob n. :l , •••••.•• , •••••• , .......... ~•· ~····· ~··•• ~····~"········•··" 
Itlçm a íazel'·se idem id.eu1 sob u. 2 , ••..•• ~ •••• I •••••• ·,, .......... , •• 

800: 000/íOOO 

900:000t'j000 

Credito preclso., .••••••.•.• ,,..~·········· too:ooo~ooo 

Terceira Dlrectoria da Secretaria de E•ta.do dos Negoclos do Io1p~rlo em a· de Julho de 1880. - N. 
Midost. 

MINISTERIO DO IMPEIUO 

N. t.- bemonstracõo do e&t.ndo _ do erellltn vntndo para de•peza• da. 
verbo.- 8occorroto publico• -do elll.ea•elelo de '18,.0 - 1880. 

Grati(Laçdes durant6 _o exercicio 

Aofse~relario ·da junttl de bygienc ................... ~ ...... , ... . 
A aJudante do lnspector de saude do porto .......... , .• -.... . 
A--1 dll.os •••••••••• , .............. ·~·······••••••·•••• ... ·•••t•••••-•• 

Grilti(tooçiits po1· uma só t·e.: 

A i medico e 1 pllarmaceullco da exllncta commlssao do Ceará,· 
A I nmanuense da junta de b~giene em retrlbul~ao dos serviços 

que !!"estou na çommlssito ae inquerlto solu·e a~ cnt·r~s verdes. 
A t medrco e t pharrnaceutico que estiyernm na freguezla de 

Jncarep3guá de t a lO de Jullto de 18711, enc3l'regr~dos- do 
tratamento de Indigentes ·varlolosos .......... -•• , ....... , .... . 

A 1 medico idem deU de Abril a H. de Junho do corrente anno, 
idem de febres palustres ..................................... . 

Auxilios 

· A' cnmnrl\ municipal da Bstrella para pagamento das despezns 
feitas .co111 o tratamento dll indigentes atacados da eplderul11 
que alli reinou •..•.••. : .... 1 •• ,, ••• , •••••• ·~.4~ ••••••••••••••••• 

A' de ~lngé' idem Idem de varlola ..... ,. -............. . . ·, ... , •• , •.• 
A' presl~cucia da provlncln do Rio de Janefro para despcz~s com 

o tt·ntamenlo de indigentes atacados de febres palustres na 
rreguezla de ltalpú •• 4 •• ' •••• ' ••• 4' .... · ••• a ••• , .••••••••••••••• 

A'·camarl\ municipal da curte parn limpeza dos mtctorlos ••••.•••• 

/lldemnisa~ües 

Ao mlnlsterlo da ma rlnha de desp!!zas feitas com as lanchas 
das llotilhas do Paran:\ c .Amazonas, em commissôes des· 
te ministcrlo I •••• , 4 ••••• , .... •4, 4 •••• , •• , ......... , • •, ..... , • , .... 

Ao mlnislet·io da marinha de despezas relias com a cozinha do 
transporte Wemeck ao serviço da commtssllo de lnternaçao de 

600/jOOO 
t:WOIIOOO 
7 : iOIJilOOO 

~00~000 

2; l33,\1332 

j:~\I)Jj860 
1:7lS051)00 

l :llll/?38j 

9:ii!ooaooo 

3:7031$008 

7:370~UO 

tmmlgrantes, ali) Abril ........ _. ...... ·, ............ .- .. •...... l:S9687tsts 
-·- :il:i886H7 

Passagc!!s 

A ~ mcdlcos c f pharniacimtico da cxllnctn eommlss!lo do 
Cê.âr4 •••••• , ................. ·~ •••• ~ .......... ·····~ •••••• ~. ••• 3illf.Q(M) 

Á allenados vindos do Paraná: c Mauanbi\o, ...................... ,. i7tli000 
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··'Adiantamento ··.·· 

Ao Bar.lo de Ncsquila para deS(Ielas da com missão I! e lnterna~ao 
de lmmlgrantes •.••.•..•.••...•.•••• •: •. ••• ; ..... ,. ... .. • ••••• ---

Despe::as e~h·aordinaria.• 

Concerto da laneha das Ylsltas do porto •.••• ; . ............. : .•••• 
Assentamento de um m.lclorio na rua do Rezende e outro na de 

5a.tlta liOll\ •..•• , •• · • •-· · • .• • ., , ••• , .••• ,. ~ .. • •••. , .. , •••••• , •. , 
Imp•·es~o de tJW exemplares da pl:utla da lagôa de ·Rodrigo de 

1•re•tas . .•. , .•.•.. ~· .•.. .••. •.... . ....... ••.. .•.. , , ·,, ... .••.. 
Construcção de um ce1·e.ado de madeira feito no cemilerio do bos· 
. pita I warltlmo de santa lzabeJ .............. . ............. , ;· 

Dtspe;;as ordill4rias pa.aus_mensalme11te 

. 82l!S00;) _ 

li5jj6Sil 

fl\Si30 

. i'JIM66 

Ümpe7-'\ e il'~igação dachlad~ a.t\l ~aio . ......... . ............... 3ii:7615000 
ld~m dns pt"atas, !Jcm ..... ...... , .... ........................ .. t3i:OO~.)OOO 
Idem d:t l:tgõa de Ródrigo de Frelta~, ideru .... ~.. . .. .. .. . ... .. . .. 6:7ó5,';000 
>ratiOençôes dos llseaes das limpeza~, l.dem.... . .. .. .. .. .. .... .. . .. 6:1S7Gil!SS 

. !dem dos vnccinndores supr;mume•·ario~, Idem.. ... ............. . . !1 :630/JOOO 
Idem dos anxlllares da junta de b\'giene encarregados de analrses. 

- · chhnic:t~,ldetn •. ..• _ .. .... ~ . . , .. : .•••.....•.... . .. . · .•.......... 
Idem do pessoal do IJOS[Jital 1narilimo de S:mta .lza.bel Idem .... .. 
Idem da lanctla das ,-l~ltas do porto idem ...... ................... . .. 

80:000~ 

1:9!16~ 

Idem ~o encarreg:Hlo das desrnrecç~s · das casas da cidade 11nde 
se d:lo casl.lll de febre am:~rella.......... ... ........... •. • ... ·~:86~ · · 

. -·-:--- !109:68!~ 

.Aiuauels 

Da laneba ao serviço do hospi tal maritlmo de Santa Jz=~bel, 
·até ~aio........... . ...... . .............. . .................... 8 :tll0,5000 

Da cas-1, onde eatacionam o~ encarregados das \'lsita~ do porto, · 
' ·a tê z\brll. ..•••. ••• . . • • •• • •• • • •••• •• • . • .• • •.• ••• • . .•••. •••• • .• 3756l)(M) 

Fonteci~ntos ·. 

Ao hospltalmarltimo de !l.'\nta lzabei, alt\ Abril ................. . 
A' l:uicha da~ visitas do porto (~ar\·ão) Idem ... ............. .. 
Idem (azeil'!, ~raxa, ete.). uo t .• se&nestre •.• _. ~ ......... · ........ .. 
AQ~ encólrre!!Ados das desmlee~·iles de casas alll Abril. ..••.•.•.• , •• 

CoJn~crlo dn .do1:a da Praça do ~lerca~o, at~ Na lo ..... , .......... . , 

CrtdtfOI á1 proriiiCilll 

-·--

18:80:Mi'81 
8~ 
SlOSU) 
3l'i8iito 

~ • I I o I • o I I --·-

Do Alll(lt(lll:l5........ .. .. • . .. .. • •• • .... •• • . .. . .. •. .. • . • ... ....... ~:0806000 
uo P:tr:l ... .... ............ ... ............... . .... ........... ~ ••• t3:3116..0::S9a 
.Do.M~r.1nbao ~·· ··········· ..•.. •• .....•.....••. ......... ...•..•. . • ~:l71S()O() 
Do t:ear:\ . .••.. ·' •.........•.. · .••••..•.. ~ •.•.... , .. .•.......... ·.... ti·:.Mi&Bt8 
Oc Pernambil~o .............. .............. .................... : . t>U57~0 

.. ~s!~~tF~:~::·.:_::·:·.:_.·.:.::·:; .. ~.:~.';':'::·:·:·:·:~:~::·:·:·:~:·: :·:::::::::: :::::::::: ::~! · 
De'; l'a~ro ....... .. ~ ...... , .. .. .... .... ..... ........ ....... ......... 5;()(11.1,'!01.'10_ 
Do \ aran. • . .. .. .. . . . • . .. .. • . .. • .. • • .. .. • • .. • .. .. • • .. .. • • .. • . • • .. IMIUI\10 
De Santa Calharina ............. , ••. .. • .. .. • . .. .. . .. . .. • .. . .. . .. • 3:31:!~10 

. ne ~Ln:1s ll~rae$ .................. . ............ ... ~ •• • . • .. .. .. ... • t0:871~~i!O . 

• 

-·-- 68:9~\63 ~ 
---~i:ll:$388834 

= 
Tetét-ira Dirl!rlor ia 11:1 ~t•er.etarla d~. Elôhllo dos -Negocias do lmperio .em. 6 dt~ lu!ho:;de 1880. - ,y, Mitlt"'l. . . 
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········· · .. .... : ~l.J.NIST-ERIO DO··BIP·EFHO .. . · ~ ...... . ...:.- .. 

N. ~·- bernoue~rn~o dus despezu• a f'Azer•se t•oln verbo -Moccorros pu
bllcoe.;..do exerclclo. de 1870-1880 nté o encerrnmeotQ clo met~Jmo 
ell.et•clclo. 

Com a limpeza e ll'l'igaç;ro da cidade em Junho . ........... , ••• . . .. 
Idem 1las pra[as, lde111· ......... .... ,, •• _ ............. , .. ... ....... . 
Idem, d:t lagu:l· de Rodr•go de Freltn.~, ulem ................. , ••. •. 

.. Gra!IRol.ç.;ç> oll)> Oseacs das limpeza~, idem .. ... ................. , 
·Idem d('IS vaecinadores supramunerario3, Idem ..•••.•••.•• •• ••••• 
Idem ilos ~u:dliares da junta de · b.ygiene, Idem ................... . 
Idem do posooal do hospital mat'itlmo de Santa Isabel, idem ... ... . 
Idem da lancha das o;isitas do po.-ta, lden1 .. ; ... , .......... . ..... . 
rdcm dos encarrcg~dos de deslllfceçüc$ de casas, lden1 • •• · •.•.••.• •• 

· Alu1~~~~~~~ -~~-~~~~~-~~.~.r.': i.ç_o. ~-~ !~~~~~-t~.~-~~~~~t.l~l~?. ~: .~?~~-~.s~~:l: 
fdem da casa onde estacionam CJ~ cnc:u·regado5 das \'lsllns do 

-' [lCJrlo em )!aio 6 lunho .... . . . ........ •.. . ... .... • .. .. .. • • . •.• • 100:}000 
Fo•·nP.clmento~ do hospibl ma1•itiuw do Santa b~!Jel, Idem (app1·o~ 

Xll ll(\tl:lllll!llfll)• •• • ·•. ,, •• , • , • ., , •• , , ,.._, ., •••.• ., ·,. , • •• ., .. ,,, 3:800/)0(lú 
Idem !la lancl•n das \'isitns ~o fJOrlo, idem (idem)... .. ... .. ....... . i005000 
Concertos da doca da I.' raça do Merc.1do cnl Júnho (ldclll)....... i :üOO/lOOO 

· Lcspcr.as fdlas pcla.commls;;\o c.lc i nlema~..'lo de im 1ui;;rantes, cuja . 
quantia ê ugorn sollcltatla ... .................... ,'...... . ... .. .. lliS:OOO~OOll 

P~1·a despea:as lmpre\·lstas n:~. curte e v•·ovinclas....... ... .. • • .. . •• 3i:33i~~ 
. ~--l711 : 361Hl6G 

Terceir.a Dlr . .,cloria da Secretaria de Estado do> Negocio; do lmperlo em f.i de Julllo d~ 1880 . 
. - .v. .1/idcJ&i. 

MINISTERIO DO UIPERIO 

bemonatrnçfto do ercdlto rirecteo· . pnrn pagamento de deapezns du ,·e••bn 
. - Ob .. crvntorlo a•tronniulco- doa exeJ•clclo.-nbolxo declaradol!l, · 

. De 18i8 -18'111, sc::-undo a demCJnstraç.~o junt:\ sob n. I. . .............. : .... .......... . 19:'/32!J012 
De t8(9 -ISSO., idetn sob n. ~ . •••••••• .• . .•••••••.•• , • , ••..••••..••• , •.•..•.•••••.••• ~ ••. -. 3:~7700;j() 

. 23: 209,~!1611 

Terceira Directorla da SceJ•cta•·ia de IMauo dos Nc:toci05 do In11Jel'lo em 6 do;> Julho d~ l880. - 'iV • 
• Vi1IOBI . . . . . 

OBSERVA.TORIO ASTRO~O~HCO • 

EXEilCIClO DF. 18i8-i8i!J 

~. 1.-Denao .... ta•açiio dae de"'t•e:cne f'eltRe com eate et~t.obelechneJ\tO nu 
exerclclo llidlcndo9 a•or contn do credito ''otado t•elo nt•t. ~-" ·~ -'lU tln lei 
ta. :a,-o~, de · ~o de Outubt•o do I8,. )'. 

Pessoal .••••.••• •••• ~ ...... -. ............................ ~ ~ ••••• •••••.•.•• · .••••• 4 • • 

&laterlal, comprellendldo o pn:;a111eula de a..'larios, gaz • . c te .... . ; . .. ..... ~ 
COncertos feito~ no arsenal de guerra, conrorme ·ns conl.'s que acompanharam 

os a\·isos do mlnlsterlil da . guena, de 2 M Abril e to de Dezembro 
de 18'19: · . . . . 

~o L • semestre do exerciclo .... . .... • .• ~ •• · ... ;· ............ ~ ·;· .•.• ·.; .... ;, ... . 
~o t.• ·······································.··········· 

Credito da lei ••.• .•.. •••.• . .•• •• ••• .••• •• .•• •• . •••••• ~ •••.•• • 

~i: i40,SI78 
8: 37!l.~l)l).i 

ao: 08&11000 

Credito preciso .............. ... ..... ... . . ...... •· ••.•• • ,. .. . • .. • .. • . • .. . l0:73~ií910 

Terceira Dh·ectorla dn S~cl'~tnria de l~s~.ado do; ~egocios t.lo lrupo1·io em O. de Iulho <1~ 1880.- IV. 
Midosl • 

. Tomo lU -2). · 
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UBSERV A"'rOHlO ASTHONOMICO 

EXEB.C!CIO DE -1 879"-1880 

N . ~.-Dentonl!ltro\"ãn do., del!lpczo., f'eltft l!< eont < ·8t~ c .. tnbcle elntcllto o té 
:to lle A.brll c do., que ae·tcriio d e el:'Cetuo.a• no cxerclclu lndlco.du •• ,,,~ :•o 
d e .Junho <le 1.81iitO, l•Ol' contn d n .crt•dlto ' 'Ottu .l o J)<.•)o n••t;, .~.o§ :i~~ do· ·lei 
o . ~o-to •lc 3i de Outub•·o d e 18,0. · 

. n.··~~zas . feil :t~ : . .. 
{~(,liJ o pe~:.;:.fl :'\'. a~ •••• -~ •••••• • a ••••••••••••• •• •• • • •••••• • a • • •••• -. 

Com · o mater.ial, ~· •Hl (ll·eb~ndido ,;alar i''"' g~z, etc .. : . .. . .... . 
De;peus pnr •.tagar; · . 
Ce>ill tr W'>5o:t! .... . , ..... . . .... . · . • .• ••• ••• . , .. . ...... ..... , • .. • • 
COIII o ntateri:tl : 
S:l l~rlos .• . . :. · . . ........ . .......... .. ... . ..... ... .... ....... ~ ..... . . . 

.. Ga1. (:q •rroxittwtlal'te-n te) ... .. . .. . .............. . . ...... : • . .. . . ... 
lle~t~ezas 'niu•l:1s ........• , . ......... . . .. . • .... .. .. . . ..... ~ .... . ...... . 
lnd•!lllllba~:irt "" ministerio 1la gne1·t·a, !,• ela~ '' hras do tll')ll lagrm 

d~ ~pp~ro· lho~ nv t. •·sc m<?<t t·e .n ~ l:.c t'o !t~h,, conform~ pt•ol!u por· 
,1,·js.1• .! ~ f7 ~Jo AlJI' il d•_l 1 :o;~~ .• • • . •••• •. • •.• ... • · ••..• • • . •• • ... .••• 

CJ•ed i lu d.t lei ... .. . . ... . ... , .. . · . .. .. ; ....... , , 

Credito ptecloo .. -... · ..... ...... ... , ·, : • .......... 

J!l:787ti333 
o:33:lCSi9 l!:i:Ut.,t;212 

3: 8~8~\0!) 

6lii~i9!l 
t :311t~U7 

21M$OOU 

2 :3u7,t~Õilu 8:13~t)S:W a~: üo7~!11>2 - - - ----....... ... -. ······ ·-·· 30:080~000 
-·---- · ...... ... ......... 3 :~77~:! 

Tcr·o:ei !';t l tÚ'•'•? lnri~ da ~· · ~r<'la r ia de ,,~ ln olo dos .'ie~or,\i:is· d o It!I(Jerlo em 6 de Ju lh<> uc ·iSSO.- N. 
lfirloSi. 

niNISTERIO DO l ~lPERIO ·. 

D ell•on .. ta•n<,••"•o tlo• ca•e dltol!< p rccl <'u"' ·pnt·u P"lõ" "'eutn <le d <.·.,pczuro d o .. 
' 'C l'buo:!o.ubulxo dct•loa•oclu8 do excl'ch~in de 18 'tO - J 8 80· · 

CA~lARA DOS SE!I:ADORES 

Dcl :•on~tra~flo j l111 la ·sob n. t ...... . ..................... . . . .. ....... ,: .. .. . .. 

CA:\IARA DOS DEPUTADOS 

n ... ,uon; tr .. ~:,l) .jun l :~ oob n. !! ..... .... ... . . .......... . . .. ... · .... . . ... . ... · . ....... . . . ~ ... , 210:01i3,5i68 

. T••rc~ ira lli r•~d•)ri;r da S~r.J·d:tria de Estado dvs ~cgoc los tlo ltnllcrio c'n16 de Julll.o de ISSO~- .V. 
Jlidosi. 

CA<\tAR A DOS SENAD011 ES 

l..El N. 2940 DE 31 DE OÜTt.:DHO DE 1879, AHT. 2..0 § 13 , 

· N . J . l'•c•n .. n•t••n \."'' •dnl!l ol <.•8lli•zn .. .l'e lttuo·,, , ;,.,. ·f"u z o·r <!om o ( m gauu.A.nto d o • 
Oll ai>.,Jdlu., do14 Ule,,abt"0 8 d,•,..tn C Ulllut•n C I »Ublf~u~~iin du~ r - p e cth,•o• d t!• 

. bote .. n o ex~a·eleio d e 18'J'O - U!l80. · · 

Coi•~ii~ I Hu.:C't' :o.. V(•lad.a~: 
P:t 1·a :-ou hsbt i 1 ~s ••.•.•••. •• •• •• , • •• ~ •. • ••• •. •••• , •••• • • , 
Para pubikat~;lo dos .t·!b .• t~s ....... . . . ........ .... . .. 
Au;.mJOt\l<• ;l;•f l;l con•iguaç;\o uos leru t<•S dv :t \'IW dr. 

l! de Fev~mlro de 11~80 . . .. . .. . .. . .. .. ..... , .. . 

De .. pezas . relta~ : . 
C'"" su h~idio . c •tnpn•ttf!U<fidu 11 tempo da >~ss:lo •·x·· 

trnor~ i uari:1 1lc 30 •le Outubro . :a 13 dn Nov~m !..r" 
de l8i9.e fie l ti d•• ,\ Ju:il a ~ tle ~!aio tio Clltl'•' lllc an un. 

Cotu a pu!Jiicaçav Jo~ •.lebal es, i!Cgumlrt a li ••Jw ·n6traÇt1o 
· ttuc acomp:lil tJ••u o avi"' llo tui ubl•'rio da fa~en~ a 

r.i• i olc _)lait• ·.:o correlll" (cúpl~s ns. l e ~) ..... .. 

Ocsp~~us :1 razer : . · · 
co ... ~uhsi t lin, 3 o i~ MahJ a 30o.lc Juuho proxl1110 fu tut·o. 
C(l<ll a publir.:u;;lQ dos debates segundo o ot·çamenlo 
- ' apr•!>~ntatl u . [te la . ty['Ol(raphla naciona l (cópia n. 3) , 

... ...... .... ü22 :ooo.~uoo . .. ..... ........ i:l:OOO:'ill0{1 

as: 400/lOOO 616:WO~OOO 

33IS: 86õ/134.U 

8~ :025~! . . .ito:800&881 
··----

ill~ :300/JO(lO 

44 :837/M7 t'J'l: 137~7'7 718 '0~ ---- - --- --CNdlto pr~ciw . . . ...... ... 91 : 6:1~11!138 

1'erccir~ lli rr.ctori:l du Secretaria <!c t::slado. ~~~~ . Netioclo~ do. 1\uperlo ~m O de Julho de UI80.
N, ,\lidos i .. 
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CA~IARA DOS DEPUTADOS 

LEl N. 2940 DB 31 DE· OUTUBRO DE 18i9, ART. 2. 0 §14. 

~-~--netnon•trnçlio .,.,,. de,.pe,.,n" f"elta .. e pul•l'n.ll';er com o J•o,..-omenb• dolO 
· •ub•ldlo• do .. mcmln•oto d~10to cumut•o c publlcRçiãn dos reoir•ecth·oto de

bote.- no cxerelclu de 18,.0- 1880 •. 

. t:onsl~naçO~~ votada~; 
P:u·;: subsidi ~~ ........... ~ .......... ................ . 
Pao .• (JUh)lc~•;fto dü" r:irb~lc~ ...... _ ............ .. .... . 
.Augmcuto tiA$ la c"n-"•;!na~-,\o nos ter•:o l•~ do sn- lso de 
!t de Fevereiro de -1880 ......... , .. , ...... , •. , .. . 

Despez.u Celtas: . 
Com sub~idlos, Ctoi11Jirch"ndi.to o t<' mpo ''" ~··sS.~o 

ex lral'rd innrin de 30 de Oulttbfl' a (3 <1•.• ~0\'t'lllhro 
de ·tsi\l e de 15 de Ahríl a 2 .Jc Yalo do <;• • r~ 
t·cnl\' a·nno .•.•. , •.• , ............. . · .... . ........ .. 

Co tu a publlcaçAo tlos dl'bales. se~umh• a dP.monslrnç.'lo 
qu~ acumranltou lJ avi~·· do milllslerio da ra-.. 
zenda de de .\l:1 io ··orl'o·ute (Cópias ns. ! c ll ). 

ne,.peza; ~ fazer : 
Com subsldios· ele a de Maio ;t ao de Junho t>roxiUio 

rut.uro ... ;, ......................................... . 
Com a puiJilcnçào dos ddmtes ~egundu o · orça;n~nto 

apt·es.entndo 1•ela lHograpltia naelunal IC~•tJia u. :1) • 

a;;a:aoo~ooo 

1St;:3t~,,.8l 

.73!:oOo!!OOO 
í2: 000.5000 

37 : 400~ . 

!.100: U::!1')iSl 

· credito p;·eciso ......... . 

Ter~rlra Dlrectoria tia Secretaria tle E>lado dos · N~goclos d'l lnw~rio em 6 tle Julho ·dt' 188ú,
.v • • 'lltdo~i. 

;J,• Oirectorla.- ~I11Horio dos ncgucio~ elo lmperio.-Hio de laneiro em 2hle feY<.'ldru de 1880. 

111m. e K'(Jn . ~r .- Por a~·h:o tle 23 rlc Jaudro nndo lr~nstuiltiu·nw. \'.Ex. vara re>svlv~1· . comoju l
gass" acertado. cópia da inlormaç;\o rla IJI'iiHo~lm l'unladori_n tio thesuuro ilacional _c· dn Jetuonstra
ç.tlo ela de~1•cza clf<lchlada t•uut.;; s•'r,· ir.o taclagr;tl!hlco e puhli"n~à<'> dns <lebat<.'~ o.I;IS c~ouara~ <los 
dcpol;tdo~ é do~ s!'n~dorr-s, . no~ IIIP.7.~~ ·olc Ju llio :1 Xot·o;ubt·•' de 1879, !'Xercir.l~ dr l8i(I •. J88fl, ,-i.• to 
api·Asentu e~s:t d !!mon~lraç.:lo Ulll •Liell'-:11" .de 11 : 171)8782. . · ·. _ . . 

Em rtlSt•osl:t cahc·tn<! ponol!'rar :t 'o. l·.x, <jll•! llõ\11 ' a • tletor.ll • no cr••oltlo volHln jt:tra " refcrt•IQ 
sen·l•;n,mas sal<lo.too~to tJ\lC dl ruluuto: 1"-'''•JU:tnlo, lt;l\·~ndo as r.aun11·as le:<blaLi\·r,.; ruureion:trlo ale 
US dt• Novo1mh•·o pruximo t•:tssaol!•,. •: " '' '' L••nd•' \' l~or:..-lo a h•l de •Jr~<tllh'll!(' vig•!nlt> 11, ~9~0 de 31 
de Onluhl'o ultimo, logo an ~e1· llllhiic;ula, •: >i lu 01lo dias •lt:pois, j:l :teita\'an . -s~ .-·sgr•ladns a> cvnsi• 
gnn~il ''$ con, t•tlldas l'~1·a •llJIIt~ll">•:n·ii;o · tul lei 11 2792 tle . ~o d~ nutu~ro .Je t8ii, t•roro:;a•i" no t.• 
scm e~lr•' do dito cx•· t•cklo tle 18711-lSSü. r•clo rl ccrl'!o lego$lahvo n. j877 de :!3 d '~ Junho dtl 1879, · 
qllalldo wme«,;ou :1 Yt:.~oc·;tr a priruc!ru •las cii::Hins lei~,~~~ qual fut.1 1n r!'oluzlcl;rs ta••s con~i~·n:~t:ue~. . 

A~ ·· lm. •ils(lôP. c~t" tulnlsl••rio. no P.xerr.Jelo cot•t'()ltlet 1•:tr:t o •<lr\'lçn ''" <llle s•• trat~. n:l•> ~ó da~ eon
slgnaç.t)es lnt ~:~rnes, \'o\nol;ts t•cln lei n. 279:i, 1111 lmporta ncia d•• l81l:ooo:;, rua~ latu~t:tn d:, <(Unntla: de 
18:80lla, I(Uúl:t corr•·sp••n<lcnl~ a lllll ut•'l. tl<l ~0~$1lOdiiS <\OII~ign.1ÇllC~ d;t lei n. :Uo. · 

l•'io:aru, pot·tanto, :i <lillpt>~lç:ll) rlo milll~LNI(tll t~nrg•.l•le V. l::x. as m<:nclonnoas tJUanlias na sou1ma 
de -213:80(1$ p;u·a sct·em appfl. ·alla• á.~ ~··:$ver.a~ .da pulllicaç<lo do~ dCIJitlcs tias c;uu;u·as no allutlldo 
perlodo oh' le;upo, illclu,iv~ a •i UI' -'~ r efc;·c :ou au~meu to de (Ji)SS<J:tl olv .f)iru·io U/Jicial, de L. l'tnlltado 
por es~n pu h li ~aç:l.o. · 

' l1o1 u~ 11\l~r<le :; v. l~x.-A/ToMo Cel.<o !16 "lsds 1-'igtl~iredo.-:. s, Ex.· o Sr.· tuinbtro·r l'<~cretat'io 
~e l'_~:~du d' ·S ne~oeios_ oi~ rar.!'r!tl_a. 

Mtnistcrlú ílo~ n •~got:i_os da rn t' uda; - lllo . d<J laneln .. , t de ~In i o de 1880. 

Illm. ll ~;x ln. ~r -R•lmell.o a v. E~. a lltclu~'l cópia da representação da l." coutadorla d<• 
thesouro unciouill, rclntiv., ~o· •'>La oi·• •l••s cr·cd llo3 conc<>dldos pa ra :t !espP.7.a co111 a publlt•:lçào d•·~ 
debates da-' camnras_ l~lslallva~, :10 r.or1'C11le t: Xerclclo, afim de !lUil V. 1\x. se · ctl~l~c, com a 111aior 
brevld:utc IJ<lSSi\'CI, l'r:'!!OIVPr a · s.~mclbantc rosrllito . romo jufgar acerbtlo._ .· 

Deus guarde :1 V. Ex.- Jote .Ant<mw Surai.vet. - A ~. Ex, o Sr . Uarào Homelll ele .Mel h 
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N. t.- Tendo o mlntsterio do impcrlo posto â disposição do da fazenda as quantias vobdas para 
·a Jlllblicaçilo dos _debates das camal'3.9 lcgi;;latlvas, no corrente exerelcio, e tendo a despeza feita, 
ate -.&larço. ultimo, sido pag:~. por esses credltos, cujo estado nquellc minlsterio l'tlvez Ignore, verlnea
seql!e as quaatias votadas pela lei n/ 2itlt, de lO de Ontubro de 1877, conforme o Ol'ç.'\lllCnto .•tue lbe 
se•·nu do base, roram : -

pat·a a camara dos senadores .......... .. ·. _ .... ; ...................... : •.•.• · 
para a dos deputados~ ............. .. . ... ... . . ... · ...••••.••••••••• ••••••.••• 
E o Sr. consellleiro Affonso L:elso_, sen·lndo Interinamente nn pasta do 

tmpcrio, m:11_1dou em aviso. oc H de Fevereiro ultimo, consldcl'ar 
nquelles cre•lltos augtnenlados de .... . ~ ............ .... . . ... ......... . 

o que O$ elevou a .. .. ... . ............. . ............. . ;: .... .. .. ... . .... . . 
.vindo a fiear p:u a o:> do Sên:t.do . . . ......... .. .. , ........ ...... .. .. . .. . . _ .. . 
e· rara os da eamatolllos lleputados om . . . .. ~ . .... . . ... ... .. ..... ....... . .. . 

A de>p~za p~;;a alo! a;;o·rn ltnport~u : 

.A elo senaJo cnt ..•...• _ ......... .' .... ..•. . ~ .· .• ; .· ....... , ........ ·., •• • ~ .. ......... , 
I> a da camara dos deputados -eu1 .. . .. .... ................... .. , .. .-.... .. 

_ !Oi:~ 
100: WOJIOOO 

00: 000/j()OO 
9iS: 000/100() 

A comparn~n:o entre os creclitos e a despeza moslr~ r~st~r do sP.nado o saldo de l9:a7&~Wil/ c 
osl:tl', o tia camara dos deputados, excedido em 7:9.\ll$37!. · . · 

Como os trabalhos das camarns recomeçaram desde !8 do corrente, e o Dim·io OUi~ial contintía 
encarrega,\o da sua _publlt:~.'iâO, julgo conveniente omc:tar·sc no minislerio do lmperio, cotnmun.ic:m
.• lo-ll.le o estado dos cl'edilos, a Um de que resolva -sobre o meio de ser a respectiva dcspeza ~~~a. 
•:om 11 protuplldão desejada, atlendcnd"o a que o pessoal que se emprega ues:se s~rviço !Jilo póuc 
·c~pcrat· muil4 tempo, alt:lli dc·quc na Cúrma. do contrato !~il.o com. o tachygrnpbo L OJl e& .Anjo, a 
llc~pcza do ser viço ·a que clle s~ comprometteu de\·e ser paga Jlllllledt:~tamentc. . 

Prime i !'~ Con!adoria da Dil·cctoria Go!1·~ l da Conbbilicl3dc em 30 de Abril de t880 .- .ll. A. t>alcào. 

"'• 3•- DeuÍ.oni'IU•nçiio da despezo o l'enllzar•..C CoUl o publlcct1:ii0 dos debn• 
t~ tlniJ cautnl'as leglalnth•o11; no per lodo de 1~ de Abril u :tO . de 
.Junho p••mdL"lo futuro. 

EXB!lClCIO DE 1879-1880 

:c:_.·----· .. --

SNd ço tach igr:\ph ico . . .... .. ..... . ... . . .. . . ....... .. . . , ..... .. 
Redarção dos debates ..... . .. . ...... ...... .. ............ , ..... . 
Re\·isao .. .... . . .. ............... , ... ;, ....... ; ....... ; ...... . 
Fét·lns ... · •. •••••••••••••• , •••• -•..•••. ~····· ······· •••••••••••••••. 
Pdat~rlal . •• •••••• •6 . ............... ... . . . . . . ... . ... . ....... , ••••• 

• >\._nnn es~ . .. . ... ............ . . -•.••. •••• • · . .. .. _ . . .. .. ~ •••••• ; •••• •••• •• 

• 

-==· 
CAll ..l. l\A:. 

SElCADO DOS 

IJEP111'A I>O~ 

CDll.DITO 

~F.C\!SSAIÚO 

. . . . . U:837õ\77 ii : 3'70~l0 
·neuu7.-SC o s~ldo ·cxisleulc .... . . ... .. .. . . .. . .... -.. . ... .-. . .. . . ... Ul :;r14,'fdti9 . .. 

7
. _.:-:..i

1
. ~~7- 1. ,_ . . ! ::.&

3
83t
1

/10
1
_
8
ts
1 ·D~ricit• nesta \'Cl'bn·.- , ,-. ... .. .. .. ~ :;;:·: . ; . ~ ·.- .. ~ . .. .- ... ~· . .-.. · •• : . .. . .... ..... .,.. RV .,... ~~ 

80:771SI$l99 

-
1'YIIO~•·n phin nnl!ionnt ~m ü <I~ ~lnl•> dc.1880.- O e3cl'lplut·a_rto, ..!11!onio Jos6 C<I I"Cl l$0 Pe1•clra da 

n~1'1·os.- ,1, Gatvcro. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DQ DIA . São lidas e opjlrovad:as as redacções sobre ó . 
projcclo n. tU e .os .Rpresentados como emen· 
.das a esse projecto sob ns. nv,t68, t77, t97, 
!98 e '!00 do i879, e sob os. ~1 , 3! e lS2 de 
t88(l. . 

E' lido e npprovado ~em debal~ o seguinte 
I\EQUERIYE!I'l'O . 

. .· . ·. 
• Requeiro licença pHD retirar-mo para mi-

nha Jlrovincla. · · . . 
• i3 de Junho de 1880 . - Fl'tdel'ico de ·AI· 

·uU!ida. • 

O li!l". Frederico Rego :-Os ~m· 
pregados da .alfandegn desl:~ côrle ~edem-ma 
para entrognr a esta 1\Ug-ustn ~ssemblea uma rc· 
prcscntoçüo; coberta por U:! ossignaturss. 

O JJensamento que domina a rerlama..-ão é a 
restaUt'açiio iiO nrt. 73 do decreto D, 6.!i9 de' 
de Agosto de 1·876 que reorgarti:wu ns alf8udegns 
c mes.~s lle renda. 

Entrn em discussão o projec!o n·. tH que au
toriza o governo a conceder ao p:~drc Franciseo 
João de Azeve~Jo, umnuno do licença coin ores- · 
pectivo ordenado. 

O Sr. Zama (pela ordem) reguer que 
depois deste prc;ecto entre logo em discussio o 
de n . :!98 A que eleva á !.• entroncia a comarca 
de Oeiras. · . : ' 

O Sr. Arqão e Mello (pekt ordem) 
requer que ú projecto n. 5i Ülnba uma só liis· 
cussão. 

E' apoiado e approvado csle·. requerimenlo, e 
em seguida é nJ!provodo o projecto, sem dls· 
eussão, e remelltdo á redacçi\o. 

E' apoiodo e approvado o requerimento do 
Sr. Znma. . . · . 

o sa: PnestoENTE declara que está em discus
são o requerimento de adinmeuto do Sr. Cnn
dido de Oliveira, apoiado na sessão de 7 do cor-
rente. · ' 

Pelo artig-o referido ns pm·ccntngens são ·cal· 
culad~s sobre o produclo da.$ rcu<l:~s arrecttdadas 
e por isso· acompanham u sorl~ das lluetuações · 
da renda. . . · O 8•. Zama toma a palavr:~ unicamente 

Mlis o aN. t:t do lein. ! .9Wdo 3l de Outubro para chamnr a attenção do honr:nlo deputado 
· do anno . ultimo alterou· css.1 disposição; man· por Minas·, que apresentou o requerimento, parn 

dando IJUe é porecntagem tosse calculada e paga a consideração que vui fazer. . . · · 
pela renda · csliruada nas 11bellns actnolmente . · S. Ex, descobre no pr'Íer. to feerigo que real· . 
em.viA·or. · · mente elle ~iio cont

1
ém . .., q11el e.s qJJe :tprese~· 

Sendo as gratificações e as· porcont~gens cal- \aram o projecto e he ouerecoralil emendas n~o . 
·euladns pe'o ·~er-v:ir.o eiTcctivo do emprego 0 tiveram em menle senão nttender a umn neces- · 
pelo· esrorço e artiviaade na pet·cepção das ren· ~idade do serviço. O nobre deputado por !\Unos 
das jmhlicns, acredjtam os peliclonorios que 0 apresentou um reqnerimento ·pnra que se ou· 
disposiçiío atternda, eonsnllll melhor os seus vlsse o no!Jrc ministro · da justiça. Não com
direitos e o·s interesses do son-iço publico, e .Prehende o alcnn~e deste requerimento, a não 
pedem por isso que seja restnlJclecida, ser um adi~tneutn protelatoJ·io d:t ma.teria . . · 

Enviando a representação á mesa, estou certo o Sn. CANDIDO DE OLrVtrnA:~ Nlio apoiado. 
que V. Ex . lhe dari. o deslino de\ermin:idO pelo o Sa. ZAJu. :-como, porém, conhece ns inten~ 
regimento c :que as com missões interporüo o ç~es do nobre collega, e sabe que roram ~s me• 
seu illustr:\dG parecer em-tempo breve. lbores possiveis; c querendo concordar com 

Vem á mesa · c é remeulda :í com missão do S; Ex., dei"tllndo bem cloro que de fôrma alguinn 
orçamenLo um reqnerlmenlo dos empregados convelll quo se armo o poder executivo de um 
da nlrnndegn do Rio de Janeiro pedindt', o resta· in~trumenlo com qutl tlt·n n mogistratuJ·o, · 
beler.imento da disposição do nrl. i:J do reg\t· pedc·lbc que retire seu requeriment{l, e o 
lamenlo de 1876 rcmgnndo·so .• assim, o nrL. !! · subslilun .JlOl~ orno emen<in que deixe bem cloro 
do lei n. ! .9<10 de Outubro do nnuo possudo o sou pensntnt:nlo. . . . · 
sobre n procentngem dns cstoçües de ureco. • Assim pois, de accõrdo com todos "quclles 
dações. que se interessam por este assumJllo, cst;i dis· 

o 81" . A.l"ado e Mello (pela Ol'dem): ·posto 11 vot.1r pela emendn que S. Ex. apresen· 
-Esl:i na ordem (lo dia o p:~recer n. tit dn com· lar nesso .sentido . 
missão de penalies e ordenndos, concedendo ao P'o1.endo este pedido da tribuna, esperll ser 
padre Francisco Joiio de Azevedo um :~uno de ottendldo por S. Ex. 

. Jicl'nÇa com ordenado. Esto pndre, sobre cujo 0 Sa•. CancUdo de Ollvell"a : _ 
estado do ~nude eu j:í proferi oJgumas pnlnYns Sr. presidente; o meu nobre collegn e amigo 

.. o anuo passado, ncsia c:~mora,achll•SC quasi que ·interpretou perfeitamente 0 meu pens:tmento. 
na mesmll, isto é, de cama c ainda sem tnll~. E' Qu:mdo apresentei 0 requerimento pedindo a 

. pois urg.e!lte Q\1~ se l01}11l umn deliberação .. EHe_ i!Udioncin-do honrada ministro do J'ustiçn; niio · 
recot•ren u mun111cenc•a do poder leg'JSiattvo ; · d 1 
bn uin projeé\o de lei 3 este respeito; 0 projecto liYe om Ytsta·o emprego e um recurso prote a-
naturalntento niio terti dlscussiio e a camara 11·. lorio, porque convenho na utilidade d~s me-

. h d 1 p · didas constnntes do proJecto c das emendas. 
mt~U-se· . o. :1 ~r .o seu vo o. o r 1,sso cu me Já H v c occnsi5o de mamfestar-mo em relação 
nntmo ~ vtr pedtr ~ c~n:!orn prerereucta Jlorn que ás comurc~s de Oeiru e Goyaz. Tenho para mim 
e;:te p~ojecto, q~e est.l em ordem do di:t, scjo que eslns comarc.ns merecem o. elevação que 
dtscllttdo em pr1meh•o lugar. . se pode. Lendo, Sr. presidente, . no jornal dll. 

·E' apoiodQ o llllPl'OVado· este requerimento. I co~ toda ·a emcnd:t, vi··quc fnzin lambem pnrle · 
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d••lla a elcvaç~o das coman::<t~ de S. .f os~ tios 
Campos w Piudam"nh:.ng:th3, n:. prrn•incia dt! 
S. Puulo. Informando-me suhre " justiçn d:t 
di'v:u:iir~, ··nnV"t~nci ·me de que :~s •lun< comarcas 
v:mlist:•~ M•o digna~ da cMegoi'in de :l• entran· 
dn. ~'•o pov ... ~dr.$, lloresci!Ot .. <, silnndas :í m:1r· 
·lrm d~ ~~tradn de r~Ho ; e no norte <le S. 
l':t:'lb, na JJ3rle ~ervid: • pela fcrrt-n, g:io a~ 
dtt"s urdeM •·omnJ•c:•s nindn rla~~ilil): l la> com•' 
da L·• •'ntrnncia; kohtl pa~:1 :nim. t•tli>. q•te é 
um :wto de nmita ju~tiça a all<.!l':·r}5o it~tiic~rl:~. 

A CJU stão, port~nto, que me trMn:e :í lribun~, 
rJlle m•' su~ [toa ~scru1mlos 1> lr•v .. u- me ~ pe•lt•· 

·(I tiUiliencin dO 1;'0YCi'lt01 Ó, p . .:• llSSilll ditCr, llllltl 
[it'cliinin,,r. rel~tiva á po-i·;~ll tl!l~ ma::·i:;trar\os, 
nn~ t•m,.:~rca~ O •!UI' YllÍ 3!Jl'fJV•·it:•r ~·~~ r:tl'Or . 

O dtl. Fnt-:rTAS f:ounxffo;-AIJuÍ(ldo; as veze~ 
uuw ctHnat·ca·da J,• entt·nud" é tuu t·xilio. 

u Stt. CA:IDttlO DE Oun:111A ::....s,·nlwre~. a dis• 
posi~flo da lei ,J,] tBGO m•)dilieada pt>la lei de i~7t 
<! eomhinad:• cnlt\ o Codigo •l•l l'ro~~s,;u Crimin:1L 
lei tle :; de n,~zemlol'() rle ·18H e r•~>:uln:a~nto 
n. 120 ·ie :H de J3i1Cir<l de 18~2, e ('XPI'CSSII P, 

não ;.· prezta :í 1! uvídas. 
. Neul•nm bach3t'd pócte ~~ · r nomendo mngi,:. 

trudo ck ·1.• erltranciu, se.n qu;:tr0 anuo~ dP
novh'illlllJ n:, carg-o de .it:;z :nlltticip~l ou d;• 
promotor publico. 

Provido() tuatri~tr:ttlo na com:nca de l.• en· 
trancia, elle dt~l·c ahi ;en•ir por •1natro nnnos 
pnra J!O•ler ter ~cces::o :í :2.. •, ~lt 15 reencher; o 
lnp..•o de ~etc nnnos rtarn pa,;sar a:;L • entrnncw, 
em virlltdü •In modificai;~" cunsignndn nn Joi 
n. ~ 03:3 de f87~. Vê·se, de$t'artc qwJ ~~o condi· 
rões 1le at~e.es~o, o provimento en• cnmnrcn de t.~ 
entrnnci:t. e IJ Jap,;o Lle tempo [llll' fJUOII'O nU ~~te 
cohibiudn ann()~. Si o legislador, cvm louvn\'el 
C~l:rnrmlo, e litnit:tndo o nrbitt·io 1!0 p~•derc\•:t:n· 
ttvo,den antn~>mo tempo :i assemhléa geral ácOlll· 
peten,•i:t ~xclnsh•a [lo1tn nlt.·r~r tt ord"m •lll~ m. 
mnr~·~~.:,moldon-sc [JOr sim turno aos prill('ipio~ 
g••r:tL'S rlo direilo. lJUe f'al~m do pud"r C);:et~ntivo 
a unh·:; :n:tot•id:"lll. eom~titn•·ionnl l"'rn nomear 
ltwgi~trnd<lS e rumurtl·os. Pcixatni dv pnrl~ o 
e'mnwtlo l~.xlo do Al'lO Addiciun~J., 1 ue 'lt\ D11 

)Jlldnr Jll'O\"'llci:~l a· f:tculrl:•rlt• •l•J n•llll()•n· ma· 
gi~tr:•dos de l. • insl:tnci:t, mlls que ;:te hoje 11lío 
tt~til ~i< lo ;•üstn em exllcttç:1o, •! ,111le~ tko:t t•usnl· 
v il)a ~~~~·,,[iva;aenLe pel:1 l••i 'e :J d•.• ll••1.••mbro 
li!J 18!t.1.qne :•in ta nbo:o nlncon violentnnF:nl" <l~ 
prind;dn~ •·nn$litudnmHIS. l) :!rl. l:l~ d~ lei 
d~- 3. •lu D• •z~.t11b1·" rev·.~~·uu tc1d~s ns l•·is pro. 
vmCtr•cS, t]llf! ~e "PIIUZt·~setu :1n seu sv>temn c 
Htec:tnismo, I'C!ll IOUlHJiODDI·llS, ~~ln r••f+'l'il·a~ 
tD\<ILivn•nente 

1
. quando é. i(ir:• de thn'lda qtw 

p~l:r pro~rin ei tle intul·;•rt'·llç:i,J dt~ lB\0, 
nno pod<~lll ser revu;:adas ns lt·is em >cnlidn 
generic(~, nm~ . individunli~audo·sc o vonto flu 
revog~t;.:tO. e demais (I Arto \lldkiottal, ~elo seu 
ort. :!0, decl3ra t•x.prt·s~:nnrnt~ qunlo limite 
~n c~t~lp•:tPnd~ do po~~~~: lt!J!Mntivo gernl pnrn 
tntthhs:~r 11s le1s provmcuws e (IUe .•e redu1.eut 
~ quntro: f," •;ttando h:t ., ft'em~ :i ('On~tilull;:io, 
':!." quamlo hn offens~ aos trnt:~dos, 3 .• :10 in· 
tet·es~e de outr3s jJrovint~ins , eo 4." nos· imf•osto~ 
g~r:1e~. 

M~s, Sr. r.re~id~nlc, deixarei +'st~ questão tm.r::t 
outr:! OCI':tsmo, portJU6 ~"UI'c !'lia Jll'ctemlo iusis· 

tír no discu~~:Io do· or•;amento ilaju.-tir.:c: c111 ~'iiif 
d•~monstrvr~i cnmo a nllimn ~liSJoOSiçãn orr;a• 
m~nlnl >Ob.re IH'Oviment" de cnnwt·~as é ullon· 
I3L"ri do ·lirdto das "~scmbl."·:~s p rovinci:~M e 
dns J.dneipios lil:lente<. Agora aprecio :l> dttvidus 
!plc.tJSt.1 OJ;:dida póde u·nwt· 11111 rel;u·ão ú si• 
ttl"l':io olo~ m;~,<d~lradoS <]\IC run~eiOJtillll uas 
co~unrca·~ euja entrancia V"ai ser tuelhol'ttdo. 

E~~~~ j Liizes. mesmo ~em o tempo de exerelció 
le!!uL sel''io nuntidos ou t;;m · •hl ~· ·r reiU\•Vidos 
p3 ra ou tt·o~ :ouuto~ 1 · 

E' verrbde que· n lei de IS7t d~u competencia 
no .~OV!'oi'Uo pa~n t•'Yer n ctn~sificaç:lo d;t; co· 
m:ti'L"JS, de,;ign:mclo de novo"~ :<tla< ••ttlrnnci~s. · 

U•ou ·! ~<ta nttdhnit:fto o e11t:io ministro d:l 
justka, co usei heiro Du<Írle de .'\w\"e~1o. e ubt'Oil 
C•·m prnd•~nda, conservando os lllll!!l~trados nas 
snas ~outaJ·cus. No entanto, aquclle :teto, rl~ pUI'O 
~rbitl·!t• da po•lcr c:.:ecntív<~. não llrttt!t rt•gru 
oen1 estatucjurbprunencia, (Apoitrdos.) 

A:o~im c. •nw o ministro da jlt~tiç:\ ele 1871 
entendeu l]lle de\'i3 Cu:JSurYar OS Hl~~i>I ;':H]OS 
na~ su~" conurcn~. [J1Hi•'m ou.tros ntinistros en
t&nd,'l' ~m 'entido coult'at·io, IJurlnnd•• au ma• 
güt1':1do o seu tltreHo de ~f!r mnnlilh' em ~uas 
cum:u·•·n~ pelo p ··indo 11~ lei (];, t8r.i0. 

Tambcn1 é certo q a e pela Constituição ,: ;•er~ 
pelll•J o juiz de dir.,iiú: 111~:1 tH:• ]Jet'pl!tuidude 
1•rende·so ao lt.>rritorin da sua jurisd!cçlio. 

E' <t~~im··rue vemus "" assemul~"s pro v indatls 
supprilllimlo colnat·cas, e alleranJ,,. a ~u:, com· 
po>it;<lo terl'iLorial, re~Uitando iluhl ,.,~,··se o 
poder executivo muitas Vl•z.es rorçado " consi
UI!I'Uf antlw; o;; juizl!s da~ comurcr.~ ·exlinljta~, 
pour·o lhes aproveitando ns~im o pl'incipio da 
petpelnidnde. Pat'n ucuutelat· n~ iut~t·•·>~•:S d ·• 
m~gi~trnlurn, sujeita n estesdesvl n~, 11eht :~ppli
rar:ão de uu~a _lei gtn:al. •' Q~ltl pedi :t.}'\ltlieucin 
dn noiHI' cnuu~tro •W jusLI~::~. ·Coll\'1!'111· >aiJt!l' 
comu S. Ex entende :• di'!'O~i•;iio da ld que ~e 
di~cul•·, de tjUe modo n exm·U!ilr:Í: nws. ~·•Hau t\O 
meu nolmi :unig-o p~I'~O qne ~sl., allrlillll!'ia p•"•de 
d tOkultar 11 ftai~a~em dtt !)l'Oje~l•t,.t·llja .iltSli~a 
iutrin~t.•ca U.otl dis~uto. ;lUitJS" dou J•or pro· 
1·:,.1~:~. jti'!ICtU't•i um lll•~ í , , ilo coul'ili:tr " metl 
po·n~a ruontú •·o111 a· L•elet•ir.lade IJtte o nobre depu· 
t11dn jll'~\"lldC dar :<O lll'lljt!CLO. 

C·~n~b:te 1·~~t~ m1'io :ia suh~t.itni!'iÃ() d1\ lt:n rP~ 
tjlll!rinwn~o 1•••r llnJa t'l\11111(\U e:xplicaliV;t do 
1;uu:oallt• 'llto legi~lnli,o, o\ !Jll l' fo:·:nnlt• ''~sim 
., ~em IJI'ej uizo d:t Coll~••rvnçiio do.< :u:tm11\~ juizes 
de direito. • 

A cam:ol'.1 por rOI!St'l}Utmc::l r.Xel'•e Ó seu di~ 
rci!o coustilll•;ion:ol e legal em virtude d:1 ki de 
1850, e ao mcsu1o tl·tnp" res~eita t:ste g-rnn.Je 
prlnd\lio tlt' onl••m pnlllit'a, de se manter na 
sua r.uma•·c:1 o m~t~istr:tdo, n n~o snbordinnl·O 
~s mmiilk:u'Ôl'~ na cMegorin dns ent.rnnciu•, qu~ 
fol'alll Cl't•ndas p:1 rn ;:Dr~ntir a sna ind!!pcndcncit• 
e n:i•l p:w1 turnurc.:u-~e outn1s tant;1~ [ót·ma.< •le 
perseguiç:io eontrn a mogblr11tur.•, 

Creio ~u~~ 3 camura n::o negar:i o seu asst'n~o 
a esta modillcnção, l}IHJ tl uma cunse~nontin do~ 
prineipios liberoes e da vro11rin opimão {lo~ aU· 
tores !la emendu 1:\ do projeeto. que n:io tt'm em 
vi~ln arredar da~ COIII!II'('BS os jaizcs ljUe nellas 
fun~cioMnl, o tmtcs .::•r:tntir·lht'~ a s11:1 permn· 
noncía. 
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EnYio, 110is, ;\mesa a minl111 emnnda, IH)dindo 
:~V .·f':1. , ttUI! se rlif!ne eonsull:~r . :1 eamara~i 
c.Clnsente na retirada do reriUt!rímc•l\11 d·~ ao-
diencia c] (, Sr. ministro d3 i us \.i~a. . 

Vrnu :i me:<a" •'·iid" :1 ~":!uiule: 

.O Sn. Mon&rnA DE BAanos observo. q ut~ :• 
oawnda · ~levo á se«und:liulrancia. as comarc:os . 

. ,:o S, !osé o Pind:•w.,nhang-aba, qnnndo não h a 
poddode ·~•:lt'''. e~sa~ daas coma. rcas; par<!CI!!Idn· 
llw d<> lnd:o ::. justi:::• que n d.c ;>ind:tm:.nhao- . 
gaha sej :J elas<i:icad:.l .. m tcrc<~ir:l ihlrnoeia . . ' 

Etwn11lu E' uma ··i,Jude iriiportantissim•• (apoü:tlns) . .. 
· 

1 
. o. Sn. U,\J.>TISTA ·PEREIIIA:-E' a pritlleira ci-

. . . ' .Sem pr_ej ~iza ri~ ~::ns<:t'\'a ~·~o dos '' '~ t1-1e< dndc cl:• província de s. P;~ulo. 
JUtzes de d1rm1n. I , . . · · . _ . . . . O. Sn. MmtEtnA DE BAnnos ihz que e tamliem 

• Rto, ·i .) de Jnl:w d·~ l&'lO .-Catldl.dQ d~· Oll- umu d11~ m:d:' .bellas d:t p ,.m·incia ile S. · P:~ulo. 
Vf.!h ta, . " . . O D· bre drtl lado tinha alê um:1 infQrmtiÇiio 

O Sn. !!fonEmA DE 8Annosdecl:lraque faz ~:·a · imus1•eil:• 1-"•ra isto: ,, a pa 1ría do nohrn mi-
o teqn··ri-:H!Dk d o Sr·. Cnnllido de Oliveir .o, e nist :o dr• imt•m·io: !'1•r con~equeucia S. Ex . Jlw 
J)l!d~ ti ;•ai!IV·ra. · 1•odi11. infoi'rtllll'. 

(I SI\. jJue~Ulll;\' 'rt:: :-'fe111 " vabVr:o 0 OOlJt'(l ·. :-õi h:• l'"~ltil r?~ . tj UC IPI~fet_' 3 t itoSSilknÇ<'iO_I1C 
deJ'uloolo . I ·'-" en•rnucw, ,., •neontcstavclmente, a de l'm-

. . , damonban:taha. . . 
4) @a• . l\ioa•eirade D;n"l"OS n:itt 11re - I ~ão quer dizer rtue não nh.rr'~':t n ci;1~Sil i !Al· 

ll<lldia nc,\:I ~J:: r a nltc·n,::·:o lia c•:tsa ~l·mio em ~s- l '.':'lo c:c ~-· :• e•m•arcn de S Jo•l!. l-:' uma co
SU!!IPl· •S nos quat•s lhl! fu~se indispen ~a vel faliu !', mare<• alt·a ·•e~s:•d:•. pda t·l:>ll'ad:t d·• f:•1-ro. 
ta_e~ como no O:r~"m~ nt.o de e~kan::dros, •JIII I O Sn. lAMA :-I~ntenilo quc s~ \lev• ~ Y<'l t:lr IJChl 
v1sL:• da a)!~;n·s~::o •JUil o nobre dt•puw.~o pcl" ; e•:•cnd:•. · 
s ~: : ;• zi:na- Ih~ üir·i:.r•u .:. ·· : O ::la. MoKEIH,I 1n: HAI'liOs . trropori:• '"" " 

O Su . Út.EflA~ll) :- Ag;:resslu multo lnj.USI!t, .; ~ uH'nda ··m .r .,Jnçilo ·,, i.'illrlam•·nlla,•g•llla, para 
Os ••. Mo.•at>Ja,, DI! ilAR1:us v~-sc, P'> i'êm, in- : ~li • ": ''!I' lu<r:tr li:• :i.•. fo>s" clas~ilio;:•da illn .:l ,• 

felir.n~~·nt:\, pl'h• inversão re,tuerlda pelo no!Jr•.' .111trnncw. . . 
deputado ua unlcm riu di11, obri~,tadoá nft•slnr ·~<) · . · •. ~l:t~ Ptl~~untara '"' 1:1obre ~eiJUlado po:~~e. 
·desstj wopo~ ilo. · . · n:uJ cbs>!lHlt~U e111 :il.• mtr:: .. ew. Qa,cll.i z, 11!'e"g·~--
. Enlcndia que o p:~pel do> membros do mini~ · lllirltu, Pmu•tcttl.Ja ,. Ampa1o ~· 

lf>J'io passntlo. de~d" que não ttv~rom .~ (1~lid. Totl:!S es~"~ comat'ca.~ têm a mesm3 ruzrio d .-• 
dado (le realizar a' mlldidas pelas qunes o .se •·; J1o;· . .:[J,,_, t•~··•a a e<tnnln th' rerrol; siio lu· 
pvl'tido llher~t stHnpr-•.• puguotl eou1 tauto in· gul'cs iliipurLn llL t ~~i;u,,s, muit·• civilisado~, onde 
Ull'es~r., era uão 6miJan1çar a marclm dos tl'\lba· os tiHLg'i>lr:u.los enconlra •• toda~ ns lucilldades 
lho~ da c;mara; m<~s, desd•· o lllomen lo em que de vi:h• e m·:io~ para ins••·uirem sens lllhos. 

· ne 111 ,,., 111enos a defesa _ ·p~~o••l I hi!s. é dllilll, · ó 1'a . ZAJIU dú um a pari c. · 
ent-ndc <Jt!t' m•o tem otlfll-!~nao de n>sLm l•rl)ce- · .. .. . 
der , ' ' porlnnLo Ct~z seu u requerimeulo do uubre ·O Su . 1\lonEr_tr~ n~ B.\1\nos con1_mu11 dtzr.!ld? 
dcputatlu por Minas, mesmo porqu1! n~o acha que~ lli:C.S' It:o IDJ11Sitça que ~c li!' t•m r.:• l:~ç ~~ u 
r:~z5o nlgu!ua nas con,;ide-t·n.;üos p i'O·duzida~ no PrtlVLIICI:•, deve dar·~f! em l'elaçao. :~o llllllcrJo . 
inluiLo de retira l-o. .. · Por esta razãu fn ~eu· o requel'imeutu do 

Etn primdro log3r·, o en~end:o apresenlllda nn~l-.~ dep~l.a~o, para.pcdir qne ? gm't !r~o ~~-
pelo ncbt·c deputado nitu ~lisfnt 0 m:tl' que cllt! fru 111~ a re~ !ICIIo . e par.t .que so r~ra um~ ·dn~. 1· 
pretende twitar. · . Ueaç:u) ger:ol de mirauctDs. (.ll•! tl--~ ctJ)(lHiflo~ . J 

·Si h a tle.-ig ualdaà.e na. clo~silic:~~;.õo dus in · ti ::<n_. .\h tttnt :: .,A~ctsm .:~fl!>lo ~ malnrin .lo 
. traucia~ . tit•vr est:• calll.1l'll tomll •' um:• .!eliho- exccut:\·o • . 
r~.li:• •te r:u~t:ter gcr:-1 n uiio ,:,! ·. ,·aructm• G :0:11 . Jll .. ru:mA hE DARR•>s ~nbc· p(~rl'eiln
singul:ll' •· 111 r elação • u .n;1 c o ttll'll ; c tanto llhJHII.' que- ao ;.:o\·cruo só cnhe f:tr.•-r a priuwirn 
mais r toZOa\'ei !hc pat'cl.'t~ isto, quuuto n r·m•·ndn ch••síllca-:uo, l~. •1• ·1' ~~ •lc~ln, n m"diliea1;fiu que 
qu~ ~,. t'dcl'c IÍ sua p1·odncia u:io tt-•111 :thsnlu-· se do\ po~tllt'ior • uenltJ pP.t·tcnce . 3, eaumras. Mns 
lumonlo jtt~lificn~:ão. esta tucdi•la dt! cut·u,•. t~:r isoludo t' PDI'I',)ítumcnte 

O nobre deputado, autur desla er1wnd~. justi· inju~tu. (Apoiados.) 
ficou n ch!vaçfio â:! .• intrancin de duas com:1 r· O Sn. út.&GAJtto ;- T..c1tet antJ«is in fle,·lxi : 
cus .d,, ti. l'uulu, l'indum,mhangab. e ::l. Jo~é, e . O Sn . ~ImtEJRA o& IJAauos niio descobre o 
IÍ 3. ·· a de Goyaz. . ' mol.ivo pol' que IIPI'O~l!llloll o nobre depurndo 

. lb-" permitia S Ex. q•le lhe dign que quul· em•!nda s1\ :ueate em reht('.üo n dons pontos de 
· ~uer dess~~ dna~ comnrt·~•s &i•J ~uperior.·s .; do s:w provincia. 
6o.yuz; e 111sto nao bn n mentJf otren~a. · 0 Sa. ZAMA :.-Já eJJ;Illkou i dos outro~ niio 

O SR. ZAIIIA dá um aparle. tinha notiein . 
U Sn . M?REtnApE !3"'-ttliOS ~lit~lllc ~tlentlend~· . o SR. Ml\lumtA DE BAanos olls•nl• <1ue nesse 

. se m~s1no us Jl!OVtncws. n lllJosuço ll.m•la é m-• ~' cn~:)· te •n ·nzio de tliZPrque s. Ex . . mio foi b1!m 
m\lntfr!SIII .; n~o s:1be quem. pocter111 ler da\lo l lnforln<ido a respeitodessa lllut'ndaque&pre~en· 
ess~s inrorm~rões no 11obro deputatlo ; de~jnv~, l tou porqu(~ não milita nenhuma ju~lit-o . ne· 
pois, •rue S. Ex.. lb'odisse~S('I . · nhumn prefer•!Dcla, em rol:~~ilo 11os pontós da 

o S11. Z.\MA.: - . Como ~ elll'ioso_ I , m~.suto eml!nda. 
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o Sa. ZAMA:-Supponlta que é Rfllll>:~thia que 
tem por esses dou~ llORtõs; S. Ex. eomplelc 11 
obr:.. Niio tem por onde :~ahir : ou ha ~e negnr 
que.; ·justo, o li l>a de concordar que é J.Ltsto. 

O Sn. · ~lollEIM · DE D.mnos eouhec~ . de h a 
muito o nobre. !leputado e sabe que nns sua! 
deliberaçtles ncstn ca~n não se deixa guiar pela 
sua simples . symp:~.lhm. S. Ex faz nisto inJ.us
tiça n ~i mesmo, O nobre deputado prefere 
Sempre a jllsllra, e ú nppellando para este scn
.limcnto que lhe. diz que a su:. em~nda, elevan~o 
a comarca de Ptndamonbangab:l"u !.• entrancHt 
é umn injustiÇ<l, pois que deve ~er elevaria á 

·.a. •, tanto qunnto o nobre ·deputado propoz para 
Goynr.. · 

O Sn. ZAlL\ dá um aparte. 
o Sn. llonEmA· DE DAnnos por isso mcs· 

mo que nüo· conllece, é que dcsP.jn snber as 
razões pcl3s quaes o nobre deputnáo, qtte oprc· 
sentou esta emenda em rehiçüo a taes. ·comarcas, 
não usou do seume~mo dircilo, dassuns mesmas 
svmpnthias, para as eomare.as de Queluz; de 
Mogymriim, de Pirncicaba e do Amparo. -
· O Sn. ZA&~A :-Iá respondi: porque não tivo 

3 fortun:~.de qufl o nobre deputndo·me informasse 
I!eln mesma maneira a respeito da comarca de 
Queluz: c das outras. . 
. 0 ll\, ai011EIM. DE nunos diz que, si O .nobre 
deputado acha quo não tem rnz~o nisto, ap· 
pella para o nobre ministro do imperio: ellc é 
paulista, l;i residente, elle que vcnhn dizer o 
seu juizo. em relaçlio a este assumpto(apoiado$), 
venha dizer si não acha que a comnrcR de Pin· 
d~ruonbn~~abo. deve ser elevada á 3. • intrancla, 
si não acua que essas outras que aC3bo "de 

. aponta r não devem ser elcv~das .a ! . • 
Apezar de todo o· re;;peitv e considenoão que 

tributn ao nobre deputado, é obrigado a nmrmar 
nesta occasiuo que S. Ex. nilo rol bem·lnCormado. 
Niio nprcscnta ttio pouco emenda porque não 
quer que o seu nome a desrecommende, mas 
dirã a S. Es:. que aceite o teu t•equcrlmento 
(Iara q\tC o gove1110 diga si . tem rnzão 11 eate 
respeito .. 

Appelln par~~ o nobre ministro do impurio 
. aªm ile q_ue v~nha dizer ~~ c~S:ls considerações 
s~o ou nao Jlróccdeute:~. · 

O Sn . .. ZAm:- F.llo não está na eosn. 
O Sa. ~lom:tn.~ n& B.'naos observa qne o viu 

a seu lado :tgor:~ mesmo, e roi por isso que 
np[Jellou pnra o seu testemunho. · 

A nfio sel' nssirn, fnçn-se umn medida de co· 
ractcr gol'nl. O que o nobre .dQpUtndo Jlor 
Mirins quet· ufio lhe parece razo:tvel. 

E' ~m · ~erfeilo absurdo, tenham Jl&cieneia 
que l. :cs diga. . · 
· UliA voz : - Hn precedentes . 

O Sn . Mont.:mA DE BAnnos julga quo o argu· 
meuto nuo é procedente, pois nesse caso a e,. 
m3ra dos Srs. deputados pó~e graduar a 
cln$siftcaçiio uos juizes _no guadro da mogislrn
tura. Mas isto não e runcçao ll!gistnliva. 

o Sn. DAl'TistA PEnEIRA :-Neste ponto V. Ex. 
nüo tem rnzUo. '!'auto é runcçiio lcgi~laliva que 

o goveruo altern a classificação de entrancin 
nma \'eZ feito ; 

O Sn. Moiu:mA. Dli: DADROs diz que niio con
testou o Cacto da .cnmara modificar a clnssiRcaçiio 
das cnt~tincins; sabe pcrreitamente que a pri
meira classtncnçüo de unta comarca novamente 
erc~da pet•tenee ao governo c 11 modiflc~ção 
dessa. creaçiio . pertence ao poder leg·lslnttvo. 
( Àpcwte~. )" · · 
· Portanto insiste no requerimento apresentado 
pelo nobre deputndo pot• Minas Get"ll~ : e cha·· 
mará 11 attençiio dt1 cnmara, dizendo· lho Q_lle 
~te ;ssumpto deve ser resolvido, nfio por ID· 
teressos isolados (apoia®B), mas por interesses · 
de .ordem geral. 

SI é o ntagi;;trado, si é o bem cst:tr desta 
clas~e importimlissima que •·cclama n attcnrão 
da camara ne~ta occasião, cita de\'e proeeder 
pot• estes pl'incipio~ c .não por :telos · •sol~dos. 
( :1poiadQ$.) . . . 

O I!Jr . .Jeroowmo ..Jardim: -Sr. pre
sidente, a materfn que se. discute lnteres;;a a 
minha província, c eu entendo quo é do meu 
dever declarar o que penso. a tal respeito . · 

· · Começarei por dizer à casa qlle si o nei.Jre de
pulado por ·g. Pa~lo niio tivesse ndoptado como 
seu o requerimento-do Sr. Candldo do Oliveira, 
eu o teria ndoplado como mell, · 

O Sn. OtEaAalo : -E eu tambent. 
. O Sn. ·J~:RoNr~a l.t.nnut:- Mus no caso pre

sente pretendo apresentar um additnmento, nllm 
de que o nobre ministro do justiça informe si 
não conviria de prorereneia á medidn .que se 
propõo em relat.ão :i. comarea da capital da pro
víncia de Goynz elevar outras comarc:~s da 
meama província de L • .a ! .• intranela . 
· OSn. ZAn:-V.- Ex., que t§ de lá; n:io sabe, 
precisa que o ministro que ~ da Bnhin o v:i 
dizer T 1 

O Sn. lE~o~n•o lAnDlM:- De!ejo obter do 
nobre ministro sua opiniiio a este respcllo. 

OB5de que rol apresentada o emenda do nobre 
deputado. pela Bahia o meu primeiro pensamentl) 
foi votar por ella symboliumente ~em omi&tir 
parecei', porque pueet'u·rne enxergar nella uma 
medida de utilidade . real tmra a. minbn pro-
víncia. · . · · 
· Mos, Sr. presidente, as telllt:tiics feita~ poste· 

l'iormente pelo nobre deputado por 1\linns e 
depois as que neobn de razcr o nobre dopntado 
pela pror incia de S. Paulo, flr.erum surgi r n du· 
vida no mou espírito c o receio do. quo n~ssn 

. rneuida, nn appnrencia de utilidade para minha 
província, se encerre um prl'.SC nle de gregos. 

o Sn. 7.A~rA:- V. Ex . ó desconfiado. · 
O Sn. JEI\ONl' llo JAnDI~: -Não ó set• descon

llndo, ó quo conheço . um pouco d:..-minba casa. 
Eu não sei o que levou o nobre deputado 

t>ela pt•ovincitl dn Bahia na_JJt"e$9ntar esta medida . 
relahvamente li provincta que tenho a honra 
de aqui representar. . . · 

O Stt. z.u.u.: -As reclamliÇÕes quo recebi <la 
sua província por intermcdio do prcsillente. 

o Sn. JEnoNnto JAnnut:- Are pnreee !Jll!l os 
nmis compolonles parn informal' a.. cstQ cn~a dns 
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necessidad~ de qualquer provlncin são ~ seus 
immediatos repre11enumtes (a,.,iadot); eu porém 
não fui ouvido-a tal respeito, Todnviu, uio nulro 
por ora à irtr:a de oppor·me a esJOa medid11; 
mat. como dl~se, parece•me · que seria j>refe· 
rlvcl elevar·>e á !.• entrnncia outras eomnr.·as 
da provluclo que são de l.• e sobre este pllnto 
eu deAejo ser esclarecido, ouvindo o parecer do 
governo. 

O estado da odministr.1çfio da justiça nil minha 
provlncia merece, na verd~de, a mais serh1 
auençiio do governo 6 del'ta eamara. 

Eu · COll18\:atia por:ollservar que a relação :~~· 
hoje niio tem presidénte e ooh:~·s" lncOIIIJ,Jieta, 
dando Í$lo lognr a quo os doua juizes de d•reito 
da· c~pital se achem constantemente com assento 
. nella com prej nizo de serviço-das respectivas 
varas . ·· · 

Em relação óa demais comarcas dâ·se um 
fGCI-o :~nalago . Qunsi todas, senão lodas, estf•o 
pr~enchida~ ; .inrelizmente, porém, nlg11nS dos 
~utzes de d•re~lo para . ellas nomeado~ niio têm 
ado occup~r o seu Jogar e esses cat·gos e~tão 
sendo l'r"enchidos de facto por leigos, com 
grave prejuízo da jns!iça. · · . 

1\Jrlflnto, em rclaçõo a isto convinha tomnr·se 
quohJtter J!roYidencia. _Felizmente o projecto 
que ·foi apre~enlado nesta ca~a, ba dous dias. 
até certo ponto procura s,tisfo~er es~e dtltitle· · 
f'!ltlllll • Refiro· me no projecto apresentado pelo 
nobre dApui:ldo pela Parahvbo, ó Sr. Meira de 
va~concellos. . • 

Em relnçfio aos juir.es munieipnes o caso é 
ainda -mais groYe. . . . 

Em toda a provinci:i só ba um juiz mtiniclpul 
lormodo, e esse mesmo já foi reoonduzido e eshi 
no caso de ser promovido a juiz de direito 
que lhe ~s~isla lotln 11 justiça . · 

Quanto :~os promotores publicas aó na r.apit.'ll 
é 9..ue . bn um forruado e no ·resto da provmilia 

. esUio as promotorias entregues o leigos. 
Este est:ldo reclama providencias por (inrte 

do governo· e·nproveito cst\j ensejo para chum~r 
sobre ellc o nllenç1io do nobre .ministro da jus-
tiça. · . . . 

Nilo quero tomar tempo ú caso.· Como disse, 
si o no6re àepulndo por S. Paulo nlio th·esse 
feilo seu o requel'lmentoretlrado, eu odoptal·a. 
ia ; mns vou. npt•esentnr um atlditnmcnto no 
sentido que j:i indiquei. isto é, para que o nobre 
ministro d" justiça mrorme tambem si nllo seria 
conveniente e mesmo prererl vel elevar oJgumns 
das comnrens da provinein, eomo 11 da Catalão, 
Rio Mat·anhão, de Santa Cruz, do Rio Corumbã, 
do Porto lmp~rinlou qunesquer outras de i.• a 
I.• entroncia ll elevar de :!.a li a.• lntrancia a 
comarcn dn cftpital. no interesse d3 udministra~ 
ç5o da justiça no mesm:~ provincla·. 

Vem li mesa, é lida e approvada n seguinte 
BMEHDA 

Em nddit..1mento .ao requerimento do · nobre 
deputad? ~~~~ provincia de S. Paulo, requeiro 
quu, etmttmdo o governo parecer sobro n mote~ 
tia do projeclo e do emenda em dlscussiio,in· 
!orme tombem si niio seria conveniente elevar 
algumas dos comarcas da provlncla de Goynz tle 
I , • á i. • entruncia no interesse dn administra-

Tomo.m.;..so, 

çiio d11 ju:<tica nn mesma provincia, e no uso 
nffirmalivo qunt'S as que deveui aer prcreridas." . 

S. ~\.-Rio, ta de Julbode 1880. -ltt•onymo 
larrtma . . . · 

O •r .. PreltR• Coutln•u:-A di•· 
cns~ão hovida . parece-metJUO escl:ireoeu suffi· 
cientemente o nssumpto. · · 

Adiar.p.>rt~nto, a m:~teria impor~a uma prole· 
laç<io que·nenhum llfoveito tr:~z , pois qtte nada 
resolve . A commiss1io deve coJiocar·se acima. 

. dessas_ qu~SIOO$, que muitas vezes envolvrm: 
fnterP-ssea pes:<oaes, que qunsi sempre se ach~m 
em com(llolo untagonlsmo com o bem publh:o. 

o_sa · ZAMA:-E' que o nobre d••JHtllldo vil 
interesse individuul onde elle não existe . 

O Sn. FilEI TAS CouTnmo:-N~o me-. t~efiro a 
V. Ex. mas tenho o direiio de eslu·lar :1 ontu
rczn e o ulcnnce das medidos qile aqui se votam 
e de &IJreciur os resultados que dellas dP.riv~tn. 
. Insisto, IJOls, em dizer, que o nosso pal'ia-

mento niio 1Joucas vezes se incuinbe em amp~rar 
e tJro&ego:Jr pretent;líllll de caracter mernmcnte 
-Pim"' • ' d~trim!J~lo do que é j!'cral, diHJ ltillo 
f}U( so devenn· toh~tmr o _nosso zelo e :ttlt•nçlto. · 

Si o nobre deputnoio entende QUI\ ~e deve 
ele'"· es:s.1 conu1r•::., em favor da-qual manifesta. 
su:1 sympathla, á e:tlegorio de a.• entrancia, 
virão oútros .tam~eln pcair tJU• ~ ~f)j :tm a)tendidas 
a~ su:ts preddecçoe~ - c r~>elamorao o·_mesmu \)Ue 
agora rechuna o nobre detlUtado, e a conse· 
q11euein de tudo isto st!r:i estaheiecer. se · em 
muterio de ordem tão elevadtt o onarchio. n mais 
completa .· Ni\a temos visto qlte com11rc:ts que·· 
:~penas podem ser classillc:tdt~s de i. • entrnneia 
passam u ~el·o de3.•, e -para que 'f Com o Om 
de se cre:tr um exilio pnr<~ onde-se manda um 
pobre. magi~trado, que t.om o infortunil) de iri· 
currer na 11ntlp&othia dos ~eru adversarios. Com 
este precedente de estarmos todos os dias mn· 
dando as t;ate~orias das comurcas, crenremos 
pnra nós mesmos uma fonte de llesnstrcs, por· 
quanto_ o~ nossos o.•hel'$Dr•os, quando no porler, 
appellarão para ell:.t partt jusUilcar os golpes 
lJUe certamente terão de vibrar contr:i os nossos 
amigos. (Apal'let .) .. 

M:~&, si cu c~tou demon~trundo oo ·uobre de· 
pulado qno a lei, como se aclla concebida tem 
1l11du resultndos funestos . .. 
Nó~ que estamos em vindo. rerormnr n mngis· 

troturn no Intuito do meihorur a~ ~uns con.· 
dições, seria · conveniente IJlU> desde j il pelas 
nossos deliberações em assumptos· dest:~ natn· 
reza. vamos dando prova de 11ue ó esse o nosso 
mais ~rdenle desejo. (AptJiados.) 

Cre1o que a camo.ra está convericlda de que os 
interesses da jll$tiçn nesta questiio só podem ser 
:~ttendidos tomondo·se UI)Ja medida ~eral, no 
sentido de excluir o arbitrio, e é .exnetnmente 
c_ssa medida ger:tl que ;~:tr{t. aqui d"verium os . 
trazer o sobro olla instituir o mais Inrgo dewte;···-

A' vista do que neabo de dizer, V. ~x . certa· 
mente eoncordar6. commigo, porquo nin::nem 
mois do quo eu faz ju~tiça :.o es!Jirito de a·ectl· 
_dão do nobre deputado. . 

O Sli. ZAMA:- V. Ex. cstti no seu p11pel. 
o sn .•.. F AfliTAs Cotrrnmo :-Peço ao nobre 
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deputado que n~o diga qqc cstol} no meu papel, 
porquanto semelhante observ11çao poder.~ tOn· 
u·ibuir pat·a coudemnnr o meu ()cn~nmcnto. · 

.;\credite V. Ex. que com isto não f:. co oppo
s'ção ao governo. 

Pcrguntu ao nobre rleputmlo: o r;tovcrno ter:l 
intert•sse ern •ruo se eleve. ti :.La cutr;1ncia essa 
comai'C~ pdn qual sympathisa V. Eli:.? 

En\·olve c~ta tJUmltiío materia·JIOJitica? Que· 
rer~ ·~·mr clln o governo exverlmcutor n suo 
maioria 't . . · . · 

Jn vé que n1io tenho em vistn razer O(lposição. 
Acolllpanha-me nc>tc J!ensmnento o nolire d · JIU~ 
tado o Sr. Olcgnr,io, um dos ami,gns mais dcdi· 
cados do ~:ubiuete, o Sr • .Moreira· de Uarros e o 
Sr. Marco! i no l\lourn, o que se p~ova com o~ 
apartes !JUe :;s. J::Ex. me têm cl:~do. · 

o Sn. YAncousol\louRA.:-'- Yoto com v. Ex .. 
· ~JSn. Fm:tTAS Coun rmo:- A~;r.odei;o, porque 

. o seu \'O lo \' Clll aimh• confirmar n JltOtcdenc iu 
das otJs~rv~o.;uos que ex pendi. lnsist•J t>ort:1nto, 
Sr. presitleutc, uo :-eguinte: f!ll(l n f!llesli\o sej:~ 
decidida jit, pelo que voto contl".o o mliumcnto 
proposh.• pelo nobre dt•pnl:ttlo por S. Paulo. 

O Sr.Martlan 14'a•cuaeil8e0 :_;_Sr. pre
sidl·nte, peço liccn·ça á (:limar" pm·a adtluzir 
algumas cou~idt:'ra~iJes relalinuuente ~o adia· 
mento t>ro[lt)Sto c e:-.pür.a~ •·nzõc:: Jl OI' IJUC com 
elle me conrllrm.o, c mesmo o.lizct· alguma cous~ 
relnti v a mente ~o proj c c to. 

·Niio me O(lprmho ao atliamrmlo, porque em- . 
tendo t>rcfcrivcl um plnuo geral qu:1nto :l elas · 
~iUc~~!o do couwrc..1~, . a· J:le<(Ucn"s dh;po~io;ucs 
de d~t:•l~es (JUc .Podenllrazcr tlcsigualdadc nn 
opphcn~·uo. (Apo:tulu.~ .) 

!lias, :5r. pt·csiol~nte, em rclnçuo .:i. nossa JH'O· 
vinei:1, tcnlw ~lguns ponll'S tlc diverg~nci:~ 
com nlguns dos.m•.•m!Jt·os cl:t o}.!put:lç5o de S. 
Paulo. A~ comarcas <\uc s:;. EEx. acham na; 
conlliçüe$ de :;crcm c ~~silicmhts U<! :;,:. cnll·:•n· 
cia u;ercc~m :I[JCUas ·. ser cla~,;;f!~;lllns tl~ 2 . • 

O Stt. OLEI;AI'HO ·: - St•g-uuua, . f1.•i o q tl O se 
íaHou, c niio terceira ; V. Ex~ niio ouvin. · . 

O Sn. )Lim•m Fn.txctsco :-V. Ex. ;liuda não 
.. OUVIU as lllillh <J~ I'~T.OcS. 

y, ,n me~mo f:tll~r dc~sas comarc~s, iJLte nüo 
)mdl'm ser de :.:." 

O Su. Ç}LEGARJO :-DE.' segundn. 
O Sn; :!IIMI'rt~t Fn.\~c•~r.o:- As com:~~t~os de 

Pindarnonhangaba e Capiva•·y ( iOtl t•m ser con· 
sidcrndns de por ~. ", muitas r t1zôcs. Não 
me co11sta rttlO· lt".in ~omnrca de. 3.·" entrnm•ia 
com nn1 unil'o termo. ,Pindnmonhnugalll:t tom 
dons ter111os; nws um drlles, o de :Sa1mcuhy 
:Merim, cst:i SCJI~r:ttlo da sédo d:t coutat·c:• t u 
)CQ' lt~~ ~ SÓIII <(UI! lwj:l COilllllUllÍCatfíO JJOr C~!rild: o 
de ferro. A I'C:>JlC'Ito •lc C:IJIÍ \'ar v, dão-~c as 
· mcsm:1s rnzu••s: <1~ ·~t\dL• da coll'Jarca para 11 
· tern10 de l'ortfi llcliz ha ~ di•luncin dl! !O lo; 
f;U3~ ~CIIl IW\'01' c~trmh• lh! r~rro. 'i'oU;IS t•Fitl• 
rozucs lcYlllll'lne (l votur pl.'!o intuitu priucip:tl 
dço u~senr::_o tto no~rcde1JUH11lo ltUI:t minh;t JH'<I · 
, ·•nem, e e rruc SOJ:I ac•·1t0 o l 'OI(l\erluw utu tlu 
nobru.tlepntudo por M:inns . 

O Sn. 0LEG,\ IUQ : - EsiatM:l uJ :·c·:l•J\ tu . · 

O Sn. lt.~nTJ:V FnANc.tsco : - TudD isto deva 
influir no nosso espirilo, para que procuremos 
obter do governo esclarecimentos o respeito, c 
sobretudo para que, a ser possível, nos apre• 
sente um plano geral de cla!síOcot;úo de co· 
marcos. · 
Agor~.·qunnto á creaçiio de comarcas de 3.• · 

cntroneia, . c esta é o. questuo Jlrincipal, nas 
Cllpitaes d~s províncias afast~das, ponderarei 
DÜ'! nobres dcp11tndos quo a medida é um pouco 
arrisc:~do, porque púdc se•·vir llc meio de castigo 

. ou de meio JlOiilico contra os mngi,;Lrados que 
desagratlem, •e uiio convem a muitos delles ir,. 
por exemplo, pnro Gornz, 1\lato Grosso o outras 
proviucia~ longínquas. 

or~, eu conl.ieço que os ml!ios ordinarios em· 
prcg~dos contra os ni!USO$ dos m:~gislr;1Jos mui· 
tas Yezcs são inenlcnzes; os trillunacs s1io con· 
stituidos por f,irma tal rruc- parn se condcmll41' 
um mngistrndo hn :JO OU fiO que Slio :JbsOJividos; 
ma~ cu tambem nflo sou maito amigo destes 
meios cxtraordiJi~rio~, . . que quondo o governo· 
se queira dcsembar::u;"r tl1l um mngistrado ou 
tratar de cor•·igll-o, o mando paro uma comarca 
longínqua. ·. · . . ·. . 

o·sn. ZAY--l dá um DP~I·te. . 
·Isto por oro é duvida ; não paira em meu 

espírito a idéa dc ·que esteja isso na intenção do 
nobre deputado, :. quem conheço ha muitos 
ntmos e a cujo caracter faço justiç(l, nCm na do 
1-(0VCI'llO actual; .estou f:1Uando no g~ncralithde 
tia medida, IJUe entendo ser um pouco perigosa. 

Eutretanta não se trata a~(lra do projcclo em 
si. trata-se de votar o requennlCD\o de adinmento 
OJJJ'csent~do pelo nobre deputa.lo por Min:~s e 
udoptodo posteriormente · pelo n(lbl'e deputndo 
por S. Paulo, ao tJllal dou o me11 voto. · 

o Sr. 1\lol~cb•n de Do1·ros declara 
que nuo disse (e np(lclla pnra o testemunho dos 
nobre:> tleputatlos) rtuc ~c devinm clev:n· .todas 
ns com:trcas de S. J>aul'l á categori~ de a. • cn· 
trnucin ; disse sómente •JUC a do .Pi ndantonh:m· 
gaiJa so .devia cle,·ar :'t a. • cuu·nndn co:n uwis 
justiça do CJUC n tlo Go..-az, c com tonta jnstiça 
se dcvimn clm•ur ít cnl<i~·o t·in llu 2.• cntranctn 
::ts de Quoluz,l\logymiL'im, i>ü·acica i'a o Amparo, 

Em regra a classillo:nçfio tlc cntrancias niío 
interessa pt'O Jlriamenh~ ;os (llncçu~s t)~ jutlica• 
t lll':I, senão ti. commodi!lndc tio m:~gi~trntlo ; o 
que se quiz ness;1 clm;!!ilicoçfio foi lir:tr no go· 
vorno o ariJitl'io de remoYcr a iudivitluo tle uma 
co m:~rcn má pnrn uma poior, ou de nma co· 
murcn solfrivcf Jlnl'a um o mti. 

Devem·sll t~ lnssilknt· por conscquencin du . 
primeira ()ntrnncill M(Uellas oncle o m:tgistrado 
tmcoutr;l compnralivomo.:nto menos commodi· 
tl:tdcs,- u au fll'O)JOcione aos mais antig-os oit· · 
lras facilidades que se [ll'llCUI'll lll em u ma melhol' 
entrnucia, em umn vitl~ m:~is f:1cil pa1·n educação 
dos lllhos e· oukas r\'laçõ~s 50Ciaes. . · 

O Sn. MAn'ml FnANmscó dú um npartc. 
O nobre del>Ut..~do lt~m l>lon:• ro1.ão ; e particu· 

lul'isn nllo a couiu•·c~ tlc l'iud:unonhaug:~btt, sente 
<(IIC u nobro minis\ro do illlJitll'io se tivcsso au· 
;euJUilu 11<! nuvo, JlOI'lJUo S. Kx. viria combinnr 
u tjUU dissu •:um u ~t·u lcslcmunho. . · · 
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A comarcn de Pin<llunonhangaba pelos nr::u 
mentos produzidos pc:o nobre deputado de\' In 
ter sido de 3.• entraucin, quando roi creada co.· 
.morca, porque nlio tinl!a o lermo de S. Bento 
de Snpocahy, n que se referiu o nobre deputndó 
e que fCJ i ercado ha dons :;noo•. 

E, hoje uma das oomarc:ns mais habitaveis da 
minhn província, justamente pro~uruda pelo 
omen 1dade dos seus habitante~ e pcln civilisoçilo 
daguella loealida!le. 

Houve inju~ti~ em niio ter sido cla~si Ocnda· 
de 3.• cntr:mcin qltando se creóu. 

O Sn. OLEGJ.mo:-Aindn hoje póde ~el-o, niio 
importo que tenhn mais de um tarmo . . 

Não Slllíe onde o nobre deputado roi ·procurar 
·essa .regrn: de que . todas :•s comarcas de 3. • 
entrnnc•a devem ter um só termo. 

O Sn. ZAY.\ :-Na snri província ba multas 
que tíim mais de um termo. . 

O S11. MonsmA DB DAnnos observa ·que, 
desde q tll\ a lei niio prohibc c a c.mura dos Srs. 
deputados tem a Mtribuiçiio de gradn~r as co
m:wr,ns pela sua importnnci,,, bc111 podia clns
s!Ocar du 2.• ou 3.•; pouco importava is~o. E' 
o que tinha a di zer. 

· .seu llm,tomandli outra vez n pa l~vra, roi con
signai' bem claramenlo que não C$l:í em deS<lc· 
cõrdo oom o nobre deputado po1· sua provlncla : 
nuuc~ o esteve ·e es11era n~o estar nunc11, prin
cipnlnumt(! rtnundo sa trntnr !to hem r.~ tu r c 
prosp~ridodo <laprovincin du S. Paulo.(.-l!1otados.) 

. N:l.o havendo mais quem peça a palavra, en-
cerra· se a di$cuss5o. . 

Posto n voto~, o requerimento é npprovndo. 

com J•Drcccu mais :i camara par motivos juslifi· 
cado~ ; pretendia ent5o tratar de negocias i_mpor- · 
t:)Jlles e dizer algumas palavros áquelle m1n 1stro 
lltra f:1zel·~ pe$01' melhor ~uas proposiç1íes 
quando fJUCII'a fa~:er juizo sobre a prollciencfa 
de fuoccio1wríos plll)licos. em materia 11 que 
S. Ex. é alheio. 

• O Sr . F•·ancisco Sott1·é:- Si. elle estivesse 
presente dnl'·lhe-ia as explicações que desrlj~sse; . 
nfio acho ruzonvel que o nobre dcputudo julgue 
que S. Ex. deixou. de comparecer para não 
responder á sua interp(!llação. . 

• O St·. C·,stt& Azev~do diz apenas o que se · 
Mhn nos A1111aes, que S. E:ot . não com1Jnreceu 
por mollvos Justificados. . 

• F.st:i cc1·to que, depois do IJUC vui dizer, o 
nobre ex- ministro ha de conressm· que mal 
njuizou dos ~rviçoSde um ·Cunccion:lrio publico 
no desempen~o de impol'tante mis~iio .• 

O resumo do. c,.,,;;eil·o .contém mais o se· 
gninte que não se l~ no outro : · 

i: O ornd~>r ainda.discorre; ta·atando dns fron
tcir:~s, c ·di r. que. o Sr . ex-ministro de cstron· 
gdros niio podia tra\ar de qucstõcsscieuli · 
llcas . 

· ~ Dcvin cstud~l-~~ primeiru'!l~nto. Es~a era . 
· n hngu:•g·~m propno. de um rnana~tro. · 

• o·si·. Fra11cisco Sodi·d:- E que rc~posta 
lGYe? · 

• O SI'. Costa .-lze!lcdo:-Ell lbe digo. (Lú .mil 
tr<>clto. Risadas.). . 

N1io rcspondca ao nobre 1Iepu~~do senão uma 
unicn vez, n~o deix"Ju, (lois, de Sill'IH'eudet••se de 
ter S. Ex; ~<lha.:lo nas pouca~ (l:lhw rus que então 

· di~s.c motivo (Jarn provoc;;t• hil:md~do. 
SEGUNDA PARTE DA OI\DEM 00 DIA. O or~1lor I~ am p:Jqllenodi$CUrso rJae fJronun-. 

d i I dou n~ >es$:io de 6. de Setcmb•·o d•J 1~79, em 
Conl.ilitln ·a disc.n~slio do or~amento 0 111 n S· qu e der.l:ll'll quc·não r.:lspondia imnwo:l inlamcntc 

ler!o de e~t r~n;<cirf•s. :i interpell:~çàoque então lhe foi dirigida, porque 
O St·. 1\lorci&-a c:lc Dnri"Ol!l vem ;'1 •I UM la rcsponolcl' com a preci!'ào qu•: temia u;io 

tribuna <lcfend>: I'·SI ~ d;l!' acccu.<ações que lhe 11''\lcr 11()\"r:SIH!l~r confiantlo fHI sun memorin . 
foram dil'igit!as pdo nobre depulado pl'lo Am:a· l>to, porém. coufo s~ vt', n~n se IH'ustn ;, hilari · 
zonas. n Sr. Co~ :a A:~cnJ;lo. . . d:•dc qu.~ u nobre di•put:ado provo~u11 t:a lvcr. 

· Lc11 por nt:a~o ,~ l'l 'sumo dc.<~c di$cur;o . p1·lo ll lu<lo JlM IJUC leu. · · 
Ellc lht'. J'a!'$tlrin dcsa lll'l'~<' il itlo <"omo. lhc tem . O Sn . Cúsl'A .-\z&n:oo contest:l . 

JlllS$nlln ntlll'n~. na c ooli\"IC•:aó •h~ que St• lr~t atn 0 Sn. Mc>IIF.I ll .\ o~; [\,1 11110~ iJc;J,) .\lc;;cnlpa no 
dB qn1~s!ü~~ ·~um 0 ~~- • .J;ar~•' Je'r~n·é otl Liais, no111·c d·~ Jlllladu. Jl;o t•n se t1crenclot· IH't'ci~,. a·c· 
~ i nao tki •at'asso eúm o ap:1rto <lo ~cu cullcga e 
am i~n. o nol,re ex -ministro uo illl(lCl'iO . o Sr. prodnzh·" lib~llo e co~ta to•IM :•s ~nas circum· 
Sod•'ê. · · ~t:mt: it~~ . ' 11nru que ~e ,·cja que lltclo q unnto 

· di~>et• é uma j nstn rcac~.:iio :hg·gress~o f! tte lho 
DCP•'i:'. tlisto jii'OI'Ul'Oll nrio só ~nber o <{UC foi tliri :;idn. 

se coutinl10 IHH]Ue~Jo~ resumo como nos J1Ubli · S•!ria " hilarillado ainda pcln pctllln nci~ do 
c:ulos IHJI' todos o> Oltlros jol·nae~ . vistl) <] lte :tté ora11ol' ·em dize!' que J>Oi.li:1. reSJIOildL'I' Io:;-o á 
ho.ic, :lpcz:~t· de jti serem r~s~auo~ seis di t'~• . into l'(Jcl!;;~~~~'l' S. Ex., pot·ém, bbor.,n em cn:;,uao 
ainda n:io ~o pnblicon no Diario 0//icial lille · supp,1mto qn•) n <ll'ntlor foo:sc t;·at.~•· cntito dtiS 
gra lnH: nt~ . stws qucsluc~ techntcas . . Pn,tendia fuzer u que 

No rcsnmo do JVI'IU!l do ·C,mwwrcio lo.m o .se·· fe7. ·twntcm o nvlH'c mi ni~lt'O d~ e~t r:;n~tl it·os, 
guinto: · · i ~ l o é. cxpür o C'sta1lo d:~s no;:~ns quc~lücs i.la 

, . O Sr. Cnsú~ -:Lü1t:•:1lo diri ;:- i.t~ _\l_l!la )!ltçmç; IJ.~• : _ . l!mi.ll~'", , c is~C1. !m•lfa._ fazer lo:;.~ J•orqnc. H' o 
· Ção rio noJJt·ti cx-111iui~tro de cstr:angctros IHI bnha ibto no soua<lo. 
se~s:io de i:. do Novemln·o do ~ nno p:1ss~do , quo Onlra injn >ti~a cotnmcllcu ainda o nohre <lll· 
fo i d:uln paa·a l't'<ll'lll tio din 7 c niio '' ul;·ou ,,m pUl;nlo qn:111do ~c fnndon na;; :u~I :J S 1b~ ~·'S~ürs 
di~cu.<slo ponJnc n:'.o h ou\'C mais ~ llllll' I'U 11:11:n par:; _di7.cr ~JUO o orad_or tleixou de. !'omp:trGl'·~.!'· 
Jazer cn><a, ·:o lt' que atliou-sc a scs~:ao cxtraord1· no d1:1 d<t lll hlJ'IlCII:u;ao, com (Jai· Lu~lp:t~:u.t N~o 
Jl:ll'i:J, u aintl:t 1lnn hOll\-cssc nnmcro :• !ntoq wl· r1:z tn! commnuicnç5o e aqui c: levo .naqn•~le 
lnçiio uil\1 tcl'in O(;"m', porque o Sr. lll llll:i(t\ t u5o tba ault·~ <la. hor;~ mnrcndn pnra a Ul:'I: USS<IO. 
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Convida · S. Ex. a verlllear Isso da mesa e da 
seer~IRI'ia, si qúizer liquidar lealmerile esse 
ind denle. Não é rl'Sponsavel por e~sas decl~ru
çues •rue por Oneza so praticam para com os 
ministros que nfio comp:~recem :í. ch~madn, nos 
dias ••m que nfio ha se~siio por falta de numero . . 

Ainda niio corre por conta do orador o facto 
de não lei' havido seasiio naquelles dias. 

O motivo era por gue os deputados preferiam 
ir ouvir o que se dtziu no senado n respeito· do 
r eforma eleitoral, do que a prollcieole palavra 
do nobre ·<"lepulado ácerca de suas coordenadas. 

• Nesta ordem de idéas j:i vê a ~innrn que n:io 
· tinha maior dimculdsde em n'Spooder ao· H-

lustre· deputatl" : . 
Qu~ as nossas divisas com a ·Bolivia estavam 

tra~':'d"~ até :i roz do Beni e Momoré, ou nn 
conUucncio deom~os, 
Qm~ •·slava as~entado o marco na vertente do 

lav;~rv .c que a linha divisot•ia que devia unir 
ess· ·~ · dous · pontos não estnvn trn~adn ~inda 
porque o governo tinh11 entendido, c crli que 
continua a entend&r, ue accordo com o pa
rP-c•!r do . conselho de estado, que, emqu~nto 
nqud les dous paizes não liquidarem entre si 
a pt•opriednda que se chama dos terrenos do sul 
da ml•sma linha não nos convém tratar de de· 
terminar e8sa linlw. · · 

Que pelw l:1do dn norte a linha nceitn ern n 
tra•·udu dos St·s. Bnrôo de Te!fêe do eommiss~rio 
peruano. 

Pergunta agora: que int~.>resse de ordem pn
bli"n podia tet· l~vsdo o nobre deput:•do a pro
muvel' ·fJUet-lões sobre os nossos limite~, qunudo 
nn~sos vizinhos e nós cslamu8 contentos ·.com 
elles? . 

Será porque nos prejudic3m 'f 
. A is~o responde !lUc nã11, quanto oo norte, 

pohiU<! os marcos assentlldos pelos Srs, Paes 
. &JJd,.n c Tcfi'ti siio-nos mais favoraveis do que os 

o ú ii'"S anteriormente.coli04}.,dos pelo uobre de
put..1do n<~s margens do Jassema elcd. 

Pelo la.lo do ~ul do Amuzonns a nossa divisa 
é o Javary. . 

Mas I'~Se póuto niio pôde sttber em que se 
fuutla o uo!JnJ dcpnt:tdo _p;•ra asrever-.J r que o 
mnt·co u5u estti oudt! de\'la e~tar . .S. · Ex. nunca 
.lá en u·ou. !lfn ndou seu secretario Soares Pinto, 
qu,• . foi ~acr i llclldo :to furor dos índios com os 
seus comlJ<~Dheiros, pelo pouco euidndo com 
que foi a expetli,;iio or;.:antzadn. E tanto que 

. S. E:o... roi jJOI' isso censurado pelo governo lm~ 
pi!t·it•L · 

.· Alêm4isso mostJ•a .ainda quf', tendo S. Ex. 
me~mo tltlo, em 1mpet$ que correm impresso~, 

. que o marco do Juyary do~via ficar iOO milhus 
·. :u~irna .tio logonr .em I]Ue roi llc~troçad:t a com· 

· mis~5n, n:io pódc conle~tar o que. l:i foi po~to 
pt•lo Dar~o du 'L'OJfl'ê u cüuuil'issnrio peru:~ no, 11uc 
se ncha·IUu b dt~ :2ll0 milhas :teima do rcCtJI'ido 

. lugat·. · 
· . Cottl'ltlll. poi_s, !JIIl', si S. Ex .. dcfcndu ulgum 

dtreuu, c~s(l nno e o du sua. l~1lfl3. . . 
0 Sll. I: .. TA AZB\"Ill>ol coulesta. 

· O or~•ilor · p:tr:t corróbor3r cetn os.~evernç.iío lu 
u~ m·tt:,:o d:• R~(orma que o nobt·c dcJlUtndo pu· 
bhcou urn tsa, no · 11ual diz que o governo 

brazlleiro pretendia levantar fortiOcações Córti. do 
seu legitimo territorio; . 
· · Em resposta á declaração do Sr. Costa- Ale
vedo~ ·'de que lhe formuhin aquellas nccusaçtles · 
pelo qne ~oubc ter o orador dito n;. sala dos 
ministros, protesta contra semelhantes pnlavras 
que lhe llltribue e, ainda mais, pela indiscrição 
com que se traz pnra a tribunn boatus· de · cor· 
redores, e neste c~so com abusos do conllança . 
do que ~e ouve nas salas dos ministros, ·logar 
reservndo, e qu~ nproveilam liio pouco a quem 
os rerere col11o a quem delle~ se apovelta. · . . 

Pretendia limitar-se ás palavras que já disse 
mas a indiscrição de que U!lll o noiJre deputade 
~gora lembra-lhe out!'a cotumettidn na sessiío de 

·~ de l)etembro do anno passado, em que attrl
bu.iu ao nobre Visconde do Rio-Branco,em .quem 
rP.!?fJDhece tnn,lo zelo pela hon~a e di:,rnid:ld!'. do 
pa1z, como pode melhor deaeJar, um omcao no 
qunl nãu se lê o que S. Ex. disse e nem se 
presta. aos commentarios que tirou: 

E!s o documento : 

• Em U de Janeiro de 1839. 

. • Anticipo-me em prevenil"o de que o seu · 
procoditnento com o commandanlo du presidia 
francez, aitu~do sobre a margem esquerda do 
Oyapock1 e em todo o curso de sua viagem, sera 
opprovaao.. . · 

• Disse que V. S. obrou bem na iritorpcl~ 
lação e resolva que dh'llliU no comm:mdunte do 
presídio de Salnt-Georges, poJ'tlue o s•JU officio 
foi concel.lido em termos do dor lU!fal' a expll
caçõe~ ~em provocar uma discussão tnutH e tm
propria dn sua e~mmissão. • · . · · 

Siri estas os palavra$ que o orador julgou 
dev11rdizer em defeza da ~gl{ressuo que lhe foi 
dirigida pelo nobre deputado pelo Amnzonas • 

O Sn. ZA~tA (ptla ordtm requer que se con· 
sulte a caSll si consente que se coutin ne na 
di!lt•un:'•o ·do. orçnmenlo du miui~tl!rio du es· 
ll·nngciros. . 

O Sn . J>RESIDRNTs declar:1 que Oca· prej udic3do 
o retJUet·imento, por verincar-so que não lta 
numero. · 

Continua 11 3. • .dlscuss:io ·do orç:tmento do 
minbttJrio do imperlo. Tem a palavra o Sr.llde
ronso de Araujo. 

Olilr. lldefoneo de Aro.~o:- Sr . . 
presiden.le, na sessão do llttno pa~ado . .. · 

O Sn. 10AQtJIM NADUCO :-Pela ordem I 
·Nãu pt'tdo ser dado n p:1l11Ha an nobre depu· 

Indo ~em sa Y\!rificar qne não hn numero para 
8\l volur o requerimento. 
. o Sn. Pm:sJDENTI :- Niio' lm numero. 
O Sn. JoAQUIX NAnuco :-E' preciso · que · so 

'l"erilltlue. Protesto eontro o pt·océdiml.•nto de 
V. l~:c O nobre de[ml11do não pód~ occU(l8r · a 
u·tbuun St!tn lhll ser dnda a palavra, na fórmll 
do re:rimcnto . !: . 

O SR. ILDln'ÓNSõ'DxAÍi"At7JO·:..:_ · PefgunlQn· 
V. Ex,, Sr. preaidonteJ~si IJOSllO contiuu~r . . 

O Sn. PRESIDE~ITI: .: :- Póde cunlinnor. 
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O Sn. Jo~QUtll NABtrco : -O nobre deputado 
d;l um bcllo exemplo renunciando a palavra 
ne&le momento. . . · 
·o SR. JLJ>&ro!fso DE ÂIIAUJO : - Na sessão do 

anno .J!ISsado, Sr. presld nte, por occaaiio de 
dlscut•r·lie o orçamento d" Jmperio, apresentei 
á illustrado. consideração desta camara um ad. 
dlti!o, que .coure~ia no lyceu da · pr?vlneia da 
Babta u prerogattva de serem vahdos, para 
matricula nos cunos snperiores, os exames ile 
preporntol'iOs qui! alli tossem prestados. 

Assim procedendo, Sr. prt!Sidente, tive · em 
mira sugg·lrir um meio de rehabilil:lr oquefle 
.eslabelecimento, que .tanto se recommenda pela 
t~reponderuncia seientifica do seu corpo docente 
(apoiado•), elevar o nivel do. instrueçiio secunda· 
rio. na tuinha provincia, e satisfuz.er tambem 
uma ne•·esstdade •·onstnntemente reclamada ~ela 
cong.•·egação dafuculdade de medicina, que em 
quast Louas as suos memorios llistoricos ttlm 
sempre pt~dido sejam d'alli rl'movldos os exa
mesde prepuratorios. (Apoiado.t.) ·. 

A convllnio•ncia desta remoçiio, Sr. presidente 
es~ por d ... mais conhecida; não me demorarei' 
~~~.em ~upet.lr argume~tos que já for~m ~ddu! 
ttdus, (lrtncJpalmente .. desde que o honrado 
ministro do •mperio, ~cudiudo ao appello que lhe 
dirlg!u . utn !llu~tre répresenl:lnte de minha 
provtllCia, promelteu que, ouvido o director da 
respecti\·:t . .faculdade, resolveria . estn quest5o. 
EJ?-l~clo.nto, chnmarei a allençlio. do nobre 
muustru par o este ussumpto, dizendo apenas que 
este,~ exame~. ons l\pocns mais trni.Jalhoso~,. dis
trshem .. os professores que &ãe chamados a 
presiliil•<!!• e que além disto o lnmuho crou~odo 
pelu reuntao de gr<~ nde numero de exam·inandos 
no edillciu da !acuidade,. traz perlurbaçuo ~ 
anarchJo nos tr;1b.1lhos academicos. 

. O ipustre ex:mimstro do imperío, o Sr.ron· 
selheu·u L.eoocto de Carvalho, ·occupnodo·se 
lnrgamt!Die do e;tado da instrucçiio secund11ria 
nos proviueias, di~se, no seu rel~lorlo, <Jile os 
eslni.Jtlledmentos. gue. nellns existem, consngrn
dos o e~te r~mo de mstrucçiio, em · geral são 

· pouco ft·equent:.dos, e que p~ra Isto· concorre 
·a a uscncia du garnnlias no resultado de seus 
exame~, !JUC .nenhmila importancia ltlm tlllrll os 
curso& suJ)l~rto J·es. . . . 
Reconhe1~eu, l"lrtímto, o illustre ex·mini$tt'Q 

ser esse o princip;~l mo.Uvo da falta de trequencia 
de \:le~ e~tllhuleclmentos. Desejoso do removor 
este obst:tculo, querendo elevai' a lnstrucç1io 
secundal'in nos províncias c dnr-lhe toda im· 
porl:oncia, estabeleceu, no decreto de i9 de 
Abril, a dl~posicão de poder o governo conferir 
as prerogativos do collegio de Pedro 11 aos esta
belecimento> de instrucçiio que segu.is$em 0 
mesmo progrnmma de estudos e apresentassem 
pelo meuos o num••ro de 60 olumnos Jourcndos 
com o tilttlo de lmchar<>l. . · 

o SR. MAIICOÜNO. Motm.A.:-o~ exames em Ines 
~tllbeh.!ci~ulnl• •s ô uma nspiraoao das provln· 
CUIS. (Apmado.t.) . _ 

O sn. ILUEI'oNso DE AnAun:-Esta disposição 
Sr. presidente, nõo satisfaz o oeeessldodu reco: 
nhecida por S. Ex., nem preenche o IIm que 
eue·teve em mira: ti umo disposição bonita pQra 
.escrever-se, mas impossivd !f.e ser reali.znda. 

P.ar8 demon~trar ~sim proposição, Sr. pre:Íl
dente, tomare• pora . exemplo o . me11mo lyee11 · 
da minha provi nela, por ser dell.e que mais CO• 
nhectmento tenho. . · . · 

Existe esse es.tabelecimento bo ~&. onnos mon· 
lado no .melhor pé, tendo quasi toda~· os · aulM 
do coJlegi() de Pedro IT, conferindo o grllu de 
bacharel; etmtendo em seu seio os melhores 
professores d~ província. 

Ne8se período .tem apenas conrerido o gráu 
de bacharel · a dez alumnos ~eus; ninguem se 
tem qul'rido bucharelar porque d" uma c:trla 
lielle recebid11 nenh~ma vantagem resulta, 
nenhllmll preferenc.ia para os empregos publi• 
eos e n!lm ao menos a prerogativa pura a matri· 
cuia nos cursos superiores do (mperio. 

Orn, exigindo o governo t]Ue o Lycen da Ba· 
hia poro gozar dessa prcrogatíva inhereote ao 
collegio de Pedro 11 apresente peJo m~nos o nu· 
mero de 60 alumnos lnureados com o carta de 
bacharel, e · no prazo de sele annos, · e tendo a 
rrequencia desse e~lnbelecimento dlmlnuidG 
eonslderavehnente .nestes ulUmos nnn·os,. per
I!'Unto : qunndo poder-.i elle obter a realização 
dlj!;sa prome~sn? Ccrtamen~ qúc nuuca. . . 

Logo, apezat· da promessa, o Lyceu continuari 
_o ser pouco frt-·!ttcnrodo e · os olumno~ conti
nnarüo a procurar os collegi(I{O pnticulores. 

Mas se nesse arligo 6zessemos uma modi· 
llcoçito, creio que por nhl poderíamos dRr toda 
importanci;~ , todo desenvolvimeDio :i instrue-
çio secundaria... . . 

Sr. preshlente, para que ·a~ provino•i:ts vejam 
a instrução · ·secundaria elevada ao m~ior grâu 
de desenvolvimento, para quo tenhnm os seus 
estnbeleelm~nlos bem rrequeota<los, IJasta que 
na kglslaçilo da instruceiio publio'o admit• 
tamus a se~uinte disposição: - ficam con· 
re.rid:~s ~s prerogalivas do collo•gio ·de Pedro 
11 aos estnbelecimentos de instruc-:ão secundaria. 
que seguirem o me~mo programma de e~tudos 
c upt·c~~nlorem um pessoal docen.te· IICrcditado. 
Ninguem se podlli'IÍ nw~ricutars nas :':1cúldttdea 
do lmiJerio St'm exhibil' carta. de hnclwrlll conte· 
rido por qualquer de~ses estalll'lecimllnto~ . 

Nisto consiste, se!(UIIdo o minhn OJiinmo, a 
moior vant<lgcnt e iruporlancin dl! quultJuer.re• 
forma que se tenha de fazer na in>lrucc:iio se· 

. eond~rw . . 
Sem essn dlspo~içiió, todo e qualqner refo.rmll 

sera improOcu:~. Ellnpor si só, porém, poderá 
gal'anU•· dias de prosperid:\(1~ aos o.tabeleci· 
111entos de instruco5o que existem no~ pro
víncias, e que, apeEar· de bem urgonizndós se 
ocllo.m em estodo de dec~dencio. 
~otJvencido, St• . presidente, da nece~sidade 

dcssn ••cformn e dos Vllnlo;.:ens qu.: dllllo po· 
demos colher, mas recci~ndo que o govervo 
niio a pudeste desde logo reolizor. procurei de 
modo mols simples e modesto çho•gar no 

·mc~mo. IIm, conseguir quosi que o lllC1U\O re· 
sullado, fiiZ!lndo oo Jy~u da minhn pruvincla 
a conce~siio dn ,·nlidade dos Sl'US cx:orues, e, 
por Í$So, apresentei n~ sessão do nnno pn$sado, 
po1· occositto de discutir·se o orçnmeuto do im· 
perio, o additivo n que me rderl. · 

EsFe oJ•tigo foi approv:~do pela cnmat•a dos 
Srs. · devutudo~ · c .remettido no senado . Alll, 
porém, entrando em. disc~sã~, opcznr de apa• .. 
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drinhado com o parecer do rcspeclivn eommlasão 
de instrnc~~o publico, apozar de ter por si o 
juizo · f~vornvel .do go.verno, que opinou para 
que essa conc!!llsão fosse feita não ~ó. oo I yceu 
da Dabi~, moo ·o todos nqucllcs est.,beleclmcntos 
quo ~e nchnssem <1m identic:1s circ:umstancla foi 
combntido IJC)o illnstrado senndor pelo pro· 
vlncio do Pnrnnã . o· rejeitado pela maioria do 
sen~do. . . . 

A cnmat•a, portanto, Sr. presidente, me hn do 
pcl"lnittir que cu nilalyso as raziJ.,a, o valor dos 
argumentos do que re !e.rviu aguelle illuslrmlo 
senador para condcmuar o projeclo, c moslre 
3 improredencin dell<'s. . · . · 

Sr. presidente, o honraM senador pela pro
víncia do Paran:í disse quo é de rigoro~a 
juslíçn proporcionnr-se·anquelles que se querem 
malrieulur no~ cursos supm·iores ·OS meius de 

.prcsl:lrt'tn cxnmcs do prepm·nlorios nos provin· 
cia~ onde ha fat:uldades. · . 

Acresl~entou ainda qtte as mesas de cxnmes 
organizad3s . c(lmo ~ctualmentc são nenhum 
rcsult:ido npreseutnm; pelo contrnrio; dcllas se 
tem originado gr;mdes nbuws e contra ellos se 
tem lt~vant.,do orniudadtt~ queixas. · 

Di~so :~ind:~ m:.is o bonr:tdo son:~dor que em 
materi:~ de cumes siio profcrivcis as congregn
çvcs dos institutos aos juizes commissarios no-
mendos nn occnsiUo. · 
Mn~ concl uiü P('dindo n rejeiçiio do projecto, 

C
or !h fl vnrccer ineonve.uienic que, jít hnvendo 
ancas de exnm1~s, que h~bilitam pnra a matri· 

culn no:: car;os superiores, se ll7.esse es~a con
ces>ão:> .ao lynm .da n~hi~ e otlll'os estuheleci· 
meu tos d;1 nwsm3 natureza. 
· Sr. pre::idenw, si é de rigoro$a jmtiç~ pro
pore:on~r-se :tos . cnnclichtos á mn triculn nos 
cursos ~upcriorc~ os meio,; de rrestar~m cxami!s 
de lll"c['nrnhlt'ios n<~s províncias ond!! ha facul · 
da ele~, r:,z5o não lc\·c o honra rio sen~dor qnamlo 
comb:ctcu o projo~cto; qno faz i~ e~~~ r.<~lll"e~~:,o 
ao lycen. dn lli'OYincia da lhhia, 011\11! · h:t n:nn 
faculd;ulclle medicina. 

Si S. Ex. ~ntende que as nwsns de cxnnw~.têm· 
dadu lo~nr a ~·ratHie> :tbu~os,c rzuc contra clln~ >c 
têm lc,·auiad'O amiucl:HI:ts Qll<'ÍX3S .: Si om. mntll· 
l'i~ d·.- cxunu!s são J.II"Cfc•rin•is ns t·ongr.• g;~t:;õcs 

·dos insti.tuto~ ao~ j ttizes commis~nrios, pot· •1110 
r:tZâH c•omhalcu v pn•jcdo, 1]11\: \"itl h a 1it'lll:tl", 
c~t:tl.J ck•~· ·r lllll!lrincir.cio !JO!' S. Ex. tfio :IIJJll:tU• 
llidv ? (<lp·:in,/os.) 

o Su. Jtmo:"into Soonr:::- Não leve io:.:ica. 
O St:. [ Lt)r,H•N~O n~; All.\rJo:- A t·a r.~o tl() in• 

COl\\'COicac.i~ a lkg~d~ lJOI' S. E:<~: . 11~0 J.li'OCCtlc, 

llorrJU:ltlt~. cle; dc qnc os axnmcs Jll'C ~taclos nu 
ycnu tln Bnhlu livc,;,cm \'~lor p~t·o n malt"icnln 

nos cur~os ~UJII'riores, dc•$:1p(la!·ecorinm o~ pres· 
t;uiO$ na · faeultl:utc do medtclll:l, as me>:~~ tle 
~xam :~' 1d11 lct•i:un mniHttziio de ~cr. Ptwiada.t.) 

O honr:ulo scnudor, Sr. pt·e::illcntc, r:ontinu
:nul•l, :•ilnl:uli~~c .. q.n•:. ü huli~ IH.Jn~an-1 rJlW o 
gor~t·no nnxilic n imtt·ut't~âo sccutHlaria n:~~ 
.tn·ov.ind:t ~. tnas r{llt' r:~r:t isto . lt n~tn CX••cutar 
Jieltnent:~ o !lccrclt' de 4 de St·t<~ tnbro lle H!i 7 
'J.l'." " sttllh:kntc ]J:ll':l o~eotn•r u to tl!l~ n . .; twcc~: 
~l• l<Hh:~ 1h1 t•mino. . ·· · · 

O liOt"l"cl", ~·.~nhol'e:o\, a rJUC :dlnd • o IHIIH'Mlu 
Sl>llalll11' t'l"CI;CÍll,l:l IJ11C é''' I.'XQIIl('~ \lt1 fll'Cpill'\l• 

torlos presl11dos, quer nas faculdades, quer nas 
escol:ts de ensino superior do Imperio, quer . 

.pernnte o lnspector ger11l da instrucÇão prima· 
.rln e secundaria do. côrte ou seus delegados nas 
provhicins, ·que por decreto forem designadas, 
t••rão vigor em tudo o tempo. Ora, si o lionrado 
aenndor · condemna os abusos das mesas de 
elliames, como pretende rerormnr· o · ·ensino 
publleo, pedindo. a cxccu~llo do dcct·eto do 4. de 
Setembro 1 . 

Além .disto, Sr. presidr.nte, o decreto de 4. de 
Setembro está em plena execução: os exames 
de preparatoriol' quo hoje se prestam sUo validos 
em todo o tem{lO ; as provinei~s ondo devem 
haver bane:.s exnminaélorns já ~slio design:~das · 
provisoriamente . O que resta rnzer ' Por meio 
de um dtlcreto conRrmar aqnlllo que pro.viso· 
riamentc já roi determinado. Pois é pQssfvel que 
pelo racto do governo por dec reto confir
mar o que já ~slá proviso~inmente determinado 
se conslga reop::nnlzar a matrucçl!o sccunllaria 
nM proviehis e dar· lhe a importancin n que ella 
tem direito ' Certamente qUP- niio, 

O sn . ·lEnoNTlto Soont:-Provisori3mcnte es
ll'io Cnl vigur f:S CSI:IlUtos das f:~euJdndes de di· 
reilo e de medieinn. ·reto h:~ 20 nnnos I 

o SÍI. ILlisroNso DE ·AnA.uJo:.;..:.Aconse.lha o · 
l•onr8do senador, como mcdid:~ ~umeiente para 
óccorrct· ás nece;;sid:tdes do ensino, qu~, desi
gnndns ns provindas em que devem ha.l'et··mesns 
examinadoms, s.ejum ellos consliluidn.s pt!los 
pt·orcs.~orc~ pubhcos. 

~rt~ pnroce, Sr. v residente, quô é ess~ a praxe 
seguld3 em· qLt:tsi lodns ns provincins. . . 

O SR. JEMNruo SoDnt:-.--Não n~ Dahia. · 
o Sn. ILIH:F0;:'($0 DE A11AU10:~Vou ref~rlr·mo 

á 11rovinoin da· Dahi:J . . 
Nn .pro\·incia da Dohia, Sr. tJrcsidcntc, sem· 

pro for~m \JXn minaJor•~s publicos os prCifcs~ores 
do lyc••tt: mn~ o GUI'l ~o via 'f A$ aul:~~ ·.noslo 
e~tal.JdcL~imcntn ct•am pout:o .rreri Ut.'nlod;~s_. ao 
pa~so quc ns dos collc:::ios p:u'll~'nlat·cs, rí!;ndns 
Rli:~s Jlclo~ mesmo' pl'Orcss'lt·es, tinlt~rn ·gt·andc 
inumer··· de nlumuos. · 

A nssemhléa. Ol'o\"incinl cnlcndctl qnc devia 
i llll'lor ~•O~' pr?fc,;~orcs do l).'rou n fii"Oiti l.J il)~O du 
~erum exammad• •l'c~ ; e assim . o r,·z. A jltJZ:U" 
dc~s:t lll'ohil.Jic;ii:l, a~ aulas do i ~'CI!ll t·oulinuam 
a ~c r 1•nnco frC(I nenlatht~. ( ! us dos co! leglos 
[13rticulnt-cs regor~it:ttn · de nlttmno$. . . 

Portant''. me. p:u·c•·e tJilC o nnico 111do de ele· 
V<•r n in>tt•ttcç~o ~.,cunt.larin, nttmhit• a cnucnr· 
t·cncln ;:•rn o Jyct!ll d:~ Bahia e du-lhc illlpor
t:mcia c fa1.~ 1· .com qnc os cX3tne~ nel lo presta
dos t<·nham vall!lmte para a matl"tt uht nos cur
sos surwriot"cs. (Apoiattos·. ) 

A l'~>le l"os[ll,ito fiJ!go do dir.cr I(IIC, lcmlo .o 
lumino;:o rcla torio l"om quo o hom·:•do presi
<l~ntc ela tni uhn p ruvcneia nbrin n pt·eEoute · 
st'ssiio da :~sselll bltl\\, ncllc vi C(llls;tgrada essa 
hlén. · · · 
Po~:o l!ccU\\<1 :\ c:nu1~:1 pnrn ~CI' o tret•.ho quo 

c•n•·onlt'llt nos~e t•cia t••t"lO, 1't:hi1Yo a•J as~ump to 
n que m · •·cnro (i r'): 

A m:mut.cujiuO rlcst; cstabclocimenlo c, como 
sald;:, utn~l neces;idalc indccli u:tYOI, nws cum· 
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predizer que nos condições em que elle ·se so lhe de amplo desenvolvimento; mas entendo . 
acha não produz o dese.jndo rcsult:ufo. que isto.se devo fn?.er o prjde ·consognir-so sem 

• A Crt\quenei:t de su~s :.ulns é limi~dissimo, que scjn _preciso nugmcntar··sQ o numero· das 
ao ponto do ~lgumns niio terem um alumno. cadeiras d11 racultladtl de medicina. ·_ · 
Como cauSll prhnordiol de sun decadencin apou· Na minba OIJiniüo, os cadeírus que ~ctunl· 
ta-se geralmenle a prollibição -imposta · aos mente existem satisfazem pci'Ccitnmcnte as oxi
respecth·os lentes,J>clo regulamento de 28 do gcnci~s da educação medica. · . 
Junh() de f87ii, de serem examinadores na Ia: o Sn, JEnONYMO SoDU.:::~Neste ponto não 
culdnde de medicina. . · d 

· . Julgo do. grande peso essa considera~:~o. m'ns 11110111
-
0

• · · . · · 
8mda removida · r:omo snpponho dercr ser O ·sn . !t.DEFONSO DB ÁRAU!o:-Comprebendo 
este emb:~rnç•), não pôde o lyccu da Bahia que se devesse crcar m:~is uma c~ dcira ·de a na· 
prosperar e norescer sem CJUO :>c lhe conceda 0 temia, outra de cliniea medic~, e outr3 de clinic.'l 
favor dn validade de seus exames p:m1 09 cirurgíc~. si a ell3s antuissc grande ilnm4!!t'o de 
curslls soperjortJs.· • · · nlumnos; is~o, por.;m, não Sll dando, me parece 

O. honrudo senador pllla provincia do P:u·nnú, que coda um~ dns ncluaes caddra~ praticas 
· combnll)l!llo alndn o lll'Ojecto nquo ;~Iludo, di~sc satisfaz perCeltamente ns necessldDJ.Ies do ensino. 
que o Cuda. ~nrn nao clar ~o govern'o o 3rbitrio Entre uós, Sr. pres_idente, o ensino medico 
de desigmtr os e~t:~bclecimenlos que deviam pódc ter maior desenvolvimt~nlo, torn31'·se 

·gozar i! essa concessão. · satisfactorio; chegar me> me n ser completo ~i os 
Si o honr••llo scn:u.lor pede no governo CJll\l cxe- · substituto~, que !Jll:l~ i sempre estfio em disponi· 

culc o decretodo ~ de Setembro q·uo dá o me;: mo IJilidatle, !or~m olírigatlos a foZt!r cur~os comJ}Ie· 
rbitt•io ue do:si!;unr os proviu cios em que;de,•cm meutare~ de certas e>JJecialid~clcs · IJU<.: nmuto 
haver m~sas exomínndoro.s,quo escl'upnlo tinha indí~pcus::wcis n totlos os que se d~diL'alll ao 
S. Ex.. ·de votar 110r m/UC!lle prnjecto? estudo dus scienci:~s medicas, ·mu~ que por t'nlta 

De tnrlo rJLWQIO ten tO dito, Sr. presidente, do temr>o nào podem ser trntadu~; nem de~envol· 
devo. concluir· CJ.Ue o honrado wnador, qunndo .vitlo.s nas cadeil' r1s pelos respeCtivos prufes~ores. 
no silentin llo seu gabinete reflcclir um pouco, Em tod:~s os univt>rsidadl.ls dn All•~m~nho llS 
bn· de conltcc<!r que prol'ecleu lnj•l~tam~nte pri· especialidades consti\uem Dssumptos para ciu'sos 
vnndo o lvceu d:~ minl1a provincia tl& . um complementares, que silo t>rofcs::ntlüs pelos sl\ll· 
grande melbornmento, que . trnl'i:r ioevilnvel· stitutos ; e é nestes cursos quo os professores 
mente vantagt~m real para.u ensino. · crenm nome, nrmnm sua repnla1;õo, t! d~sscs 

Espero, po i·énl; que o honl'tidu sen:ulor nin(la · cursos qne t~m ~uhido as itl~io•·es not:,bilhlu(;es. · 
me :ouxili:m't na re:lliu~1'ít• dt!;:~a idéa; cspet·o 

. que S. ~x . ainda seró um nd\·ogado :~rdente O Sn . Jt;;no:-.rliO &mn~ :-As e;adeii·:~~ do qne 
n~ tril!un:1 do senado, para que essa medida seja In ta mos não são cntlciras do especi:•lilhdc. A 

. convertid:• em lei. . · . faculdade do Pariz tem qu::tro cadeír~ ,; de . 
Sr. · pr'C; iclo.m Le, occtt&:ar-me·hei agor:a de um cliniet~ . · · 

ponto rdatlvo ti orl,(nnizat:iio do onsiu~ ~uperíol' O Sn. ILPIWOX~o DE AnAt:IO :-:\ iu~titníção 
nils racLtldmlcs de medicina. .dos prore~ores cxtraor·dinua•in~ roi ct•eada un 
Sei cJne n_:, illustrndtt comm.issão de instmcçiio Allctn~nha parn quo o ensino .metHco nas t'ncui-

. publkn csl:í o dccr·cto de 19 de Alwil quo t'C· dalle; tivcsso nmt>lo dc>cn\"olvinH1 ato. c puri L·~se 
forma o ens ino rublico, c IJUe ll'atl dn re01·· ucompanhur pal'i pa~s11 os vr~'grcs>tos lia ~l'irmdu, 
s~mi~:açii() ll ;~s faculdocl!•s do medicin~; mas, ~o- sc;m que fos-se preciso ougmoutar- se o numero 
u.borc~ ,cu J!enso t[uc uillu:;trada cemmis..o;;io uão ·d~s cadeirns. · 
podcr:i em um ::ü lltojet:lo ohr:mg·~ •· ;t roorgoni· 0 sn_. Jr.noNYlllJ Somn;: :- E' (Iorque 0 Lcmp_o · 
z:;.çilo do~ u·cs a·nmo~ do oosino ; unturalmcnte do ensmo é outro. . . 
tel-:.-lu1 de r.lividit· em Ires pn,jectos, cnda 11111 
do!t quac~ clllt ar:i em discnssiio J;lOI' suo v e~ : O Sn. ILDEFO:o~so DE "\n.\liÚ'• :- P~ra qilo 
cstanilo 11 IJI'cscnlc sessão legi,;lattva l!aaLunto porém esses r.ursos Pl'Oduzaru osrcsuiL;1dos (lUC 
adiant:•d11, me pnrecc quo niio tL•rcmo;; tompo ilevemos <'spt•rm·, I) preciso que ellcs tcnhnm 
de uiscutil-os, c J,lOr ~~~o nJH'O\'Oito a occ:nsiiio um caracter ll,;5cucialmcnle pratico, sem o que 
pnr.:~ f3zcr ligtnras considcrovües sobre o não poU.crào nprc>cntar -suas v :m Lllgllns i·eaes ; 
assumpto. . é preciso dcscmbaraçur amcdici Dn dos queslÜBli 

Sr. prositlente, qu3ndo nesta c:~sn discutiu-se mcrmnento cspccnlativns . Os cu•·~as_ (ll'utícos 
uina iratcr·petlnr ão dirigida ao meu illustl'e com· trazenulssa vantngcm. De qllC serve ouvir· 
provinc1Dnu ex-miuistro do imperio pelo lllus- se uma bel111 prclecçf!o, um elulJUOillc discurso, 
trado deputado IJ L•lo 1\I:~rnnhãot rclnlivnmento si o e~lud:mt\l ni\o Yil, si não óbSCI' \.:lll?llilio CJUe 
ao decr·eto do Hl de Abril, cu uisso~não vejo lho lllssornm? Os ·conhecimentos Jll~ttrcos quo o 
neccssüludc de ae augmcnUJr o numero das aluruno ndquiro dul'nnto o seu tirocinio per · 
cnd!!iras d:~s f:~cuhl:ldcs de medicin:a . dur:am em tod:~ sun vido; tl por i~so quo os 
. :Esta pro~oslçiio roi por nlguns dos meus co!- llllemãt!s, Ct.lmponetr.1dos das v:mtngons · · do 
leg3S rcce1!1dn com ostranbe&a o contrntlictadn ensino pratico, em algumas univarsidndes SU!l• 
em apartes. Tl1Uho, IJOrtnnlo, o dever de dllr as primirllm n cr.delt·~ de pathologia, p~ssnudo este 
razões em que me rundava pnr•n assim pens~r, estudo n ser !oito M nula . de clinicn, onde o 
de cxtel'nnr· os motivos que rorlificnm esSll minha profc~sor mostra a entidade morhida em suo.s 
opinião, . . differentcs pb~scs, em tod3s liS suas rn:mifesto-

Senhores, cu quero flUO se olargua o mnis çües simptom3tieas ; ·e sou a inRuencía da ne· 
pos~lvcla esphern doensmo medico, quero quo dicncfio competente, de modo rtuo o nliltuno em 
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vez de decorHr no compendio os symptomas dá O :in. JEiloNYMO Sonni:-Mas niio tem entrado 
molesti:r. os vê em toda a su11 evidencia para j>uraohservor, Um hospital de 300 e tnntos doen· 
não mais ,·squet:d-os, nem conrnndil·os na pra· tes, di:~; V. Ex .. que nil.o chega para tlous pro
tiC:l. Devemos IJMtanto dar ao r•nsino pratico fea~ores de clinica I 
nas f:~c.uldodr·~ :rruplo desenvolvimento, q~er o Sa. ILDSFO:!!SQ D& Aa-'-ulo: -Mas si.o doen· 
rcorgal!-"-l•ndo o< m'!"~ns, qu~ c~lstcm aqu1 c 1 tes alfectõldos quasl das mesmas molestla~, não 
na 83hln JJara ~-'Xposu;:"o de peçns de anatomia · lla p01 tanto grande variedade de cusos. 
normal, r•a' bolo~ll'a, compararia, da collecções · . 
de botnni<:n e de znologin, quer dnndo nova O SJ!. Af:MEIDA Co11T0 :~Em todo o c~so_, ~s 
fórma 00, ,,,bor1•torios qne lamb"m j:i existem, mol~stJD-8 hao de obt.!decer ao typo da constrtUlçao 
nome;~nrlo J•ara elles preparal/ores fixo~ esur· medtca. . 
llcienteroeute retnnru.>r~dos. Deve-se portanto O Sn. lLOEFONsi:J DE ARAUJO:-Sei disto · mas 
dnr 110 ~nsino medico ecarueter prntico qui! elle um hospital póde ter 300 doentes e não hnver 
apre~cnl" Plll iorl~ a Europn ; t~uidr~mos da edu- grande variedade de moiestias. 
cação ~rati~~:: em qtw lln!to pl'ima a Allemanh.a, o sn .. JE~ox~•ro SoimÉ :-·De ma.neíra que 
des~a ütue.u.ao que obrrgn o alumno a OUVIr, na Bahw 81, rCJna um lYI•O de molcstra y t 
vêr e ob~ervn r. , - · - . . 

o decreto de :l9 de Abril dó n cada nma das OSn. lLDEFONSO DE ÁR:'-uro:- O que d1go é 
faculdades th~ medicina :;t(l c:rdf1irns orJinnrias, tJUe ,ne1n ha_ g~-~nde varuJdade de caaos, nem 
ent1·ettrnlo quo na~ univer~idades d:t Allemanha suh~rabund~ucm de doentes cor.no na E~rt;~pa, 
hn fscutdnd~Hiue L~m u. outra~ :1.0, e ahunHs para _que t~nhamos qu~tro caderrn_s de clrnrca. 
até. 9 corh'iras. Devo, portamo. concluir qlle a .o ~n. Jt-:noN?-'~o So!Jru;:-:-:Ern P:trtz ~a qua~ro 
maJOr v:rnta!!:l'ffi dt!SS:I reformn consiste nn olficraes de clmtca crrurgtca e medrcn, afora 
ereação de novas cadeir~s. ~rtis de jO aggregados livres e m~dicos de hos-

0 Sn. lERnNnro Sonn:E :-M:~s nessas facul- 1nt:~es. . . . 
dados dc:r 9, !O e U cndeir:ts niio está conclui do O Sn. ILDJ;;l'ONS~ IIB AaAtrJO : -Sr. pr~srdente, 
o cul'~o dt: sci .. ncias nutnrae~; são cadeiras me· no Alle!fl:tnha nao ~!l eslabclcce u~a fnc~Jdade 
rameJ.te de ffit!dicina. de medrcum em logar on_~e liS hosprtaes sno po

O Su. lLo•:•·oi\"so DE AnwJo;- Ora, n ·crençãu 
de novas .cudeir:ts inplic-ilamente tra1. n crençiio 
de novas de.<pezns, e, comqunntu eu não seja da 
opini:io daijUdlc~ que entendem ·que com a in
struc\~ão publica ~e deve fazer economia~, por 
q:ue pens-o que tudo quanto com ella se gasta 
e betn apro"eitado, per)!unlnrd todavia : si 
nas circumst:.nci<~~ ~c L u11es é j n:sto q uc augmen • 
ternos despt~7.<tS sem vantag'clm para o ensino Y 
Certamente <J ue n:io. 

O Sn, JER••:'IDlo Soou~:--.,H:io de trazer neces• 
sariamentc •lesde que o ensino for pl'atico. · 

0 Sn. ILDEFOO"~O _DR ARAUJO:-Pt'la refor·mo 
s1iv crcndas (IS s,•guinte~ c"deiras: mnis uma de 
cliniea medil-a, o~tlru de clinica clrurglca .. , 

O ~n. lslto"'YMo Soon~:-Essos aiio hidispon· 
savers. 

0 Sn. [LDEFONSO DE ARAUlO:-~ .. outra de clini· 
e<t psycbfatric~, outra de cliuic:. de partos, outra 
de bistolo;.:iu, outra de opfltalmologia e outra de 
obstetricia, Para quo erenr·se mais doas cndeiras 
de clinicn, si _!>S qu~ -(~xis tem ~aLisfazem perfei· 
tamentc ( 1wo apamdos ), tanto em relnçiio no 
pequeno nutMro de alumnos ..• 

O Sa. J&no:Nnto iSoont:-Satisfazem a quem 
quer ouvir, ruas não o quem quer ver e obser· 
vnr. 

O Sn. ILDEFoNso nr. AnAuJo : - .•.. como em 
re~~çiio _nu scrvir:o ~Jcqueno dos hosp!taes, ondo 
nl111s nDo supcra_bunilam, . como na Europa, 
doentes c mole~tras que srrv:tm para o estudo 
c observ:rçfto !las mesm3s clinicas. 

O Sn. JEn(tNVMO Soon.;; :-Perdôe·me, V Ex 
o hospitoltle BCU tem~JO nüo tio de hoj~. ' ., 

O, Srt. ILDtFM-;so DE AnAiiJo : - !las tenho 
mu1~o:o Yezes entrnJo no de hoje. 

br(l~ de doente$; enlre IJÓS h:i fal\:1 de dOentes, 
ha failn de hospitaes ]lnra as _cliuicus existemes ; 
npczm• disso queremos mais cadeiras tle clinica. 
(.Avwtes.) . · 

· Per:o. nos nobres deputados que niio me inter· 
romp~rn tão frequentemente. . 

Entendo, Sr. pre~idente, que 11 cadeira de eli· 
ni~a psycbi3trlea é da maior lmporwnoia. Em 
quasi toLI:J.s as faculdades du Europu o estudo da 
p~ychiat.-iu constitue assumpto p;or:J um cm·so 
esj,ecial, c em ulgumas o prole~so•· d!l p:rthoJogia 
interna li tambem o professor de clinloa psy
chiall'ica. 

ComideJ'O de grande alcanco o estudo das 
alfecçüt!S mentaes {. elle faz COUl <]Ue os medicos 
não andem ~s apa p3dellas no.s graves questões 
m!!dico·legnBs que se pl'end~m â .ulienàçüo 
Dll'Dial. · 

E' oind~ de grande nlcanee o estudo dessas 
3lTecçiíes, uflm de que os -medioos não sejam 
sorprendidos pelas altas questões que se agitam 
perante os tribunaes, e que dizem respeito no 
sucego e~- trQnquiltidnde d~s f:•milias. 

Hoje que os estudos medicos offerecem um 
vnslo horizonte, hoje que o governo se mostra 
inteross:~du l>ara que a educac.,iio lllr!dicn seja 
completa e o estudo na~ f:rculdndes tenli.a 
1_)1110 lado pratico srunde dtlsenvolvhnento. 
c indispensnvel que o nlumno saia nas con
dições de poder conhecer e interpretar com
puten \e mente os desvios e ~ber1 ações do meca· 
ni11tno psychieo normal. 

Es8a exi!!.encia é ttmto mais legitima quanto 
o e~tudo du psycologin, tul quul é lloje compre
hendido, J~mnls ~e deve aro~&ar do terreno dll 
expcrl~n~ut e observação da natureza. 

Si considero do tanta importnneio o estudo 
dessas affecçves, (larece que estou em contra
dição ct~mhatenào a creaç:io de semelhante cn. 
deira. Nilo. Si os substUu&i:Js são obrigados 
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3 . Cater cursos complcmcnO!res Õe cerlas CSJlC· como era antes do régulamento de !81ii.i, Jll'O•. 
cialiadades, si entre ellas estão eomprehendiilns duzindo sempre muito bons resullados. 
as rnolcstias de pellee sipbyliticr.s, que actunl· Uma nceessidade urgentemenl() reclomada é 

. mente fazem parte do curso de patholog1o. rtue os ex:~mea c o competente julgamenw seja 
Interna, bem se vê que, deduzindo estas reltos por mo terias e uào por anno, como actual·. 
duas secl;ões ~o curso dQ Jl~thologin , que mente se rnz . 
fica assim reduzido, · póde o )Jrofessor dessa . A experiencin lem inostrrido que o olumnó 
cadeira dnr maior desenvolvimento no eetudo póde csl:tr suillcientemente preparado em certas 
das molestias nervosas e mcn~t;es, e nlndn, e determintld.as matcrias, e hopedc em ·outras. 
para maior vantagem do ensino, incumblr;se Exemplifiquemos: um estudante no ,\.o 
das li~ões traticas de psvchintrin . Assim se anno prídc ler-se npplicndo muito. no estudo da . 
}>rati~.., em olgumas facufdadcs dn Europa, e patl•ologia interna e de p:1rtos e traindo com 
essà prt~ticn, si fôr por nús ndoptado, lia de pouen attenção o da pathologia cirurgicn. No 
trazer vantagem para o ensino ll economia para exame responde perfeitamente nas duas primei · · 
os cofres publieos. · · rns .cadeiras, e nn terceiru nada ·di~ ; c por i :.:~o 

· A' cadeira de partos deve licor ann-exn a da reprovado · no &. • • anuo ; iuju~tiça chim<JI'OSa ! 
mesmá . clinico, c nssim convem,. nfio só· porque Deve ser· reprovado na· mnteria em guc se 
o professor poicr:i dar m:;ior d~envolv1mcnto mostrou hospede, e·opprovnuo nns materin:; <(Ue 
u suns lir;o.ões como porque me p:1rece que a 1:11 snbio; reprovado, marqti.e-se-lhc o prazo de h'CS 
clinicn não. 61!rá tiio · nbundant.e de mulheres ou quatro mczcs, pal'a cem centrar todt~ a sua at· 
pejod:;s e. p.ulda~. que exijn um profes..~or lenclio un 'maleria em .<JUe não estava h:tbllitado .• 
especi:~l. · · · sujeitando-se ·de1Jois n. exame, sem ? quo u5o se 

1-':alln.•so em reformo das fnculdndes. Ella poilcm\ matrir.nlur nO" anuo seguinte. · 
ê preciso; mos deve começai' pelo J>C$50:11. E' essa a pratica segnitla nas faculdados .dn 
(Apoiador.) Ha pt·ore.ssore$ muito distinctos, bo· Euro1m, e que deve ser por nóidmita!la. 

_ mens notaveis i mas t..1 mbem h~ alguns jávelhos · Outra necessidade que as circumstancios estão 
e cansados que nada nd~:tnlam: . ur.gentemente reclamando é qne dos medicos . 

O SI\ . JEIIONDIO SoDJ.u~:- Da l!cença _Pan um estrnngeiros c nacionaes, formados em acade· 
nparto? O decreto de i9 de Abril prevmc n hy· demias esLrnngeira8, que vierem verincnr ~eus 
pothese. -· ·· tttulos para exercerem li medicina, se exija 

o sn. ILDEt'OXso DE AnAmo:- Chtmo 11 at- · eJtame de todns t•s ma terias de que ae compocm o 
tençtio do Sr. minbtro do imperio paro este curso medico. . . 

· ponto. Na Bnllia por exemplo. o profes~or de Por que roziio o medico brnzileiro lia de ~e•· · 
. bystologio e an:lthomia palhologln ê bem lnten• obrigado a· estudar sl'is ~nni:Js, hn deJ•ns!III'I'OI' · 
clont~do, asslduo, c · deseja cumprir os seus de· provas dimcei~, hn de f1u:er gr:tnues ~svczos, e 
veres (tnitilva apoiado6), mns ocha-se velho, can· do estrnngeiro se b:a de apcnns exigir um li;::cit'O 
sado c sofl'roudo dos olhos . · et:tme de cTinica e uma simples . sustent~çüo do 
. O SR . iAlU :- SenectH• es' morbr11. 
O Sa. ILnliroNso DE Á nA. um:- Não pódc, por· 

lauto, manejar o microsco~io, e conseguinte· 
mente nadá 11dinnta em cade1ra tão importante . 
Si o honrado mini~tro tomar em ·con~ldcra~~ão 
estas relleJ,ws, poderá npo~enlal -o, e es~n ca· 
ddrn ~ssar:i ti ser .regida por utn moço muito 
dlstlnclo, bem preparado nu materio, c que h:t · 
puuco voltou d~ Euro~J;~ rieo de conbeeimeulos. 

o sn. ALliiEtDA Couro:- Ha de passar por 
concurso. 

O Sn. ILt>EFO~so DB AnA.UJO : - Ni~; ha do ser 
nomc:tdf! IWI' direito de antiguidade. 

Sr . presidente, entendo que n:~ ordem em que 
Filo lecdon:tdns as cadeiras nas faculd:~de~ de 

· medicina se pôde rnzer uma nlternçiio, que hll 
de lrnzer vantngens para o ensino: a cudcint de 
matt~ria medicu C lbcropeutica deve ser JecciO• 
nndn no.4." ~nno, quando o estildnn~e começo 
lambem a aprender pnthologia; lecctOnad{l na 
ti. •, c:umo uctnalmenLc c, tornn·!'-e o e~ludo 
da t.Htthologiu muito difficil para . os nlumnos 
quo .não têm :.indn cor.h~cimento do~ medico· 
mentos que d e\' em ser opphcndos nas dtlt'crentes 
m\llestins, e como o esludo da moterin mellicn c 
tltorapctica õ um dos mais .nccesserioa ·IJ'Ira a 
mcdicin:t,ttlil.l h:ivia inconveniente em que russe 
rei to no 4. • c t;.• nnnos conjunctomenle com o 
de patllologla, e neste cnso a e<~deira de pnrtos, 
IJUC eslâ no~-· nnno,- devia p:mar pua o 6.•. 

; orno 111,-31, 

these ~ · · 
Essns duas ·prov~s ~fio t>Otventuni sutll~icn· 

tcs p:~l' ll que as ,·nn!:lgcns do medico estr:mgeiro · 
~ejam cquiparndns ás dos nlissos comp:itriolos, 
que estud~tm dureuto seis nnnos, fnzem grandes 
dc~pezns e largos sacrificios 1 · · -

Isto me parece uma iliconp;rncuci~, um nri· 
vilegio creldo em fa..-or do <:str~ngeh'O. 
N~m se diga que é uma medida rest1·ieta, 

. nnti-liheral, pelo contrario, quero collocnr o 
medico estrangeiro e o nncionul no lerrcno de 
iguttldude, quero •tne do estrangeiro se exija o 
<tue de nós se eX11.m erntodos os JIDizes, quero 
que o cstrfingciro venha. aqui dar provns de 
11ue tem c~tu\lus regulares sobre metltcina, 

· quero, emlim, lJUe não se continue u abusar 
da nossa hon fé. · · · 

Sr. presi;lenle, chamando a·uuenção do hon· 
rndo miltislro do imperio para estll.s . con· 
siderações que acabo de fuzer, peço o S. Ex. que 
li~ue ~eu nome ;\ retorma do insu·ucçilo pu· 
bllco; si tiver a gloria de realiz.al ·n, pôde con· 
vencer·se . tle que prl'stou a seu p:~iz o mais re· 
levante serviço elevando-o â alturn a que tem 
dirdto . · 

Tenhó".concluido. 
Yoz~;s :-Muilo lwm I muit•) bem I 
W:m it mesa, sio lidas e npoinda:>, o t•ntrnm 

conjunctnmcnte em · diseussiio as seguintes 
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E»ENDAS 
. 1 unico. Disposiçiio permanente. O governo 

· t1c.1 autorizado .. d~sde, já, a. contratar n con
strucçfio. de odlllctos . ~proprmdos para nelles 
fllnceionarem as escolas primarias do munici pio 
neutro, nudludo 30 juro do c:apilal que por elle~ 

. tiver de pngnr uma quota de amortízaçuo, re· 
guinda de modo lJUe no fim de certo prazo se 
devoiv:l ao dominio do Estado a propriedade 
desses adiOcios. O .juro e a: quot:1 de amorliznçiio 
onnuaes ficarão comprchendidos na veriJn vo
tnd:a em eadn cxm·cicto p~ra o serviço de aluguel 
de casas, que em caso ;~lgum po_d.erâ _ser excc: 
didn . E o preço de cada pred10 ·n:.o ·J)Oderil 
exceder de W:OOO~ nns rreguezins dn ct ade, e 
de t5:000;' nns freguez.ias de fúra . . 

l\io· de Janeiro, em !3 de Julllo de !880 .
Ii~l'ato Barr11so. -A.udradc Pi11to. -Pri3CO 
Parai:o.-P1·ado Pimentei.-Carlos Affonso.
Cr.:ar Zama. 

E:IIE1CDA SUIIS'!lTU'tl \'.'· 

o n. 26 ~ubstillia ·se pelo seguinte. 
Supprirrtindo 11 despeza com unúncarreg:~do 

de ·material das t~Scol:ts: reduzida a 60:000;5 
o do expediente dnse~colás; o 6:50Gt) n.dellivros 
o otttros· Cibjeclo~: supt.ll'imid~ 11 dcsp. eza. com a 
elcraçzy!l. de ... ~:cis .. e>t'obs .... d.o.J,o no 2_. 0 groo, .. e os 

.- - desiiezas extrnortlinarins inclnsire premio~;·· 
· consignando·~C DOQ,) pal'~ muclan~ns de cscolns, 

· e ele\"nndo-se n U:OOO:S n de reparo: dos ulen· . 
~ilio~, reduzida a lliO :000~ a de olugucl de 
c3~ns; e ' elevndas a 35:009;5 a de escolas parti· 
cularessubvencioMd~s, sendo o governo auto
rizndo a subvencionar nté !!O cursos noeturne~. 
E finalml•nte .reduzindo-se a 500~ ns despezns 
extraordinarins no interno to do imperiol collegio 

· de Pedro 11. 96:J:80iJOOO. 
S. I\:-Úbérato B<lrP'Qso.- And'r<id~ Pinto. 

- Prudo Pimentel.- ·C•wlos Affou$o.- Cesar 
Zama. 
Emclldll ti Jn·oposf4 t!O !io_Dei'JIO_, fiX<I!Ido a dt3peZca 

. ào tlilll1sler1o do 1mper10 

Ao n.· 21! (r~cula:.dcs de medicina). 
Augmentc•sc n verb:t tão sót1tente parn equi· 

parar os vencimentos dos lentes substitutos dns 
faculdades de medicina aos dos lentes substitutos 
dns faculdades de direito c dn escola polyle· 
thnica. · 

Snln d;~s sessÕ•)s em l3. de Julho de 1880.
J. llf. SfalhciJ'OS. 

·. Ficam :~bolidos os exnmes do preparatorlos 
feitos na raculdade de medicinn dn Bahia. 

Rio, !3 de Julho ~e 1880.- le•-onymo Sodr.é. 
·- ·P·•·iscu Pr1raiso. - JQ(Jo BI'Üfido. - APltoaio 
C(ft·/o.ç.- Ul•Jsscr Viamw.- : llmeida Couto. 
Galdiuo das Neves.- Bcm·os Pimentel.- Ccsario 
Alvi111 ~- RodoiJJ!w Da111as ,- ~IIUiimFrancisco. 

O Se•. Darrol!l Pimentel :_; O dis· 
curso eum que o meu nobre omigo, deputndo 
peb. Dnhin, 11briu a discuss.io do o~nmento do 
Jmt~erio excitou em mim o descjl) de nella in • 
terrir, apezar da regra quo IDl' imput do niio 
tomu parte nos l:lrg:os ~ellftlos, como são os que 

comporta o orçamento dg fmperio, os guoe~. a . 
.meu ver, devem ser deixados aos granlfes orn·· 
dores. · · 

.O Sn. J.ERo!l"nto SoDnt:-como V. Ex . 
. O Sn.· BAnnos PlliENTEL: .....: A insLrueçrro pu.·· 
b:ica , quesLilo especial de que eu quizera me 
oecu.par é certo qU13 á um Jos rumos de~se 
ministerio, mns, pnrn uma nnalyse ·minueiosu 
da reforma de 19 de 'Abril, J'Cformn aecrtnd11~ 
mente libero I em soos pomos principaes, espero 
ainda a discussão sobre esse docreto, ntTecto n . 
commiss5o de in~truc~~o publica, :~pcZilr do de- · 
claracão do nobre deputado pel\1 Babia, um dos 
memÍJTos dessa commi5são; de que a earriara . 
n::io pódo opprov:~l·o ::mtes de votar os ·rundos 
ncces~il1·ios . P:~reee-me i~so uma inver!!ão, 
pol'IJUC não conseguiríamos ct~h:ular :1s verbas 
:mtes de sabermos qu:ics, entre ns innovações 
da reform:~, scriio approvadas. Em todo caso, 
ú urgente ~1ltirmos d:~ confusão em que es· 
tmnos em matcria . de inslruct.iio publica, de· 
pois do decreto de t9 de Al1ril. Não se pode dis· 
linguir· os arligos que estão (liU . Yigor dos .que 
não estão i acha -se Lu do entregue 3 interpre • 
taçiio arbttrnrin e contrndictoria dos avisos. 
Junto, por i~so. o meu pedido nos que desta 
tribun:~ t~m sido dirigidos ó. commis$iio1 anm 

·de que ·apresente o seu parecer a lempo a e po· · 
.. dermo~. nlndn ncs•a scss~o. tratar de tão illl· 
IJOrtante assumplo. · 

Foi talvet :1 emonci_pa~iio dos escravo~ n _prln· 
eipa\ parte do notuv~r discurso do nobre depll· 
Indo pela Bobin,-'- e eu asssim o chamo .porque 
!\. Ex ., deixando as questões todos os dins de- · 
bnlidns, traLou com originalidade de outras que 
nhi estão n pedir a nUençíio dos poderes publicas. 

·senhores, tflo violentos siio os protestos .que 
nqui se Jevnntnm qunndo se lratn da liborlllçiio 
dos escravos (apoiado1), que quasi c llfeciso uma 
certll coragem para que algum orador se J)()Ssa 
pronunciar ·por ell:~ . . , .. · 

UM sn: DEF\,~ADO:.;.....Pro&cstos muiLo juatos e 
muitos fundado~. · · · . · · 

O Sll. BARROS PniBNTEL:-.... mns isso mesmo 
á um o rnüio JlDrtl ~ue nenhum o deixo do rue r, 
nilo porque n5o nos mcreçnm o m~lior ro~pcito 
esMs contc~taçti~, mllS por que o que niio tet•ia 
ra7.ão do sor é que procurasscmos fallnr e dis· 
culir sobre pontos eu1 que todos ostivessemos 
de :.c.eôrdo. · 

o sn .. CESAlll() ALnM:-Em these ninguem 
contesta n cmoncipaçiio. 

0 Sn. BADROS Pt~IENTEL:'-Por minha pnrte, é· 
com grande sntistnção que nprovelto a opporlu" 
nidnde para fazer meus os votos :aqui enuncia· 
dos pelos nobres deputodos peln Dahin e. por 
Pernnmbuco, afim do que os estadistas do nosso 
pnrtido procurem fazer alguma cousa . al~m 
dessa gloriosa lei de i8 de Setembro, sem du; 
vida a maia importan•c que jamais partiu deste 
recinto, tron:ovidn pelos nossos adver$arlos, a 
quem, n nao ser n~sim, Cllhor:i perante tl historla o 
privilegio de hnverem realit:ulo a ma1s honrosa 
das reformas. (.Apoiado$.) 

(Ct•N.=atlhtt muitos apartes. ) 
O Sn. PIIBSIDE!iTE:-Attenç.OO .. 
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O Su. BAIUIOs PIM&NTEL:-Bem sei que póde·se 
diter que f(}i o pllrLido libe1·al, particularmente 
o· minislerio de :J de Agosto, de que rez pute 
o nobre deputado por S. Paulo, que me honra 
com aeus apartes,. qllem teve a iniciativa da 
idéa da emancipação dos escravos ; talvez. mesmo 
.aquelles que conhecem mnis do qua 3 SUI.'erfl.Cle 
dos acontecimentos políticos possam dimmuir a 
parte que, como partido, tiveram nes~a lei 
os nossos adversarios ; e certo, porem, que é o 
nome de um de seus estadistas o que · está em· 
baixo desse grnnde acto. 

O Sn. MAaTm FMNctsco E oUTnosdiío npnrtes. 
·O Sn. Bo~.nnos PmEI'TEt:- .Eu li em alguma 

parte c1ue a historia é sempre a representação 
aos mesmos Jnctos, mudados apenas os per
sonagens; ás vezes, potilm, ella me p:~rece ainda 
menos original, por que os actorcs siio os mes· 
mos e sómente os papeis mudam. E' u que se 
d:.i. com o ·nobre deputado por S. Paulo, um 
dos au~ores dO primeiro documento officinl em 
que se chamou para esse nssumptoa attençilo 
do co'r(lo legislativo, m:as que hoje, com tanto 
calor repete os argum<'lnlos de seus adveraarios 
de en\Uo . contra 11 sua supposla temerid:lde. 
(A partPs.) 

Dizem-me os nobres deputados que no ter
reno da tbeoria estamos lodos de accút·do, mas 
de que serve invocar, etn }lolhic~, 33! thcoril)s, 
quo.udo os que apregoam sua. verdade siio os 
primeiros o não querer opplical-as ? A rorça 
·illl idéa emauciplldora na no:;sa socied,adn ja é 
tal que ninguem a pôde impugnnr de frente ; 
deelnrn1ldo-se, porem, emnncipa!lores, apezar 
d~ Ines reservns1 os nobres deputados tomam 
l.l!parcntemP.nte a deCeza de uma opioiiio que 
nuo é n sua e que :~ssim comh3fcm mnis effi· 
e111.mente. (Apal'leB .) · 

Repu:;na o noml:l de escravocrata e os nobres 
deputados não o sc1·iam, estou convencido1 em 
~870; mus hoje, n5o querendo que nadu so roça 
em i3'~"or dos gerações a fiUCm niio oproveuou n 
.lei do ~8 de Setembl"o, como querem SS. Exs. 
que os .cltnmemos 't ( Colltr!Slilf.ÔC8 e aparte do 
Sr. Ctsario.4lvinl c d~ Oi!ti'DII SI'IJ, deputadCJJ,) 

Por certo ni.io vimos aqui discutir th~Jorins 
philosopbicas; mos o que seria Jlhilosollhin é n 
questão da legi~imidade da escrnvidiio, da qual 
os notlres deputados vêem que não me estou 
occll!Jando. O que eu digo é que n\io sómente 
couv~m cumprir a ld de :!8 de Setembro na 
parte rdaliva no fundo de emuneipaçflo, como 
que, dez nnnos depoi~ della, podemos fazer al
gUmtl coisa mais, c pnrn indic:~r os meios .•.•• 

O Sn. CEslnto.ALVJM:-Mas é o que os nobres 
deputados não fazem ; ninguom di.& qual ó o 
meio praUco. 

O Sn. BAnnos PmENTEL:- ••• ti que eu faço 
um appello nos humens que dirigem o nos~o 
par«do. ~.quem isso, de nenhum modo, pôde 
ser indi!Terenle. · 

O nobre deputado, por ~linns e.xprobrn-nos ~or 
·nilo opresenLarmos o me10 prnllco. Ha os metos 
directos e os meios indirectos, e lllt devo de· 
clorar que sou ave~so a qualquer medida vio· 
lenta; mas s. E~~:. QU!ll' tornar menos modesta 
do que renlmenle é a porte que eu venho lom~r 

hoje nesta ques,ii.o e que nüCÍ passa de uma de· 
claração, a que me juf:;o, atl! certo ponto, obri. 
gado ~rque, reprllsentnnto de uma prov.incia 
onde cli.islc a propriedade esemvo.; n qual alhis 
eu sou o primeiro a reconhecer como um facto 
legal quo niío ô licito deixar de respeitar, eu ~o • 
quero. que, qllando um dia th·er de d~r UJU 
vo\o nesta camara, elle sorprenda a ninguom. 
03 nobres deputados me p1;1rdoarão haver toc~da 
nessa_problema que (rovoca de SS. EEx. tão 
vivas reclamações; e que eu não quero levar 
da minha passagem pelo parlamento o g1·nnde 
pezar do niío ler ao menos manifestado a rainha 
adllesão á cnusa aqui tão brilhantemente defan
dida pelos nobres deputados pe!:J. Bahia e por 
Pernombuco, sobretudo pelo. ultimo, ao qual a 
maior gloria que Cll deseJo é a de que, no fu • 
turo, ao abrir. a historia parlamentar deste p:liz, 
possa algttem, lendo o seu nome,. sentir alglllllll 
cu usa dessa impressão de sympathia, de admi
ração e de reconhecimento que multo inglez 
livre boje ha de sontir sempre que vir lraçatlo, 
em uma d~s jlaginas de honra ãc s11a historia, 
o nome puro de .wilberforce. (Jiuito bem.) 

Ha um ponlu, porém, em que me separo do 
meu illustmdo amigo e meslro, deputado pela 
Bahia, é em dizer s_ Ex. (JUC U.mll d:~s mzões do 
seu entbusiasmo t;~elo JlrDJecto dcnforma clei· 
loral é não ndmilttr elle como prova de renda 
a propriedade do escravo, no que S. Ex. vê uma 
negação do dominio o da posse. Não pareça a 
S. Ex. que ê da minba 1;1ar1e um P.rCJUizo de 
legista, mas o respeit!l 1i let ê dogma aos par lidos 
constilucionaes nos regimens livres, e a propric ~ 
dade escrava, si não é uma propriedt~.de legi· 

·Uma, .é perfeitameulc legal. (Apoiado&.) 
O Sn. lEMlUMO SODIUÍ:-0 quu eu ftz. foi as-

signalar o faclo moral. . 
. 0 SR. BARROS PIMENTEL:-V. E~;. disseque· 
no fnclo de não se•· udmiltida n propriednde es
cra,•a como proYa da ronda, V. E:s:·. do;;cobtiu 
a negação da propried:•de o da posse. Neste 
ponto divirjo prorund1ment~, r. Jll!lr isso votei 
{)Or uma emenda do Sr. lgnncio 1\larlina ..• 

U<~~ Sn. llEPUTADO : -Que a· eanútra niio np· 
proYou. · 

O Sn. DAnnos PurmnsL: - ... para que fossa 
~ceito mais esle meio de _11rova. Nenhum de nós 
deseja uma soluófio revolltcionnria do ph•blcmn: 
o ponto de partida, pois, não póde deixnr de ser 
o reconhecimento do facto lognl. 

o Sn. J.Eno:-;YMO Soon~~-o primeiro que dos
respeitou a lei foi o projccto do govot•no. 

O Sn. BAIIIIO$ Pl.ll.lilNTEL:- O quo a esse res
peitl), no projecto, é digno do partido libernl o 
da civllisn(,'iio deste seculo é a concessão ao li· 
berlo de lodos os direi\os políticos, de modo que· 
os offeilos da escravidão so perdurem cmquauto 
existir o facto iniquo cre3do peln lei ou por ollll· 
consagrado. Essa é uma medida liberal, humuna, 
e ao mesmo tempo politica, quo lambem seria 
levada em eontn do que o.qui j:i se chamou o 
nosso scntlmenlalismo, si não estivesse no pro
jecto dos bomens praticas que dirigem o ga·. 
VOI'BO, 

O sn; J&noNmo Sonnh1:- l\lns a medida vem 
de pés quebrados e com grnves inconvenientes. 
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O Sn. 13Annos PI~1ENTEL:""""Permitt~!'lne a r:~
llllll'a pa~mr· a ·Otdm a~-sumpro; :i analyse de. 
nlg:umns rcduc~ões. propostos pel:1 r.ommissiio de 
OI'Ç31l1Cnto. 

Seuhores, chego mUito tarde a este debate, 
em que him inter~·indQ tontos orndores; desejo, 
porém, enuncial' as r:tzõcs por que eslou de 
accordo com os que iml!ugnaro.ru os córlcs da 
commi5~ão nu verba da lll$trucção publica. 

O Slt. JsnoNnto SoDnÉ:-V. Ex. sempre il· 
luôlr~ o debate . · 

O Sn. DAnnos PIMENT&L:-Receio votar pela 
rcdm;~·ão · iJfO{Josla na verb,1 dos <Jiusuei.s de 
ca>us pal'3 :1s escnlas Jlrim~ria$, que, em sun 
generalidaM, j:i ~fio m:ís, e e no relnlo1·io do 
nobre mini>tro do imperio que me !lrmo parn 
julg-~r iCisumeienle a verba [':11'<1 e;;se sen•iço, 
independeu te mesmo da redUll\·~o. em vista do 
modo po1• que sobem constmtemente esses aht· 
gileis. 

Eis as pnlnvras do noúre·nlinis1ro: 
• nele\'~ ponder:.ü• que 08 alugucis tendem a 

elevar· se em lll'OJJllrções ns m:1is .desfa\'ornveis, 
como demoustrum os ullimos· contratos ceie· 
l!rudos. • 

Or~, como propúr, niio ob~t~ute; a commisslío 
:l reducção de :22. 000~000' · 

Jlareceu • m~l mais engenhosa do gull procc· 
dcnn' :1 raziio que dó. a comiJlbsiio, porn p~dir a 
reducção dm: dm1s vcrlm~ pan1 acquisição ~ en· 
cadernoçilo de livros. e para impres~ões diver:<M, 
pi!IJd, li v tos e outros oJJjec!os de expe!liente, 
uns duas faculdo.tle$ de direito. 

As du:1s Wl'u:1s pódo-~e dit1•r que fazem .urna 
sô, pcl~ scmcl.htm1;a dos SCL'\'i1:os :t que cot•t·es· 
ponuem, c ~UJliS lll·stler.~s se fun!a por urna ou 
por outra. Mas eram ell:1s tlifl'crenlomente do
lutl;ls 1ws duas f:lcllld:ul~s: a que ero muior em 
uma el'll lMHol' em oulra c vice-versa. 

O que fu n commi~são? 
Quer que. sn iguale a maic1r·lle encln uma 

llella~ {t münor da outro, Jlrejudir.ando nllnal o 
nw>mo ~cnko ('lll cõlda lliJJD u;~s faculdades .sob 
a :qi]Hil'encia ·de que iguala dous ~crviços ~~me· 
lh:ml~~. Quem cUI',;ou, runw cn, cs,;as dnns fn · 
culiLodcs c coLli l et•o~ a pobreza dns respectivas. 
bi/,]i(lfhet·~·~. r:slran!uml du cvrlo que n commis· 
sl\o não beslla;;so em propúr e~sa pe1]U.ena eco· 
ll(omia, no seu louv~.Yel proposilo do cquilibi·ar o 
o r~ a meu to. · 

(T·t•ocrtm•se ap•rrtr•s entl'e O$ Srs. Lilmralo 
na 1'/'0SO c FJ'atlCiSCO Sodrt!.) 

Um llo~un1 ento officit1l não mepermiUc acom
ll,1JJiwr ,, ilJuslrJd/1 oommissiio na redUC!·iio que 
)H''!Jlu~ a vcrh11 1m·n augmcnto dus g;1l>inele> e 
lliiJor~loriM c cvcntnacs nas fnt•.uldtlllcs «le tlltl• 
didna, assim como :i 1le serventes na racnltln!le 
do lllo elo Juneiro. J':sstJ dvtmme11lo ti umn in
\crcs~~~ntu me mor ia tlo Sr. Dr. 1\lo\ta Mnin, r[Ue 
aCIIlllll~lliHI um dos 1·dntorios tlo nos~o collcga 
\lOI' S. llanlo, cJnnmlo mlulslro do imp•·rio. O 
i ll!t5lt'll{1o jlrctfossnt• clcsercwu -uos com!) o mnis 
dcplumvcl o c~tutlo da fncnltladl! tio 1\io d.c la· 
nru·o. 

O 811, ,JJmoNnlo Sonl\Íl : - l~ cllc n5o disso 
tudo. 

0 Sl\. BARROS PUIENTEL ; - Não ba sequer 
inslrumenlos ::~proi>l'iados ás O]Jemções nos ca· 
daveres2 o dos amphi lhentros nnalomicos é tal 

·a descrJM1io feiln por aquellc professor que, 
por muito repugnante, devo poupar á camara 
suaJehura. ·· 

O Sn~ JEnoNnlo .SoDnÉ:- Elle não ex~ge·rou. 
O Sn. R\nnos PmE!iTrlL :.- li• havia um 

illnslre lente do Bccif~ chamado uma vergonha 
permanentl! o cdifieio d:lquella faculdade; .•.• 

O Sa. ULrsst;s Vt.\Ni\'A : -Apoiado. 
O Sr. Rumos P1MEN1'EL : - •••. P~rece que é o 

que SíJ póde lambem dizer da facu!dilde de me
dicina do 1\io. 

O Sn • .JEnoz;rruo Sonnf:: -Com a dilTerença de 
qtte no Recife nfio ba perigo, entretimto que 
pot· e~se estnuo da faeuldade de medicina do 
Bio de J:moiro lw pre]uis9 p~ra o en~ino e ainda 
risco de viela 11ar~ alnmnos e profes~ores, 

O Sn. BAI\l\OS PtME:>TilL :- ~\grade~o o apar
Le do nobre llelmlado, mais competeutc U.o rrue 
eu sobre este ponto. 

O Sn, C.~>:SARIO AL\'I~f ;....;. A c~sa nfio ci:w. 
O Sn. lEnONY:o~o Son11i; ·:-Não ó c:~bir n cnsa, 

ê que púde haver sacrificiode vida. 
O S11. DAnn0s PniENTEL :-Actu:•lmente hon

ra es~a eocoln com suas visitos o liçues. Unto. 
not:ibi\idnde scientific:~, o Dr. Fort ••• 

O Sn. J.-nol'!nlo Sonnli: - ('odeL'ti dizol' 
como o Sr. Ja~cotid: Il n'ga rien. 

O. s·11. llAnuos P•~LEIITF.f· :-E de\'emos sontir 
que não nos possa ser lilonjeit·o o seu testemu
nho sobro o no~soestnrlo s•~ienLifico. (Apoiarlu&.) 

Além dns razões pm·ticulnres quo me levam. 
n votnr contr:~ c;tfln uma dcss~s rl·dueçücs, in
Uuc no meu est1irítu n do que ô um lll'ru nlío 
tlnr á inslruc~~iio Jm!)lica o mniot· deseuvolvi
l.l'cnto. Ntto tne rendo mesmo ;is rt•zlics ei~Onomi· 
·cn~ e aos arg-umentos de cquillbrio no orca· 
mento. Nada srHin mnís improtH·io do fJllll \'Ü' 
ainrb neste recinto demonsli'Or com tlrgulllcn
los do é$C01a a utili<Iod.c da lnsttn~ç;io lJUIJiicu; 
pemliltir-mc·htt, porôm, n cmuurn, uma vez 
IJUC se tr<tla de orçnmcnto, ciltu• u1n facto qUil 
c uma rux;io cconomkll. SQbOLn lodos qunnto 
repug:nou sempre nos inglezcs, com os seu~ hn· 
Litos de sclj'·ift.t'eJ·~·.~uwllt e de suspeita coutrn a 
inten'ençlio ·do governo, o eusino obrig~torío, 
a compulsion, na qu~l vinm um al:1que n invio
labilirtade da ramilin e elo domiciliu, que consi· 
der~m comQ o bnlUt1rte· da~ liberdades publicas. 
Pois bem, um nrgumento foi dedsivo para o 
6.·piriltJ vr;tlico lfU6 os tlislingue, e foi que 
vurios gcncros da induslria inglezn COllleçnV<llll 
:a s~n·aJ.wndon:u:los nos mercado~, em virtude da 

/Jrel'eret~ci11 dud~ nos gencNS simil:ll'(.>S da Al· 
c1iwn!w e dos Estatlos Unidos, c que n superiori· 
dod~ L't!Ol destes 8XIllic~vn~so pela SliiJEmoridade 
do~ opcrnrios ullemnes e amerieauo~. que sn· 
bium ler, sobre os ing-lez.ce, quo niio o snlliam. 

Na \'!lrbn-Culto pniJ!ico-propõe o commissiio 
uma . rethtcçno na eon~ignnçiio parn pnrochos, 
ntleullendo·se no grundc numoro de pm·ochins 
scrv idas pol' ptt rocbos cncommendodosc que 
Ilcrc~born metade d:n:ongruo., e :ts parocllias 
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vagas. Eu. qnizera alé a SU(J(Jr~ssiio dessa con
signação, porque aeomponho a opinião, já .nqnl .. 
enmu:ioda pelo. nobre deputado por Mlnns, de 

· . que é o unico meio de (IZcr com que o:; bispos. 
JlfO~'Urem dt:finiliv3menle pro\·er as pnrochias, 
( Apoiaclot.) · 
. Para .mim, senhores, o porocho presln um ser· 
'\'iço talvez maior do que o de ba(Jti!nl', C:JSar c 

. confessai', 6 o de ser, nas nldê.1s, nos povoados, 
• no . interior cmnm, ·o cons~l hciro natvaJ, o 
am1~o das famlli~s pobres e 1:;noran1es; e p:1rll 
que cllc . possn preencher t:io sublime qrianto 
ntil missão é preciso que tenh~ a permanenci:~. · 
nccessarin pnra ser coJhecido e inspirar con -
tlaoça a .. todos. .. . . . . 
·O Sn. ALMEIDA. Couro:-Verdadeiro p::~stor do 

seu rebanho. . 
{f/c& Oltti'O$. apal't l'l,) 

O Sn. BAnnos PnttNTRL:-Renro-inc ·:is'po
pulaçõcs do intel'ior, porque os grnndes centros 
siio gp,rolmcnlo indilfercnlés em matéria reli
giosa. 0 que é cerlo Ú t)llC a e sMS parochos 
ambulontes não se pó de dar o nome de p~store~ 
de rebanho. (A.Jiaiad•JS.) 

O Sn~ CEsAnJo Atxm :- Principnlmente si 
sã) C!tl".ingciros. . . . 
· O SI\. ·nAIInos PniEXTEt :- E' o meio de Urar 
nos bispns ossn. mllicia doei! dos encommen· 
dados. .... · · 

O Stt. CF.umo Ar.,·m:..;..Iilslrmncntos. · 
o· Sll ." D.umos Pl:.IE~'I'&L :- • • • ~é 11 supprcsstio . 

do~ congrua~. · 
O Sn. l!Lnsss VaAN~A :-Si oM:;umcntojirc~ 

Vlll&•·c~~c,· tlevin principiar-se poi· tirar os or· 
dellllt)Os !!OSI.JlS(IOS, · ·. 

o Sn. u.~nnos PI~I!>:SfEL:- Os nobre~ riCPI\· 
l!ulos d1anuun.·mo phril o terreno sempre cncn
de.~ccutc 110 IJUl! lmproprilllliOilh! tem o numu de 
qucsll1o rcliglusn ; Q cu estimo isso, JlOI'quo 

· dcsrj~Vn, ~CIH 1(\lCftW ;JIIlCCi)l:tf n di~ClUSiío dns 
inlt~rpollilçiies a nnunciadn~ pelt• Sr. Snldanha 

· 1\tal'inho. pronunci3f.lnu sobre cll:t, 3 pr•oposilo 
dos decretos cruu :I(Jprovnram os estatutos dtl 
duns congrt·~n\\Õelj . {.lJXJt't<.'-" .) Si niio são aind4 
congreg:~çlics, \i t~ssilll l(Ue ell:ts começam. 

Vllz~s :-O go>vcrno tn·o~edcu muito bom. 
Não . são congrcgaçucs religiosas. 

O Sn . DAnnos l>me:riTBL: -Senhores, sou o 
]Jrimeiro n rc•:ouhl.lcür qnc se tem dndo nesses 
decretos mnis volor do que ellcs reolmente 
tl!m ; mns, con~ idol'nndo do maximn importnn· 
cin tudo que nnha dor força oo ·espírito cleri
Cill, que nlguns dos nob a·cs detmt:ldos oJh:1m com 
inllill't~ l't>nçn, tli7.cndo•mc que cntr.e nós elle 
nem existe, penso, oo coutrnrio, qull exige nossn 
mnior nlt!mção Lullo que pnra 1sso possa coo· 
correr. · 

lll:!s eu tli:titl quo é essa um<~ •1ucstfio pomica, 
porqu~ do que se lmla ó da indcpondencin do 
estaiio,que dcsnppaa•ecuria no dia em qtle [Jermit· 
l.isseruos, sob o prcl.cxl.o d:1 religiiio, n in ter· 
veoção de um podor eslrangoiro nos negocio~ 
do pailó. . . · · · 

.O Sn . J&ool'lnto Soomi:~ Nüo npoindo, V. E~. 
n11o póde .dizer isso. 
(H~ outros apal't~" ). . 
O Sn . B .. umos PlMENTEI. :-Eu llei 'de mostrar 

ao nobre. deputado como é jttstamcntc por essa 
razão, por considerarem que o obedleneia cega 
ao que VP.m de Roma é incompn!ivel com os de· 
veres do cidadtio, que os ,zovernos bojo no mun· 
do civilisado receiam il invasão ultramontanil . 
Mas antes, e muito facilmente, farei ver aS; ·Ex. 
a força que o. es~irlto clerical tem entre. nós, 
tão grande que e elle o principal obs taculo que 
enct>ntram elll' seu caminho ns reformas · iibe· 
rnes. (Apcwft.t. ) · . 

O deerelo de t9 do Abril,-que reformou o en· 
sino publico, levantou immeuiotnmerite no ~e
n:J.do o ·m3ior clamor, e o~ membros daquella· · 
casa que o impugnaram declararam que o fa· 
ziam em nume da f ti religiosa, aUrclluindo n 
inspira•;aio 1la reforma a esse libcrnlismo demo
lido.r e a~heu, que, conrorme um lugar com· . 
mum da escola, corrompe a·s soeiedodes moder
nns. (Apa1·te.r . ) · · · 
. Aqui mesmo, nest:l · C3mnr~ liberal em sua 
ÚDanimitlnc.Je, (!OI' pal'le de que1n (oi CDCoutr;u• 
opposicão o pl'Ojecto dn secnlnrlsncão dos cerni· 
terios 't · Por parte daq uellcs quo se llzernm os 
defensores do direito canonico contra o direito 
leigo. (ilpartt8.) E ha dtl ser nas opiniõos reli · 
giosos dos membros do seoodo que esse projecto, 
si nqui pn8snr na lercoirn discussão, ha de en
co~lr~t' sua morte. si não acontee~r o que 
está ncont~c.ondo com o projecto do registro ci
vil. IJUe pelo mesmo motivo nem sequer é alli 
dado t•nrn disclll!sâo. · 

Querem mais os nobl'es deputados? .lhi está 
o JH'Oj~clo de logltimaçàQ dos Ulllos cspurios, · 
consngrandQ. o mnis bum~1no dos princípios . . . . 
( Ap·•iado1.) · · 

O Sa. JEnONYMO SoDní:: -i\Ias a igreja niio 
conlradir. i~to, 

O Sr. IJAilliOs t•rm:<'ITEL :- .. • O!JUÓ não era mais 
do quo uma conseq~encin n tirur dn nossn h•gis· 
l~çfto, de~de que est~ per•mille cont.rahlrcnl' 
IIII(Jcias uquelles · de cuja uniiio unscet•am os· . 
lllhos ·ljue se queriam lugl&inwr, :1hi está n!'se 
projn:·&o que fui e~ h ir no senndo .nos :tt•gumcntos 
dos que ~Ui se r~·zcm os interpretes mnis ·:mio· 
rizndos do direito tlCclcsia~tico,-porque, destn 
vez, até n inlei'Pt'eltll;.iio lhes era contes tada. 

O Sn. JEno~rMo Soom~ :-Não Coi diorito . . do 
principio religioso. 

O Sn. DAnnos PtiiiE:>TEt :-necorra o nobre 
dcputndo ás discu~sõcs ..• 

U&t Sn. nEl'liTAno·:.;_Vier.,m ott! as bul:~s . 
O Sn . BAnnos PuirelfTÉL : - ... e verificará 

que rortnn. c~~':' a q1tc me rofiro O$. :~rgumcntos 
dns Srs. t,nnthdo Mendes o Junquc1ra. · 
· O Sn. J&noN\'MO Sooi\É :-Pcrdno·me, niio foi 
em noml! do JJrincipio 1'1!1 igioso. o que regu In · 
va t~r·a o direito cnnonico ; j:i yt) !Jilc ns bulas 
hnviMn de viL· i- tllscussfio. 

o SI\ . 0,\uuo~ Pnta.:N"rEL : ...:ll~is mnn llrovn d11 
f\II'Ça rcol tias 11piniõe.> ultramontau:.s ~h i cslá no 
C;actu du niio poder o ministr.rio passndo, ten· 
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taudo aliás uma reforma na Conslituiç5o, in
cluir nclla a extensão 3os acatholicos de todos 
os direitos polilicos, no receio de que viesse 
isso, como nos disse o honrado ex-presidente· do 
conselho, comprometter a sorte da re!ormu na 
camara vitalícia. 

O Sn. A:-oTO!'iiO CARLos dá um aparte. 
0 Sn. BARROS PIMENTEL:- Não conbero in· 

stituição de·que mais careçamos do que o Cllsa
mento civil, necessaria allm da qtie·huja entre 
os brnzileiros de todas as religlôes . egnnldadc 
de direitos, necessari:~ allm de que o est•·nng~iro 
venha explorar as nossas riquezas, p~r gue, 
como o ac:~ba de reconhecer o nobre lllllll~tt'o 
da ngricullura, os n1ilharcs de contos gastos 
com a immigrnção não puderam nltrahil-n, e 
nós não :~ ennseguireUlos emqu~nto n1io ofJure
eermos ~o estrnligeiro um~ pntria que elle 
possa adoptar, sem impor-lhe a renuncia de 
:~spir:1~ões e de sagrados direitos. 

\rêem os nobres deput:.~dos quo não somos uús 
!JUe phnnl(tsiamos quando fatiamos no clericn
hsmo, ms clitllcnldndes qnc nos OJlpüo, a nôs 
11artidu Hherul, e nos perigos de que ameaça 
estn sociednde, si o estado 01ugmentar os. re
cursos c privile!fiOS do que já ene dispüe. Níio, 
não é uma queslao indiJferente e>sa ; níio somos 
nós que cr~nmos nn\. contlieto que não existe, 
como os nobres dcput.,dos lccm hoje dito. Que 
questiio j:'1 ngltou mais os espíritos e mais con
vulsionou n consei~neia brazileil'll do que n 
cnmp~nha dos bispos à proposito de um:~ in· 
sigmlic~nlll questão de confrari~s, lmscnndo na 
maçonaria um pretexto parn atnen•· todas as 
leis que são o fundamento dos socicdndes mo-
drirnns7 · 

O Sn. J&no~r.llo Sooné:-E V. Ex. achou 
muito icgilimn a intct·ven~ITo <lo poder publico7 

O Sn. li.\ lUto~ PtliE~TEL :- Res(Jondo no nobre 
d~putndo qui.! nunca DCI'oditei que a prisão do& 
hi:;pos fosse uma ~oluçiio pat·n o conllicto; mas 
ern con~erJllcllci:l lugka.do nosso n•gimcn con
cord~tario, O~ bispos <:ram in!nctorcs da lei; 
n intcr\'eu~iio do Estado foi porfdtamcntc le· 

gitima. · 
O Sn. Jsno:o;nto SoDnÊ:-Essn ê que c a ques· 

t~o; tratemos de ncnbar com esse r~ganon· 
concordntario; mns o· que pergunto a V. Ex. é 
si, perante n lei, nchou legitima a intervenção 
!lo poder publico 'f 

O Sn. DAnnos l'tMENTEL:- E-slott de accôrdo 
com o meu nobre nmigo, quanto ao primeiro 
ponto do seu longo aparte:. tratamos de acabar 
com o regimen concordotario; mas omqunnto 
elle ror lei tratemos de cumpril·a. 

Senhol'es, tí preciso fechar os olhos ao qua 
sa passa entre nós e em torno de nós 11ara n1io 
·ver (jllC o espirito clerical, oq11i como alli, 
eni todos os pnizes, é o Brande represenlllntc da 
reacçiio. A cuslo pude 11 Belgic:1, o anuo pns· 
sndo, sccularisnr o ensino (lrimnrio, (rue, só· 
monte depois de uma lula renhida entre o por
\ido liberal c o parUdo catholico, foi rotirtldo das 
m1íos du ele ro. 

Em F•·ança, os esfor~os dos clcril'ncs em 18ia 
para sa nss~mhorcarem do ensino superior c o 
empcnhv dos seusadvmarlos, vlctoriosos nl· 

;;uns annos depois, afim de diminuir-lhes a 
:tcçiio prcponde•·aJite eUl . mu teria ~IJ ensino, 
leyando a uus e a outros n deploraveis excessos, 
têm sido o mai9r embaraço encontrado pela 
republica. (Apcu·tes.) · 

Na Allemanba,-sem que eu IJUCira applaudir 
a política l! os meios do grande ministro que 
dirijc aquelle paiz,-éco••to q11c hll no pnrlnm,mto 
um p:~rtitlo que, mosmo nas questões de polit!ca 
e de adn•inistrnçiio, que nada têm que ver com 
o cntholicismo, vol~ conforme a senhn que lhe 
é mn~tdada àe Uom:l, na esperança, -que parece 
ir atinai perdendo, de for~or o Sr. de Dismark á 
ir até Canosso. 

Na proprin Inglntcrra,.um·grandc estndista, o 
Sr. Gladstone, quandodeix:wa, ha a\gunsannos, 
o poder, julg~va conveniente prevenir o seu 
paiz, em nolavcis escrlptos, contra as conse
!jueneias das decisões do concilio do Vatic:mo, 
pt'Ocnrando demonstrar como era impossível no 
cidadão de um poiz liYre obedecer a ellas, pois 
que implicavam uma norma de proceder em 
relação aos ncgocios políticos. · 

Eis, pOl'qtte, .senhores, sem me tomar de in· 
fundados receios diante os decretos que nppro
varam os cstattttos das associaçües do Saorado 
Comçàn de Jes11S e dos Sc•Tas do Seulwr, (apoia· 
d<Js) cu desejaria que o governo nõo se mostl'nsse 
facil em conceder Ines n}Jprovnçücs parn o futuro. 

O Sn. Jl:t\oNnto SoDnk-Isto é, p:.ra os C3tho· 
lieos Riio hn liberdade! 

O Sn. D.t..nttos l'IMEI'TEL:-Para os catholieas 
hn mais do que lihet·dade, ·hn o pririlegio, ba 
o n1onopolio. Os grandes favores i:le que gozam 
colloc:~m·os fóra ou ncimn do dir~ito commum, 
em um l'egimen de cxcep~iio, .e si e11 niío he
sito em votJ.r por leis que restrinjam o poder 
do clero, c porque uiio quero que do presU· 
gio de que o J~slado ~ cercn po:;aa ~fie fazer ~ma 
!11'1113 contra o propr1o Estado. 81 os catllohcos 

·querem quo em tudo lhes sejam nppl.icndns. as 
rcg-rus do direito comruum, comecem pot· en· 
h'Ul' nelle, de~istindo dl•s privilegias. Nes~e dia, 
-devo dizel-o ao no!J1·c deputado pel:~ U:~hia,
si (Wdesso lwre•· quem defendesse co:n mais 
calor do que S. Ex. u causa catholic;o, pcrse.
guida ou prejudicada, esse defensor seria eu. 
Mas, hoje, o que t~·•n~1s é um privilegio odioso, 
ttUe )Jermitte n liberdade de cousciencin, ~i ella 
quer dizer IJUO niugucm é pel'seguitlo pelo IJUB 
se J!assa no seu foro intimo, 111as não pernuue 
a ltl.Jerdnde de cultos, pois que us seitas dissi
dentes não· podem pre~tur no seu Deus o culto 
quo querem, como quonm. 

O Sn. lEno:-onro SODIIK:-V. Ex. nl\o estti 
sendo OX.DCIO, 

0 Sn. BAI\ItOS PUIENTBL :-Como nii.o estoU 
sendo exnclo j' 

O Sn. Jnno:sv:~~o SoonÊ:-Desculpo que lh'o 
digo. · 

O Sn. 13A.nnos PtliiENTEL :-- Ser:\ preciso dizer 
oo nohro dcpuLodo que a~ ccremonios rcligio:;o~, 
o culto externo, ln;om purle lntcgronto da 
mesmo roll!!'iiio, do modo !lUO ú oiTender, o 
m~is lli'Ofundamentc, oo sl•ntimento niio par
millil' n sua mnnifostnção' V••Ja V, Ex, o 
que dizem os cntholicos, c com a mnior rn1ão, 
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qu.,ndo sentem-se perturbados nas suas cere
monias ; lembre-se do brado que erguia, ha 
pouco tempo, o bispo do Pará a proposito de 
uma proc1ssuo. 

Senhores eu não quero eltnminar agora as 
vantagens ou desvantagens de uma reliA"ião dt~ 
Estado, nem dar ns rt~zões por que seria scpa
rntista si tratassemos de conslilu1r direito. 

Aceito ns leis do meu pt~iz como ellas são, e o 
que vejo na Con~tilni~ão é uma scrie de :;rnran
t13s contru a invasão que a lgrejn pudesso preten
der nos negocios do Estado; o que vejo na consti
luiciio é a igreja ca tbolicn, mns nncionnlisada, 
de modo que nunca se pudesse della fazer a mais 
terrível arma de guerra coutrn as· bases d:~ 
mesma constituição, Melhor fôra que pedissem 
os nobres deputados n separação, si. querem que o 
clero aufira as vnntagens da concordnta sem 
cumprir os deveres que ella lhe impuc. Nós os 
acompanharemos , mas :mies di~so, collocados 
no terreno legal, não queremos delle. sahir. 

(Muito bem, nwito bem; o orado1· é comp1·i· 
mmtado.) 

O 8r. 1\lat•tlan Francisco : ·- Não 
venho proprinmentc fater ·um disci.J.J·so ; venho 
oppur. nlgumn~ reftexues 111 uma orguição que 
me dirigill o noiJre deput~do por Sergipe, ten
dente n ncr.mnr-me de incollercneio. em relação 
á questão emancipadora. Appellnrei simples· 
mente, e para jnsUOear-me não será preciso 
mais, para a memoria do meu accurodor, pedindo 
o. S. Ex. que leio. os dobntes havidos por oeca• 
aiiio . da discussão da falia do throno, em l81i7, 
em que vciu consignado o pensamento daeman
cipsção dn escravatura. Creio que foi em 1867. 

O Sn. FRANCisco SonllÉ:- Foi. 
0 SR. ~[Ah'l'IM FRANCISCO:- Fo.llo npenns de 

mamaria. Tendo da vir inesperadamente ::'1 
tribuna pnrt\ rcs~onder ti arguiçiio do meu il
lustrado collega, falto npenns segundo ns minhr.s 
reminiscencias; porém citas siio 1iio vina que 
qunsi posso ussogumr ao nobre drputado que 
não .me engano qunndo lhe digo, que, sus~nn
tnndo n causa dn emancipn~no, sempre Gprescn~ 
1ei esln resLrleção, que roi multas vezes repetida 
na tribuna pr.lo chefe do gabinete de 3 de Agos
to, o Sr. Zochnria.s, de saudosa mcmorin .. (Apoia
dos,) Nós pu&emos sempre esta restrieçilo ao pcn
aamentoemaocipador: respeitada a· actunl pro
prieednde escrava. O pensamento que exprimi
mos na discussão é o que eslã cousngrado na lei 
que foi votada pelo. poder legislo ttvo, n netun.llei 
emanqipndorn, 9ue e~tnb~lece\1. o grnnde facto ~e 
gue nao nnscerHI mms nmguem escravo no pmz. 
Nós nunca protendemos abalar n propriedade 
eacrnva; comprehendiamo~ perfeitamente que 
isto acnrretnrin fatalmente .a ruin~ do ptlit,.Por
que a ruma da lavoura sertn n ru1na d<' pn1z. 

Assim, o nrguiçfio, foHn pelo nobre depu
tado cootro mlrn, nilo procede. Quero· hoje o 
quo queria hontem. Julgo qne a lei de cmnnci
paçii:o, que rol volndn, roi uma lei summnmen~e 
u&ll oo palz, mas qno em mn&cria de omnnct
poçiio 11ilo poderemGs dor nt'm mais. um puno, 
aem grave porlgo pnrn a propricdndç pnrliculnr, 
o que quer dlter, sem gravo pcr1go pnrn t1 

renda do Estado, o quer di1.er, sem a rninn da 
l.nvour:~, que seria n r11ina do pniz .(Apoiada&.) 

Depois de feita esta reclamação por minha 
·pnrte, que julgo satisfará per(eitamente o nobre 
deputado por Sergipe e quo me ismtará tnmbem 
da péeha de incohllrente em minha conducta 
polilio~. passo ·a otrerecer algumas considerações 
sobre o perigo dessn insistenci~ por parte .do 
nobre deputado para que decretemos immedia· 
tnme)l.te n ubolil}ão d~ escravatura. · 

Eu chamo os nobres deputados par:. o terreno 
da pralicn e lhes perguato: . Qual o meio que. 
tendes pnrn solver no sentido das vossns.idéa~ 
esse grande problema da emancipacflo? · 

Decretareis a cmancipDçi.lo gro&uita, decre
tareis neste caso a depredação .• _ 

0 . Sn. FRANCISCO SODIIÉ:- Apoiado. 
O Sn. MAnTmFnA.Nctsco:-.•. da propriedndu 

fundada, decretareis a ruina daquelles que 
nenhum!! cu.lpn t~m do facto da escravid5o, que 
11 rcceborom, quo n aceitaram como facto 
consummado 'f 

O Sn. J&no:-l·Mo Sooni ; - Não se tr~ta disso·. 
O Sn. 1\IAnTIM 1.-RANCrsco:- Perdão; eu con· 

sidero os nobres deput~dos bomens notaveis do 
p~iz, homens que ntío fazem opposi~ão pelo 
gosto d!l a fnzer, mas que aspiram o governo para 
renliznr as suas idéas, para o que tem pleno 
direito. · . · . 

O Sn. JE.noNnto Soonf:- Que duvida! Respel
t~mo~ o. direito de propriedudc. ~tnrcnremos 
um prazo e nugmcntoremos o fundo de em:m· 
clpação: os meios sfio esles. 

O Sn. TQEooon~To · so~to : - Para que~ 
O Sr. IEn011"1'MO SooJtf: ; - Pnra emancip3cão 

geral. 
O Sn. CEsA.RIO At,•JM:- Pois si o:nosso or· 

ç~menlo não chegn para os encargos do the
souro! 

O su. lEnolnMo Soonf:: -Niio sei si nilo 
c \lega. 

o Sn. TnEouOII.Eto Souto:- Mas isso é sem 
gravar npopul~çii.o? 

o Sn. lEnolinto Smm&:- Sem grnvnr a po· 
pulnçiio. 

O Sn. C&SAl\lO AL\'JM :- Peço a palavra. 
O Sn. lEnor;rMo SotiRi:- O que sei é que o 

orçamento votado no anno passado lem dado 
mnis de 1.~.000:0006 na nrrec~daçâo, e ainda 
niio está te·rminada. 

O Sn. FRANCISCO Sooni: :- Nlío diz isso O gO• 
verno, diz que hn deficit. 

O Sn. J.EliONl'MO Son11t :- Entiio dignmos com 
rrnnque:>:n que ha no thesouro alguma causa que 
niio si snbe o qua é. · · 

o sn. MAliTUl Fn.\NCISCO : - Contimio, ·sr. 
presidente. 

Por conse~niatll, collocados os nobres de • 
pulndos no tõrronodn prnlica encontrarilo obsta· 
enio lns11pernvel i1 realização d~s suns asplra• 
tõos. · 
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O Sn. JEno:snlo Soollf< ; - NITo sei si é msu· folheto que foi uumuado publicar pelo governo, 
peravel ; V. Ex. !la de dar-me o direito de em que \'~m.longos trabalhos do conselltO de 
suppôr que nã&. estado sobre este as~urnpto. 

o sn. JI[AUT!lf }'Lu~·c1sco : _E' tão claro, é o~ nobres deputados vcrlío que não queria-
t~o llYidente ! mos senfio ai(Uíllo que est:i n~ lei d3 emancipa· 

ção; as principaes uléas desta lei não são outras 
Uilla inlelli.!n•neia, um <~nr~cter que uão póde senão as que foram npreseutadas pelo. Sr, mar

ser suspeito ao·nobre dlltmtndo, o Sr. Lamartine, tjuez uc. ::;, Vicente c outros imporL;m tes con
dit.ía qne em m11tcl'ia de emnncipaçiio, crn selheiros de est~do. 
preciso qtteo :;o\·er·nonndasse ~o!ll a carla. em~n· 0 Sn. 1Eno:s-nro Sonnt: _Si considera o. 
cípado!·a em uma m5o e na outra 0 dmhelro emancipação dos escrnvos como um aUentado a 
p~ra pag~r ;1 emaneipnçiio. propricdníJe, niío púde deixar de considerar 

Como, poi:>, o~ noi.Jres deputados vem aqui Lambem nm attcntado a libertação do ventre. 
no rccintt'l do pat·lumento agilat• um:1 questão o sn. Fli.\XCI>CO Soonf: :-Enssin1 considero. 
tão ~cri;;osa como c~ta, e nbsolu~tmcute niio 
••prcscnt:•m us :neios ]li":Jticos de soh·el-.a? CIJnto (Ela O!!tros apr!l'tes.} 
em p1·esen~nd:is d•~cl:H'aijiestão fmt1ca~ ilochde O Sn. 1lAil.TI:.t FnA:>CISCO:- Sob o ponto de 
1lo gabinetll de t)ltc n~ n séq!ter tinha cog-itatlo vish• do pel"i:;o qne ha par~ o paiz, em. t!llnção 
d~~ tal idétl, porque s~ 1lito a p,>di3 t·ealiznr em· á ruína que acurretani a idéa \!U.e o~ nobres 
quautv se d•·t·e:;~,~. tmis, uth' somos obrig~dos ~ depn1ado' snstcnln m, c que estou con~iderando 
lJ:lgat· O l]UC dc\·clÍlOS, \"t\111 o,; Ul•bi'B.< deputados a queslfio. 
ngitar um:1 questüo que n5o tem ~olução pr~- o Sn. JEno:-.·D!O Soon~.:- Yeja os Estados-
lica? Qucr.~.n os noLrcs deput~dos cnltocar-se Unidos. 
simplesmente na l'egiào d:~ theoria? Ahi lodos o Sr.. M.\.nTm FnA::--c15co :-Silo ha comparn
a~t:rmos d,• :w.·ordll; n~o ha duviti~ algumn •le çilo cutre 0 1J 1·azil e os Eslndos Unidos .. A 
que :1 líbctdade é p•·,-ferivcl :i c~cr:•\'id~o. Alas é emaiwipa~iio nos E>lados Unidos foi consc· 
isto pr:1tico? ·rt'mos nnbres depu!:• do~ meios dt, quencia da guerr:i. 
~em nl'l"l1itFtr o p:1iz. d<'cfefDr immedi:rl(lmenle foi 
a. cmancip:•çi1o ~ . .N:io tem ; e quao1to . os intet·· O Sn. l&uoxnlo Soon~ :- A em:~ncipa~ão 
t't'gamos n t:tl r~~1wil<.J os nobre~ d~put:ulos CattSa !leterminnntt' · · 
l'et"l':tm·~e de nttYen:< por .tal· fórmn escuras que (I! a .outr·os apartes,) 
a ristn nwis perspicaz, n ü:ta mais. fllrte, sel'[l o sn. M.-~on:rl~ll-'nANcl~co :-A cnmn da g\\erra, 
inr,1pn d<' deseoiJrir os nosso~ cmancipndores foi a uwior ou menor latitude que sú procurou 
na pollçàL1 l'Jn q11c ,e ,·fio ~ollocar. dar aos. P•'dCJ'C~ dos c~tados.Linc~ln só decrctQu . 

O S11. B.\nnos Pl:'>IE:'<TEL: ..- l>so; e o qtll~ di- a emnnc!p:tç:~odo~ e;;et'a\'o~. depots de começada 
zi~m ~·~ ath-~t'S.<ll·i~)s dL) niinistcrio de '. E~. a plül'l'a contra u•1uclles qúe combotinm o hllc· 
L'Ontm Y. E:í. mesrm•. · grhlade da União; 

O Su. :\L\n1'LM Fll..\:s"GI~t:o:- E Cti lhe-s r~- (Cnr.;an•·se wn'tos apartes q11e iuterTotltperu o 
SI10nLHa \}Ue n~1o ~e trata,'<~ llc nlaque ti proprie· ontdoJI'.) · 
tladt'. II'.H:i\";l·~c ~-implt•smt•nt~ elos nnsçilUrLt$. A lri~to'ria da cmuncipQç1\odos Estados ttnidos 
l'ortanto,nf,o tem at~i'lif<l~'''o o que tlizinm o~ ad- pro.lesl:l ~\·idculem 0utt1 contr:1 a opinião do,; 
wr~:\l'h1s d1> minl~\l·l'io a q\le t1'\e a h\)llt'a 1le uobres dejmt3do~. .:'iào ~ab~111 o~ th)bres de· 
!l~rl~lll'L't. putado~ que o eongre>$0 do~ E;tados tinido~, 

O Sn. 13.\tll\•}~ l'!liK~l't:L:- Qual f<li o mcio de :111h·~ da g-tLL•.rr~. foi Je,·ado " ra?.er· tlh·er~os 
qtté \'. E:t. 1:111\<'Hill:iü <[U~ndL> p!·op<>l acnwu· ~~·cüt"dM :I r11speito d:1 esc.raYa:m·a; n?,o sab10m 
l'ipa~.i\,• 11:1 f:,H:l .t~i tiri'Nhl ~ o5 hunrados •letmt:ld(•S a obri!_.:ação q11e _tinham 

rH,r ditw$0.~ II)Jr1 ,-t,.~.) os c;tados llttd•l nf1o e:tístia e>tl'a\·atnra de dar. 
de entre~:::ll' o~ ostW~\·o~ que p3ssa\·am d.:: uns 

O Sa. \:.1.!iTt~1 l~tiUt:t~t.:t' :- E;;ton r•~>pt>u • parn ot1u·o~ c~t~do,; ~ Llt•ntio aa nol•n~ tlL'l'tll:ulo. ~ .. th'~~•si:ill ~111 qn~ 
;,, lr<ll~Ya dé>t~ ~•>lll\ll'to no p~rl:ometlhl. ~~tnY~ O Sn. J81lo:-<nlo Sm:>ni: :-0 qul' pr,n·3~ 
dlt> selllhl lr:ll:nlo mímwinsnm~nk• uo Cllll~e- · O sn. JIARTI~I FnA:-;ct:>co :-S~o :trgtunenlos 
lho tlt! t'>Wtltl <' :thi >e prt•p:tr:tnl o pn1j~rlll que r.,rti,..,imos t}UC 111o>lr:~m a nec.e~~id~dL\ que l~lll 
tlc,·b s,•r ''Pl'l'><'lll:l•\tl :is cam:~ras. 05 t•>tntii~lus dtl lrami~ir com os f('lclo~. con-

L) .Sit ll.olliill'$ Pt.II~:"Tl~L;- r1l!ltlll·$e no Stl· snmmado~. ·{Contii!Uiw'i os apartrs.) feitl a 
gnintL•: L'Hl:meit':t\àll em um~. ~· ditth~il'o ctn !.mert·~. acnbon t'Oill c.t•rl<~s co !I renicnl'i3~. Os 
outr:1 mf"'. · ii;t:.doi d\l Ll\lrlc foram wnccttores: os c~\.;ldos 

do ~nl. Yt;>:ndtlo;. Os L'81ado8 \lo norte d('crelar;un 
(lftl mrf,.,,, ap,ll·t.'.~.l a t'lll<lllCÍJI:'I\!ilo. (.-l.pal'lr.c.) l\a ainda~) facto (\~ 
O Sn. M.\ttnM Fn.\:'ôGt:<co:- Ni\o 1!'<\1:\\'anto~ Lincoln ler alf<'l"éL'illo dinhcii'O. mns os E~tados 

t!e_tlú'l't1I:Jl' a l'llHIIIt'ipi•~·:·to tltlS ~saavc~s tJU!l t:uidos l'l"~llll l'i!'O$ t' nó~ ~CllllM iJObt·~s. 
t'XI~ll:tlll, pl'<'Cllrantul,l~ ~p,•ml~ ~'I"•'Yt'lllt •llhl o Sn. h:nolfnltl g,11,11~::-Pr1n·~ em f:.l\'C>r d~ 
U:1:<~t·s~c· tll C><'.l\1\'tl>, <' roi !!~l:l <1 iLlêa ni.ai~ ~IH· em:llll•ip:11'~ 11 0 ,•stado tlt•r~sce.llll) dos ~~~tnd,)~ 
~Jortallle c~11\,1,:1l:llla lta lei tla t•mnm.l[lac.;to. t; 11 itlos. · 

(Cru::mti·U 111iu ri<~ , 1 ) ' ., .. \ . • >' ,- , •. ,. 

l 
l ~R. Lol':~.\l\h1 , 1.\'l~l .-.'1.S Cc\1\Lll~Ll~~ ~ll(\ 

u~ nol•r,•s ttt'[ll:l:~d·•s. qtw dc•1·,•m t,,:- lide' tl!ltra;. ~ IJS Eot:nhl~ l'nidt1S u;to tiuham diYitla 
als:tml:l ~L'U'a :1 t'L'~l'l'iltl; ~·'m uu\·ida kmm o C\lt'rlt8. ... . 
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Os Sns. JsttaNnto So01\~ E CESARIO ALVIM 
trocntn mui.lo~ npurtes. 

O Sn. MAntm FnA:<:Cisco : - Niio protesto, 
Sr. presid(!Ute, contra ·os continuas apartes 
e as conversas lr11V11dns n respeito do as
Sll!n[JIO, porque longo de mo crearem dimcu.l· 
dadcs, ate como 11. hora está adiantada, r~cili· 
ta·n.?s n alc~n~r a hJ?~3 do tormo das no:;sas 
sessoes e dara ·occaswo aos o rndores que me 
succedereru na tribuno, parn tallar perante um 
auditoria mais numeroso. 

O Su . .TEnoNrM•J SoMii :.-V. E~. é mcsll'e na 
ta·Jbuna, não ~e incomrnoda com os ap~rtes. 

0 Sn. MAn-rm FHANCISCO:- Absolutamente 
não me illcotnmoàam. . 

A comp~r:u;iio ellll'e·o faeto da emancipnção 
nos Eslndos-Unidos e a hoje cmprehendid~ com 
pouco successo, eu o aspero, . pdo. nobt·e depu· 
lado pela Babio, pelo nobr~ lleputado por Sergi
pe e pelo nobrl! iloputodo por Pernamlmco, não 
tern, em minha opinião,.cabimento algum pelas 
razões que pa5lio n ex pender. 

Primeira: o problemo da emancipação da es
cruvidiio nos E~l:tdos-Unidos foi -solvido pelo 
rael\l cxtraordinario da guerra. 

Littcoln não .curavo absolutamente da eman
cipação imrnedial:1 da escravatnra, quando obri· 
g~do pela questão da sec\·ão emprehendeu 11 
guerra comrn os Esll!dos do Sul. 

Os SRs. lsi\ON\·Mo Sonnli: E FMNcisco Soont; 
trocam aportes. · 

Foi p1r consequencia uma armo de guÚra 
empregada contra· os E>tailo5 do Sul, para dhn!
nmr·lhe as forças: a enumcipn•:iio da escra
vatura crt>n'Va no centro dos E~torlos do Sul 
lllilhnres de inimigos nos impugnadores da 
inle{fridade dos Estodos • t;n i dos. · 

O SR. JEno~n1o Sot111t: dá um ~parte. 
o SI\. ~(.\hTtll Ftt.\:o\ClSCO:- Podia tet• rnlho.do 

o e~ leu lo de Lincoln; mns em lodo o cnso os 
no!Jres deputados snbcm que nüo era utn mrliJ 
cnlculo julgu que aqueJles·que tinham de ser 
em·ancipadvs por nmn lei·decretolla P•!los Es· 
t~dos do Norte, fossem pnrtidista~ do Norte. 

Era e,:te o resultado mnls provo\'r~l da me" 
di da; e o . que resta ver é si. o seu autor se en • 
gauou ou niio .. Me parece que n~o se enganou, 
e eu :•pp~llo para. :B lut~s post~riores que trouxe 
n emntH'JPaçiío tmmedtata, eppcUo paro os :ts· 
socinções secretas cre~1das pnra deiJellar os es
craYos declnraclo3 lh·res, c para n resistencla 
dos m~smos cscrnvos e os assassinatos continuos 
dos brancos no~ E>tndos crn que se deu 3 eman· 
cipaçf10 da cseraYatura. (Apoiados.) 

Mas cu pouco tenho com esta questiiJ --si roi 
11111 bom ou man c.:,lculo. O que é mconlestavel é 
que roi empregada e~su mcdidn como uma arma 
contro o$ E>lados do Sul, que se haviam reb~l· 
l3do cot!lra n inlegl·idnde da união. 

O Sn. J&no~rMo Sooaf: :-Não apoiado. 
.4. qtlC$t~o primitira poi~. n~o foi 'a questão. 

d~ nLolktlO da e>cra\·id;lo, roi a <JU\':<Iüo il.:1 ce
dencia dt! maior 1.•u menor soulma de attrilmt· 
fVeS couccdhlas aos di>eroO> Esh1dos da t;ni5o, 
e não ouu·a. · 

Tólllo 111.-3~. 

O Sn. CESARIO ALVIM :-E principalmente 
umn q uestào de alC1mdegos. 

(Ha outroa aparte~.) 
O Sn. ~AUTIM FnANcisco: ;..... Contlnuemos~a 

compnr"ção. 
_Os Estodos· Unidos n~o ·têm divida externa, 

nua têm por conscqucncta credores. no estran· · 
gelro, a quem devam contas dos elementos que 
posr.nbm qaan.:lo eontrahirnm 111 obrigações. 
Nós tomos uma divido externo, como declara o 
noll re deputado, do valor de 1~0. 000: DI)O/S, quu 
o nobre d~pulndo diz ser uma IJagalt!lla, mns que 
cu peço licenQil para dizer que serâ uma baga· 
tdlu Jnnilo o~radnvel áquellc que a possuir. 

o sn·. JsRONYMC SODI\É.:- Oh I Para um in• 
dividuo é muito, 

O Sn. MAnTnt FnANctsco:_;.Não: mesmo para 
o EstHdo, i>cis V. Ex.suppüe que nquillo que 
constitue uma importancia muito superior â da 
noss3 renda annual é uma bagatella T Pois nós, 
onerados por tal fôrma que não con~eguimos 
nunca equilibrar a receita e a despeza hn mui
tos annos, temos dlsponiv~is tSO.OOO: OOO~para 
pagar ao estrangeiro T 

Onde vamos baseai-os t 
O Sn. J1aoNrMo Sonaf: : - Mns quem tr~ta 

diaso T .· . 
O St~. MAnTIJol l"nANctsco : -Cem o V. l!l1e. 

quer decretar a 11bolição e. não guer dect·etar 
rundos para e lia 1 E' .isto praUco't Então !quer 
V. J<:x. 11 l!tnancipaçiio gratuita? Pois bem; li 
natural que i ess:~ emanclpaçiio gratuito os. que 
ti\m grande porte de sna fortuna em escravos 
resistam a todo o lranse. E' uma especie do ll· 
qnidaçiio soclt!lrque os nobres deputnilos querem 
decretar, é o c~cto com que incendiarão lodas 
as situações agricolus do po.iz e o proprio paiz. 
(Apa,-te$.) 

Jà se vll pois, Sr. presidente; que impetlido~ 
pelo loglca, os nobres deputados, que !'eCo• 
nhecem que niio tl!m rundos pnJ•e. aucndcr ao 
serviço da emoncipaçiio, chegam~ este resuUado: 
a cmanclpaçiio gratuito (apoiado&), isto é, • de· 
creto~ão de que ~ proprfedndu eseravo, que ' 
inqueslionave1mcnte umo propriedndc Jogai .• , 

o Sn. JoÃo BntGtbo :-L~gnl, niio. 
o Sn. Murn.t FnANmsco:-f.omo niio JegDI 'I 

Cada vez vamos a melhor I Si não é proprlednde 
legal, então os nobres deputados têm o direilo 
de PJJOderar-se dos escravos· alheios; é n conse· 
quen~ia logica de sua opinliío : nonde não ha o 
domínio e posse, o L• oceupantc ~o dono. 
(Apartes.) 

Perdoem·meos nobres deputados i sobretudo o 
nobre deputado que deu-me o ultuno aporte e 
que ~ formado em direito: a posse presume a 
dommto. 

O Sn. BAnnos Pr~tENTEL:-Eston com o nobre 
deputado, acho que n 11ropriedude li jJerteita• 
mente legal. · 

O Sn. liAnTtll FnAxc•sco:-Maito bem ; c 1 
nubr() deputado nesse cnso ~~ mai~ logico do qUI 
os outros , o nobre deputado ao menos respaill 
P lei, os o\llros nem ao menos o raiem. 
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Ha1 11i os oobres deput:ldos declaram que a 
proprieds•le escrnvn n:io é umA propried:tde 
lego!, então teru o diretlo do desconhecer toda 
e qualquer propriedade, 

· O Sn, 9Aanos PrMBNTBL :-Não é legitima , 
mas é legal. 

o SR. MARIIM FiiANcisco :- Isso é outra 
q11e1ti!O. . 

O sa. Fu.Nclsco Sooné : - Apoiado. 
o sa. JBROMYXO Sooat : - Has eu dovo dizer 

a V. Ex. que nio me ouviu. ·Eu respeito~ pro
priedade escrava, niio contesto n suo legahdade. 

O Sa. IIARTIK FRANCisco:- Não ·me referia 
a\". Ex., referia-me ao nobre ~eputodo pelo 
Ceará que declarou que a propriedade escrava 
não era le~nl; paroeeu·me quo o nobre depu· 
tndo por Sergipe opinuva no mesmo senltdo, 
mas agora reconheço que niio. 

o Sll . J~1loNYJIO Soollt : - Mas depois do llill 
Aberdeen a propriedade arriconn é legul ~ 
. O Sl.. MARTIM FRANCtsco:-Entendo qnc sim. 
Mas ett não posso RCt>itor que o nobre detJUlodo 
nos venha r:itor o bill Aberdeen contt·9 o qual 
ptotes~remos eternamente (opoiad.?a). o ·qual 
nil.o pôde ser invocado pernnte o direito das 
gentes, porque os ingle.r:ea ~1lo deviam en11·11r 
nos nossos porlos e ser juu;es em causa pro· 
ptia. E allnal revogaram'> bill. 

O Sll. JBRONYMO Sons(;::,;_ Como revoguratn T 
O Sl\ •. MAIITllrl FMNctsco:-Pois não, revo· 

garalll·no. 
O Sl!.. FRANCISCO SooaÊ:-Foi nominist~rio do 

nobre depulodo que occupo a lrtbunn. · 
O Sl!.,. M.u!Tut FJIANCisco:-Foj no ministerio 

de 3 de Agosto. 
(2'rOcam-ie muitos e l'tp~tidor apar·tt~.) 
Nós não reslslimos porque não tinhamos Corças 

para o razer ; scnõ.o havia mos da resistir. 
Ve!Tio~, pois, que os condiç~es 4o B1·nzil c "' 

condlttlel! dos Esllldos·Unldos alio complel:rmente 
diYersas sob o ponto de vist11 11nancelro. Os 
Estados· Unidos nilo tem divi!la externa e vi1o 
gradllalmente amortiza11do :t sua divià11 intern~; 
entretanto que nôs estnmos permanentemenle 
com um 01'\.'Drnento desequilibrado. Em vez de 
saldos lemos dt{icifl. 

ora; exàmlnamlo o numero de c~ctnvos que 
exlstem no patz, vê-~e QUil preeisnvamos de 
uma qunnlia ovuUodissimn pnra indetnnbaçiio. 
Nós temos um milhilo e iOO mil escravos. 

0 Sn. GALtltl'IO DA-S NBVBs:-Temos mais um 
milhão • &oo.ooo. 

O Sn. MAnTm FnANcisl:o:-Tnnto tJeior para 
os que sustent~m a vossibilidnde da emanei· 
paçào immediBia porque preeisnmos de mais de 
um milhar de contos tomando a média de um 
conlo de réis por e;crovo. 

O Sn. JsRONYMO Sool\b:: ....., E' domais. 
O Sn. af!l\TIM FnA;-;ctsco:- V. Ex. Ulnde-se 

a respeito do pr.~ço do~ e~eravos. Nn minhu 
provtncia pelo menos Iam-se V~11di1lo a trcs 
ODntoa de rtli~. Logo cu 11lnda doll menos do 

quo a media IJOI'qne o no~re deputado não_pódo 
contar~om· os escr·:ovos crwn~as IJUe os nao ha 
derrois da lei de 28 d.: Scteml.rro. 

Estrí por con~equenc!ncstabe!ecirla:. hnpos· 
s/hilidnde rla por mei() de lnrlernnis:rç:io decretnr 
a abolição. O que nos resta pois? Reslll·DOS ter 
um pouco do p:rcicnci~ e satisfot.er-nos com 11s 
diversas disposições du lei emancip~dora que 
temos. 

O SR. l'ERONYXO iount:- Pnr~ quando 1 
O Sn. lb.l\till FnANcrsco:- E' qucs~ão que 

n5o durará mais de 20 annos. 
O Sn. l'.llRosnro S ,onG:-Hn de levar maie de 

quarenta. 
O Sn. ~[ARTild Fn.Htmsco:-Pois seja. Em 

t11.do o caso temos jâ lodos esles meio': as ernan· 
cipu\·ões par·ci~es, o fundo de ernnnci1racfio, a 
org~niz:rçfio dos IJeculios. S;io tres meios effi•!a· 
:tes qu~ eslão aduando consl:tnlemente. . 

Segundo um calculo que li, depois da lel 
em~tncipndora lem•se alforriado cerea. dt~301UOO 
escravos. 

O Sn. JERONYMO Sonm~:- Está enganado; 
apenas perto de t30 . 000. 

o Sn. ~rAn'l'IM FnANcJsco :-Seja; mas não 
temos outro r~111edio ~eniio es~teJ·at• um pouco 
desde que não temos outros rueios, trutemos do 
applicar es\es e qu:rndo tivermos uma renda· 
mais av11ll:tda, podert11tlos augmllntur o rundo 
de emandpao;iirr ; não sou coulrurio n to"a i dê~. 

A homena;:;-em pre$\ada ao principio lmmani· 
tat·iu alrl OSI<t eonaignar1a n~ lei. Aos escravos 
actu:tes nüo estâ roubado a esperança de se ill· 
f•trriarem. Elles têm ~ !'Onero<idade dos 88· 
uhores, têm um rundo de emnndp:•~iio o tem o 
peculio; mas decretar rel>enlinaniente n abo
liç:io dn e~ct·avnlttra seria lançar na sociedade 
·rnilbai•es de individuas ~em edw.mçiio algumn, o 
que seria um tJerko social horroroso. Os l!ls· 
tados-Urtidos, que estovam l!lll cortdlçõcs muito 
mnis prosperas du qu~ nós, o experiment:n;arn. 
As lutas. nos Eslndos do Sul entt·e os escr:n·os 
alfort·i~dos e os :mligos senhor·es são gernhnell• 
In conhecidas. E r~ ttnl:l guerra de e:rr.ler·minlo 
de IJIIftt! a porte. · 

Resumiwlo . a aboliçilo <111 escrovntura doere• 
l3du immediat:imento lmpoi'Lario n rulno dn In· 
voura. Oru, 6 a lnvour~ qU•l •tunsi c:tclu~IYII• 
mente romecc n reniln do Estado, assltll a r11inn 
dn luvourn seria fatoltuenle u ruino do palz. 

O Su. BAn11os PramNTFlL : - Isso é (JUC se 
chlllnn argumento adte1·rorem. 

0 Sn. ~IA.nmt fiiANCUCO :- Di! onde Vfrd I 
renda do pniz? Onde v~i o nobre depulndo bus· 
C3r immediatnmonte LiOO.OOO brnçes para ~ull·· 
sULuir IHJU~Il~s que entreg~rla i discordia e âs 
lutas? · 

O Sn. BAnl\Os l'nrENT~>:L dâ um aparte. 
O Sn. MAnTJM Fa.>.NCI$CO:- .Não é prntico. 

V •. E:,;, sahl! (fUI! nu~ E~L~•llos·Uilitlos os escravos 
emancipados M~D\'alll·~e n ~ervir st•U~ a11tigos 
~enhon•s, ue:tuvi•m·~~ :•t•; o li'!•b,rllwr em CJUal
quel' l•urle, e s,·, 1lepois de muito lllrlljio ~ ~U· 
jeilarum o tmbulhar. E ~emio V. Ex. vej11 qual 
li entrr. nôs a consmtuencin dns ulforrins par-
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ciaes. E11 não ~u suspeito; para w•dP-r fulhr 
com plena Jiherdade. na gnestftO da emancipa!)iio 
da esci'3Vntura, comecei por :~lforriar lodos os 
esr.ravos. 

Mas .não posso exigir que façam o mesmo 
aquelles que nãoestflo em condicno de dlsjwnsar 
o braço . eacrava; c o nz p:•rque era habitante 
da cidade e podia facilmente substituir esses 
escravo~ ; mas os PNJlrietul'ios agrícolas não o 
podem fazlJr. 

O Sa. Jen.ONYW' Sooali;-Ain<ia que V. Ex. 
lives~e esct·avos, falluria com a mesmaindepen· 
denci~. · 

O Sn.. MAnTI~l FRANcisco : -Em todo o caso 
quero rl.iZI'L' tJUe n~o póde haver suspeita de 
ser eu levado de qualquer sentimento de inte· 
resse p~rticular. 

Mas, colllo dizia, o! proprietarios agrieolas 
·n1io t~m meios de fnz~r snb<titurr repentina· 
mente o braço escr:a'I"O; e, em taes condii(Ões 
eu não po~so concorrer, nem rom a minha voz, 
nem com c• meu Vúto para nrruinnr n lavoura 
do paiz e, portanto, o propl'io paiz. · · 

Agora passHmos a uma outra queslão de que 
se occupou o nobre dt'plltado pela província de 
Sergipe, isto ê, n questão dos entenament•1s em 
que o nobrl! deputado quiz chamar um pouco a 
<aesupprovMíio populmr contra nós. 

O Sa. BAnaos PUlEN"t'EL:-Perdoe-me V. Ex.; 
não $QU CaJ>D1. de appellar poro isso. 

O Sn. MAnrut FnAricrsr.o:-U~nroi de outra 
pbrnse: a des~pprovaçiio da ooinião. P~~o aO$ 
meus distinc\os collegas que não cnxe· gnem dn 
mtnho parte :t menor intenç~o de os offend~t·: 

. ba tlivergencia de opinii'íes, hn pois nece~sidnde 
de discUMSà·l quo impüe u imporlnocin dos pro· 
h lemas a resolvt>r. 

o Sn. b.noNYM.O eonnÉ :,...... v. Ex. dá licença 
para um apnt·te 'r 

O Sn. l'IIA.nrm FnANctsco : - Eu acho que 
V. Ex. póde ngora llcar um pouco mais calmo, 
.porque vnmos trator dt~ 1111111 questão que o ~f· 
tecla menos, que o instiga meno~ ; et·eio até 
que no IJOIIIO de que VOlt u·atnr hm~i o apoi11 de 
V. Elt., embnrn tenha lambem o JlCZDI' de ostnr 
em deshnrmoniu com o nobre dllpULI!do por 
Sergipe, 

O Sn. JER'lNYMO SoDatí : -Qttet•ia npen~s di
zer que apoiei com to~as as fol'ças o miuister!o 
do que V. Ex. t'ez parte, e, portanto, não o 
poderia incriminar. 

O Sn. l'IIAnTtM I~nANcrsco: - Sem dn vida qu11 
V. Ex. f·•i um rl••s mat~ di~tincto,; e l•t·esln•lio~ 
omig-os do gabinete :J de Ago~Lo ; Cu o re(:o· 
nheçu. . . . 

St·. presidente, o nolm~ rleput:•do na q ttestão 
do~ cntern•m~utos qüiz chnm:..r ~m SC ll favor a 
id~a libcr;ol ,. nvre.•enlnr·~e ~· ~~ e nos (jUe o 
liCOinpanlwm ncs~n <jllest~o co•no cxelnsivus re· 
pt·esL•nlantes da iM:t Jiberul . E~t.ou (lrurunJa · 
mente pe•·,un>lilh 1lo tlüe .) n'>bre del'tlln•lo o os 
qun o ;1compa•thnm csltiO n'un\ll do!C-e ,, crnuplutn 
llht88o a t:~l re:<[JI'ilu : o~ t'Pfli'C~~·nt:mte" •In 
iMn libt!I'DI 1\l'SI!I q ue>tDn 1lo,; c•nltWI'IHtL'ntos 
sumM nüs, tjUl' l]ltet·o·mos •Jtll' a 1111~1·d~.clc. riu" 
ncom~anhou· o homem dur:mtc a v•da ho 

seja tn.n1bem companheira após a morte. nas 
dlsllo~i~ii~s que fizer a respeito do · .seu en· 
IHramento o11 nas tlrovldBneios.que os seus 
proltimos tomarem a semelhante respBito. Nôs 
não eondemnomos a nece~sid3de de um ceml- · 
terio mondado coostrnir pelas· camaras mnlll· 
cl paes, cemilerios . onde se possam enterrar os 
cadavet•es dos crentes de todas as religiões(apoill
do$) ; mas o que nós não queremos é que ao 
despotismo nltromootano. que dispula o ceml· 
teria !ia ~eit.,s dissidentes, se substitua e des· 
polismo municipal, que ·impõB a obriga9io de 
serem enterrados t!ldos os cadaTeres no recinto 
do cemHeri<J da camara. 

O Sa. DAanos PtMBNTEt. :-A eommlssão do 
anno passado, manteve o 1tatu quo. · 

O SR. ~IAilTI.M FnANctsco :.-No anno pasSII.do 
propoz-se que todas as seitas plldess&m ter setls 

.eemiterios; quer a cathollcu, quer as disslden· 
te~: libl!rdodc pnrn todos. (Apoiado&.) 

Dir·se·ha : são escruptllos infundàdos. Que 
mal lta, que o cadaver de um dissidente esteja 
ao pé do cadaver .de . um caLholluo 1 Póde pa· 
re~er demo.siad•> llserupulo ; mas niio podemos 
levar .o tutflla administrativa oté as ultimas mi· 
nuciosldodes. (.4p!trte&.) As eomaras podere Je· 
vantor cemilertos, mas l!J lrmandad~s, as seitas. 
devem ter faculdade paro construir oa seus. 
Nuo se deve respeitar estes escrupulos · rell
gioso~? Sem duvida. Qllanto a condtçào de hY· 
giune; n inspecção dos cnmaras é obrigatorla. 
(Apoiado8 .") Si os ir•nandades con.tr\lirem os 
seus cemiterios de modo a prejudicar a SIIUde 
publica, a intervsnçíio da eamara tnllnieipal ti 
neeessoria • 

o Sn. BARRos PtMII:N1'EL : - A commíssilo do 
anno · pas~ndD" não adruiUia que no eemlterlo 
munir.lpal, .pudesso llear o c11daver de um oa
tholico, ao lado do cadover de nm dissidenle. 

0 Sll. MARTUI FRANCISCO:-Não tomo a mim 
as opiniões dn commissão, mesmo porque nlo 
pertencia a eHa. · 

Sr. lll'llsldente, qttero fazer algumas redexlk!l 
sobre • decreto de 19 do Abril, setn ter a. pre· 
tençilo do fazer uma a11nlyse mlnuclo~o do umD 
lei lli'l imltortant~. Sou ptú'tidls'a convicto d1 
liberdndo du ensino; mas lenhll lambem a oon• 
vicr;iio de que o sua boa oppllcnç:io dependo do 
modo por que tem de ser realizada. (Apoiadol.) 

Acllito os princípios gcrnes do decrl'lto de i9 
de Abril ; ncello o ru.ntia~·iio dus raculrlades 
livres, n aut'lrizoçiio parn crencão do prillati. 
doceute&; aceito. a 11is~osição que J•ermilte DO 
estu•lanto t·epetit• n eJtame tnntas vezes quantas 
st•ja:n l'rer~i~as para obter np;orova~ão. Son 0011· 
tral'io ns r~tnes jJbila~ues r:~oo não t6m ruziio 
de s•~r. Mns, lJuanto ao reg1m~·n das aulas, eu 
dc.Cejo que se raça :1lgul'rn motiiilcacão no de• 
creio. Não sustento a ohrigação das li~iie~ : mas 
quer!} :•s_ sabl:wlinns semnnaes poro que haja 
:•tt!Jilca~·:ro, tmrn que os estullan1es possam dar 
pro~·as do seu estutlo, ô)ara que se possam pre
pnrar pm•a ns lutas do foro u d~ 1•at'lnmento, 
pitra o exo•rcicio do mn!jistet•io si porventura 
ti\'~l'>'lll VOCtl\'liO, 

Quero quo ~e numlcnltam os cx(•rt~iclos sema· 
nne~, ou qtllnlena~s. Por outro Indo, me parece 
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conveníen~e estabelecer utnn prova que ó prn· 
ticnda nn escola polytechnicn -.a prova escri· 
p!o.~Uma on.du~l! vezes no mez, seriío c,on· 
E:regados os estudunles e em logor ~pro1made 
os lentes lhes darão theses so!Jrc IJilUl'lles tlis· 
sertem. · · . 

A prova em·ia lacroda e ~uo.rdad~ e sorv1da 
como uma das buses para o J.ulgamento no fim 
do nnno. . 

Medidas s5o estns qne padr·m ser n[l[Jhcndas 
com tH'oveito e que muito mclhororlio o decreto 
de 19 de Abril. · 

Podia insHit· tlc~ta mesma Ol'tlem de itlén8 
!1C8C1l\'nll'l'lltlo nwj,: o mau IModo uu po:nsar," 
mos n llot·n cst'i mlianl~da c cu n1o dcsojo çall
~"r de modo ;~l~uu1 " c~~a; por i<~o termino 
nc,:lc (lont·>. (.1/uit • ,tem t 111!1ilo bt/11 !) 

Yozss ;-F. tou muito I.J.-m. 
(0 orar/Ol' c' C!II1~,?J' ÍWelltad 1,) 

A di~cnssão fica aJi~da p~la horn. 
O Su. l'n~:s;ot~ u rl;i rara o:d0m do tlia H·: 

L• JICrl'te (ati i 1/;~ lora tia tarde) 

Conli11unr:ão da!, • di~cussão tio orçamento de 
esll'~Ul)Oil'O~. 

Conlinu~ção tb 3. • discus~5o do orçamento <1o 
imperio, 

Dil11 do projecto n. :n sobre uaamos e ~i· 
ni;lro. · 

Dita do' pro;ecto n. 82 srbre scenl:1risncüo de 
cem[terks. 

ll'l11 d·• prn.i•:c:o n. ~i3 relativo M cx-almo· 
x~rire 1~. L. Gom~s de Abreu. 

~.• uil:l t]ll proj~Cltl 11. Hi.\, j~onfnn·Jo de di· 
teit(IS o ll)õlleri:•l p:tl':l ~~ L'X 1·o~i:ã•.r dos pt•oductos 
tlo; E;t:H:o;-Cnitlo:<. 

Dila do dol ll. 2U7 Sllhi'C a CX(lOI'ltll;iio d:1 
her~a malP. 

:).• diln do tl~ n. 310 A, tornando exleJisivn 
ais l\lh:1s dos oflici~,·~ 11.1 llt'lllarl:lr.t l'<t\'Ol' roncctlido 
pcln Jei o!e :!2 de Junho rlc :l8üü. 

L• dil~ llo de n. (i0 ~obt·c o rcgnlamculo de 
31 de o.:.:~Jllbt\.1 ~e HW!. 

2.• parte (ri 1 J;~ lwrct 011 <Wt:•$) 

!.·' llisru~s~o tlo orralllentil do ministcl'io tl~• 
jusli~n. · 

LcvautQU·sa li se~Sil• :.h ii lwra! do tnl'tlc'. 

-: ;.....-

I!Jeallftn em 1-4 1le Julho tle 11!180 

l'tiF.SJilll~C/ .A [lO >11, I'ISCO<'(I ll DE !•nADOS 

Sl~:\DIAnto • ....:...r::'I:J'JmEI.:o.;T~:.-OlJ!Prvaoç-iT~:~ (l rct1Uet·itnonto· do 
~r. Co::~la .-\r.uv~~·~ll.-l' .. htl:lu\A I'Atl1'·~ b.l. iH,1U~J• 110 ot.~..-or .. 
ç~tUir:t;lo Jn niit i ·lt!do du t•s\r;uagdm.~. J~utcutht. Jtiscurs() 
jto Sr. r.:::o:tt:t ·\t.(l\'l!tl<?.-s.a~t;L'!H~.\ P.\ht.: IM onut:~t •trt IJI.\~-
2.a dhCU!=.:ll !'i.O dil ~JI't:nii!Unln oiLl miuh.tcH·iC> ~l:l jusllr;m, lli)\
tllr!>o tio Sr. C•n .lld.J t!o ~litt~ll·a.-u~,berttu. 

A's H bot•ns iln mnnh~ ft•ila n r.hnmnda, nehn· 
rnm·~c prescnt~~ os ::il'~. Vi~eontlil de Pr:tdos, 

. Alves de. An•ujn1 \'1ri;rto ~lc t~h.h:iros, Uu.lri· 

gues Junior, t,iber:llo Bnrrozo, Abdon Mil· 
lanez, Alllleida D~rbozr•, Costn Azevedo, Jooquim 
Breves, Jeronymo Jordim, Jose D~s~on o Abreu 
e Silva. 

Compareeernm depois dn chnmadn os S1•s. 
Soldnnha l!.lnrir.ho, Americo, Fabio Ueis, Franco 
de &i, lonquim Sert·n, l~reitas, Son1.a ,\ndrarlr, 
Ar~g~o e 1\lello. Manoel Carro~. Manoel tle llfn:;a
lhiíes, Meira deVasconc.~llos, Anlonío de Siqueira, 
Ribeiro do Menczc~, JJanos Pilntmlcl, ~lontfl, 
Bulcno, Ildefonso de Araujo, l'ri~;co llornlso, 
Fre1lcrico rle Almeidn. Soutu, Z:llna, lllaJ·colino 
Moura, Hodo!pho Dnnins, ltuy Oarbosn, A~am· 
bnjn, 1\[eit•ellc~, Unvli~la Pereira, Jns,) r::•ctallo, 
Cezario Ah•im, Frcdcrko 1\egn, Corrcla H~bl'llo 1 
c~mdido de Olivdrn, Thi)OdfJUIÍro, .\Jfonso l'ellllll, 
Am·eli.ano U:rg:rlhiil'S, Uma llrwrtc, Gnhlino d:r~ 
Noves, 'fheDphilo O!lrmi, ~hrt·tim Fr;mcisco, 
Marlim t~J'~Inci,:co filho, Gnvi5o t•nix·oLv. ,\ntonio 
Cat·Jo~, Bat·;io Jlonwn di! ~I~I'o, G~ntnrg·o, Thco
dorcto Souto, Oleg~rin, Tomnnl.lat't\· S••rg-io rlc 
c~stro, Sitvcirn de ~Olt:t;n, Ahnl•itlrr Cou~o. SO"I'CS 
Bt'<nHhio, SegismmJtlo e t>ct·n:ol'lu Osut·ío. 
Cnmp~rec~ram depois do nbcrlt• n sessão o~ 

Srs. .Moreira DJ•nutlõo, Mallwi!·o~. Go~ta Ri· 
beiro, Jo~quim Nabuco, Diana, Fa·,.Hns Coul.i
nllo, 1\Iorcir~ do DaJ'I'o~, Sernjlhico, Angu~lo 
Fr:mçn, Ferreira de Mo ar~, D.: 11in, F·~liciu tio~ 
Snntos, . Andmr'e l'int~, Snn7.n Lirn~, l't"aulo 
Pimentel, I'crlro f,niz, J<•ffo Dri!:'idll, l,eonêin de 
Cnrnlhll, Frtlll~'U C:li'V:d lw, Souz:l r:rr·vnlho, 
C:rl'lo,; Alfon::o, l~t·ntH~isr•o ~o ,ll·l!, Epa:uiuont!n:; 
tlc Mello, Flor~ndrJ dtJ Ahn•u, l'utilpcu, Jl)tllJIIilli 
Tü\·nres tdJczcrra Cnvale:mti, 

Fal tarnm r.om pnl·tiripnt·üo os Sr$. Dariin ria 
E,:taucia, E~pindol~, [?l!lre~.'BnariJlW tle ~lnec:ln, 
l?r~ncn de Almeir:b, l·'l'nnldilt llol'i~. f·~nnd11 
l\lnrtin$, José U:1ri:~uuo, ~·~cctlo, ilftlll.1 o Alvim, 
Al:rrianno da Si!l'a c kronymu ::k.lll'•j; c scuJcll" 
os St·s. n~lll fio, Del fort Drt;Jt'l'', lhl?.•·t·ra tl~ ~Ien J· 
zr~, Conto l\Ia~;r[llãt)<,I~~IJCI'ioEiio. Fiddb Boll'ihn, 
llot'lu •le .'\r:mju, f.nlz ~'tli[Jpc, Lo:ucn('od·~ ,\I· 
1Hiqnerq nr>, 3-ltlllo Fratwn, ~l:mo· · l g11stnquio, 
Sin\·nt, Tuva1·cs UelrurL, Ul•~s~s· \'i:rn.na o i\lur· 
linho C;rm['os. · 

Ao 1;2 11ia o Sr. JH'~Sill•m~c rlécl.rra ~IH•rla a 
se; são. · 

E' lirl1 c ôl(tpro\";rda :t aiJ!~I tlil sc.<s1•t 31ll\.'CC• 
d·~ut•.', 

O :::u. ~"crnn.1n1o dú rontn ilO ;cguin!c 

Oficio: 
Do Dr. Antlnl Ang-n~lo de Pndnn Flcnr~·, 

pt•esi;lcult~ do Cr:IJ':i, (!c :t de Jttlh~ ·~ont•rt tc, par· 
ticipnudo que tWCfUCll:i d;1t3 lll'\.'~loll jllrnnwulo 
e lomou posse t.ln ::!lmilt'strnç.io tb dita pro
viuci:t, t>n-l':l (JlW havia ~ido 1101lH'tH.lo ·em 4 de 
Maio.- Inteim(l~. 

naqncrimcnto~: 
De Frnucisco Xnvk•· ftlarinho F:ilc5o, rc;rclrlC 

do rrJl'Oihimento lllJ Nossn Sr~nho•·:r du t11nriu tlo 
~ceifo, e~tabdeelmcnto pio o relig"io~o, pedindo 
umn loterin tl:ts cxtmhida~ 1w cót·tr, ~~~r~ [J:ltri • 
monio do rerorido rccolltimcnto.-A' commi~~tlo 
de. ruzenda. 
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De Condidn 'l.'hereza Fronr:a e (ll\11':1. filhas d" 
f,lllecidu l~nentll reformndn do cxo~t·dto J.ni7. 
Gonçalves Uodt·i.~ue~ Fr~n~n, pedindo meio 
~ol•lo do s~.u llnurJu p~i.- A' collllllbs;jo de mn
rinbJ e guerra. 

O Sr. CO!!Itn Azcr'·~tl,, (IJ''''' {11'1/t•ll~): 
-Sr. (ll'~sid~ntc, na Cllr~CI'l~l3 do ' pocler fai.l~l' 
hoje na !liscussün do mi nÍ>Il!l'h ll.us fiCi;Odos 
e5tr~n:.;-ciro~. 11e~o a V. E~. 1(\tc eon~ullo n Ca."\a 
si mo [li}J'nlitle u:·:;Mcia IJ'II'I' n 1 1•ritw~íro tlin 
<le sess.io r.~zcr ;cl;;nmns o!r~al'n~ü ·s . {~1)111 J•erc· 
t'cmcia ao mesllLl miuht~rio clll ~~~r~ng1!h'o~ • 

Cot~~!:lta•ht a casa, é II!J[li'IIV:tth :r urg-onci:i. 

P11UIEirt\. P.\UTI~ iH Olltl!m ll:) IJIA 

. ü.•ntinnndio 1h1 di~ç;J~~no. do· c•;·r•:tmca\o llll 
nJinlstel'io IÍc e:'-tenngcir·ns. · • 

Ycm ú me;a, ú liua c.apoia•hl u ~cguiutu 

tên&NIJ.I 

Ot;·amento cl~ éstrci!L/!eirM 

Ao ~8." Cmnmis~:TJ !Tt•l:m•t·.~.-l~mln:;tnl' tle 
lli:OU01), •lit:óHC HiO :000;$. ~cndo o exr·c.•sn 1l~ 
;J;J:U00;) (>al'il liXtlf·SO li>II"UIIOIIIIC:liiWIIII~ n Wl'• 
tonto uo .!~•v~ry, t~ n~~hn1al:r1' uns rio•. t'nn\s. 
Juru:i ,, Jut:.hy a fronkii'a peh t•artc• tia Bulivh1, 
dn foz do Ucui itt[UeiJ;I Vl't'lcnte.-

S!ll~ das stssücs, U (ln Julho t!c 18!1!.-J. C, 
A~tt•édo. · 

O Sr. co,.t3 .~:~:cvcdo agT;I'I•)ca) :, 
rmnar;1 n m·g·cnciit t]UC ~··alHI ele cnllt:••r1el'·lhtl 
c ]•CdCJ licnn~~ p:u·:• tlt!~i>lil' cla·ll:t, dl!s.l•• l(lli• lhe 
tuub • n·p:da\'1'11 no Ol'•:nm:•nlu ela• u•lr;•u;:~ii'e~~, 
ondt) lcm lotto o c~hillll'lllu a tu:rle:·ia ti;• •tll.t) 
h'lll de trnt:r. 

Vai tr:tUJ' de:t~sumplo tb 111!:Ífll' impMl:llll'i:• 
llUl'il O l\l1l7.. C llft!ll\Cil•.! ru~.d ·O C\1111 1>11111 a • ·~imn, 
C.CI'IO rlo li'ÍUOII•hn 1]111! h" d•• :dt::rnr.~'ol', no l[ll~ 
se refere;, .stt~ imli1·itlu:dhlade, !'Ol't[IHJ ·a \'C I'· 
d~•lc I• urna o unica. 

Esl:"l nl'OSlttrn~tlo te :a ll'i'onl:tr t: r Hl COJ',;g"l'lll iiS 
lempc_:>lad•:~ ilO mal',, a~ ltll:J~ 1_1':1\"a•::;s 11n~ l':rm· 
po~ th1 g-uct'rtl. i'itio coslltllltt c~t'c;ltldl'l' 1i luz th 
(tUb!lci:hnl~ os aelos IJHO prntit'a, J•OI'IJ"ll'! tr.•m 
con.•cicncitt tle qt\1' nlgun~ serviros h:1 p:·p~la•l•• l1 
sn:t pat.ri;l, n ~o~l1[Wu t~tlm n.uwio1· dt'.SIIIft'i·u~~o~ 

l'roLI'~la conlnt ;1 cx:•ctidiicl dos c~t.·:H'in,; lllll •li· 
rud::s pl!los di!l'.!rentr•s j•H'H:oe~ ,(,·~t:: c!itl:u.l••, 1lns 
qttUC$ so ~('l'l'itl ll Ikl!l'e rleJ~Uiado Ji'" ''' $. l'aulu 
J.J1l':l llô!'gTcdil·o de lllõltlcira tJo i n~ulit<l. · 

O qno t•c;dmunt·' a•1ni ~e~ 11is~c foi'' rJll•1 "~~~·, 
~·nhli~tlllo no IJi·u·io o;ii~lnl de lwi•~. em ~l!n 
dist,urso inLt•grrd, IJTW 1'cixou tlc $óll" conht•eitlo 
nntr.~, n~n p •I' enlpn snn. tJilC (1 cnll'n;.:;rn ú IV· 
p()grnplri;t duas <lin.> dt~pois t.lll prunaBci:~tl•l. · 

Etwnnt~ll·~e S. !-:..:. l;nnl•cm IJill'rotuln clr.sro· 
!JI'i1' tm.Livu.;; ut• ~ua iu Lt•rpella~•io du \ du No
Y<·mhl't.l t)Jn odi•J.' JI · '~:'0:\1~:' 11 li'H!:ll IJillH' fJllO 
~r·j;~o Foi obri.!!!ido 11 l'o~?.i·l·o ~IH \"Íl'lll(lc 1ll' C<•t•I:J,, 
que ~·ccdJl'l';l do A:n:J?.otl~•~, nl'l~:tlli.ln·o •li! qnc 
pel:u t!illwcoir:rg rln l'io1 Bt·nn1·o I! $.•u:: anlat·l1· 
lt!S 1.'111Íg:I'UYIIIU OS 110:'S<"I:' lliclhor~~ indi<.l~ 11:11':1 a 
Guyan~ ingkw•, l!iil:tiJt'l~GL'tllln·~L~ I'L'\'ua~!in.·s ··i~ 
m:1rgt'tts do. Puni~, ·c:ll kl'l'ill!riu quo '"''' ~l~ 

sahi~ .~ quem perleilcía, podendo succeder quo 
e~tivessem ben~llcinndo teri'us da ilo!ivio. 

l'rchmdia, pois, ehamnt· a uttençõo do nobre 
cx·minisLro para a neccsshlade urgenl" da ns
scntarn~qnelles rios os pontos até onde cbegava 
a nossa j urisdicç5o, allm de nflo se contint111r 
n gnstnr c!l(.titnes em territorio e&trangoiro. 

O!J~c1·va que por essa occasião tevo de refc!• 
t'ir·~c a um oillcio do Sr. conselheiro l)arauhos, 
relativamente á queslfio da Guy;ma franceza· 
cilnç;io que o uobt•c deputo do Loxou de meno~ 
cxaeLa.1'om a pond~t·:rr que fez enl(io rcr~rencia 
n um facto passado ha 21. nnnos; nol~ todaVi:J 
que (Jrt!scntemeute tem à vistu um dor.tuncnto 
1) fa~ YOr ll\lt} 91\\ raso alg-Um diif.,J'C dv I)UIÍ 
dissi!,:r niio ~et· em um;r ou outra Jwlavra. Nilo 
honvc flúrlanto allcraçlio alguma da [tal'le do 
orador qnanto :\ cssB documento. 

Pt>s~nc i~rnbem mn ome~o du mesmo Sr. con· 
selh~ii'O l'aranhos,d\l data po~teriur, ('com a Ul}ta 
lle conlldeuciiil re~ervullissiim1,na qunlllitia •tue 
h:~via o ot·ndor comprehcildillo hem os iulel'll$· 
se> 1lo poiz, em todos· os succ()ssos .llavi.Jos na 
colonin francczu, durante u LclllJlO que alH c~
leve. 
. Observa que em onlr.u peç~s officlae3 snl.sc

quoal~~, ta~s coillo o·s rol;olorios do rc"peetivo 
mini:<tru •le c~lr:mgdro*, t>ll 11uelar~ que, deiiOis· 
dos c.,lntlos n quo se fll'oecdcu nessa tJUO;Wo, 
nndn muís o gov~rno bra1.ileiro tinhn a l~lllel' 
qurinu~t u gov.;rno fnncez a <tniz~ssc tJ·n~e:· 
no''"menlc a lerreno. 

l1rote~ta e dcclnra ~e r abs<•llttnmcnlc itteu,clo 
qttc O!ll tempo algum -honves>e sido r~pt•c. 
hcndido pot· llltÍO d·~sem pcuho das c"mmis~üos 
~om qne l'oi honradn pelo g-o\'Crno. 

Da corrcspond,.zwiu otllcüol rJUC posme, o que 
rolilpt·eh~nd!l !6 ~-oJuHJes cncadernudos, ()Odut·~\ 
o. nulm.: tlcputad•• vcr·ilicul'IJOI' seu3 JH'lljlrios 
olh.os quo não oxbtc um só aviso du governo, 
(jllf' nfio ~e!a lliH titU[ú do g:lol'i<l \l~ta O or::dor. 

(,]IJDittO a CX.[Jedi~!VO do J:r.\'lii'V, liOt:l liUC O 
pt·opt·io genr.r:11 Cnrrnsc.o lcceu.llw. em ollldo 
qtto dovll exi~tir na secrel~t·ia tle e~tr:•ngci I'Os. 
elog-ios pelo modo [Jlll' •illO Ol'íf111liznu ~ss" cxpc: 
dic;io. o seu [Jl'o~etlimento tu i (IJJPI'oVauo 1Jelo 
govct:no em olllcio a rJIIO dm•;\ truhlicid;rdu clll 
tempo. 

Obst•n•a ("[\lU n doutriu:~ do lt·al~rlo feiln com 
n Oolil'ia em 181l7 ó •ltlc, ~i o t•io Jny,,l")' c~lÍ\'o•r 
an norte de~se 11nt·allclu lj\lC ~e SUtJ[lÕe, ~crà a 
sun wrtcnle () filll tl:1 linha. E~lamlo JIOl'J'•m no 
snL o !imilu e o türtctlu pnr:~llelo do riq. 

t::n1sciouh) •h" rJuo niío Hl devia· ir lm~c:tr 11 
\"t•rlonLo scn:ro mHlu cJI:r csth·c~so, chrg"u n um 
nt~"etir,Jo, 1\'plllnndo rm !1 1/:! g-r:io~. Sens rol· 
lr~n~ ni:o o fjllÍlOI':un nr.ornpnnh:rt•; •11n~, clep()i~ 
tte :dgnm~ I ut;1, ll11 terulcn r( nO devia ir ~ó, o 
fl)! ·O :tl•~ 011rl.1 t'l'a po•s\v,•l ir n'um navliJ eom 
rnn:· :!ltO: t'a ·~ullnn tnot·rcJ' um otnl'i:rl c twvo· 
[ll'i~<." :li rl:•~ li qtJC u :ot:ornpanhn\'~111. 

:'l~ .. , l<)iiU<J t:lllllblL~Livel. n~gT •ssott. cncon· 
lt':llulo a c:q>,•tl i ~·:io elrJ>tll'l';ll'all~, e qtwsi \ollo u 
;-:.cu ['IC~81Hd ~\wht ~L 

lJ S1·. l;a1Tn~t'l l r•nlL'IHlin ifllú ~Uil p:ri7. linhn 
•lil\•it11 :i tn:Jl':O:'l'llt u'l(llel'tla do Jal•tll'a, "o o ul'n • 
dur protc~l.nvn; o gu~·~~I'Uu [lCI'n:ltlo de~~ppro • 
Vllll O (lrt•c~liilllr! Utli tl•) SUU ~O!IJIIIÍS$lll'io, O ilc• 
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raza<>. · . . - OPJ• stcim1iMa desta cn•n, cru t8i7 . Era nm dos 
cla~ou IJUC o cnmmi~snrio brazilciro titthn j F:ozia S. Ex . i·•arlc 1b dMtl'mi•b phalnn:re · 

O Sr. S:ll'tliV~ CCimmnnicou no Ol'aclor esta mni,: illct,<u·cs d:crrtt,.f!cs d•mQ<J;uJ,.•. cn rnpeii•:~, 
r~~postn do {;(•Verno •.lo Lim:o, c fio:ou :t~s t: n.t..1rlo ' (j lle L:i o :fiLo lt•v:mlat·:uu ll'I Ui u roeu•lã.o l íbe. r:~l 
que "' li'!li Lcs. ~mtnJ o P~rú .e o .Brazil , l!ar lindu ·~ t;io pop1~l3r lt1rruram a cau>a do no~so. gen~· 
de Tahatm ~·n pelo Apa pong vão ternunar no I' OS" pa rtulo, q U<:l por cert-o a no~s :1 lusi.orra 
mnr(Tem direita dO Jnpurá, · · p•>litica h:1 de contar com•! um de se u~ periodo~ 

Explica n difTercnc:n que \'ai entre os limites . m:1is :.rJ .. riosils essu nnno p:u·lamcnhr de 1877, 
no seio ou uo. lcilo !lo l'io. ·· ~gonia da sittt~o.~:io conSt!rv:tdora , 

Entende qUtJ vs r ibeirinhos dlwcm ter dll'eitv · J>ui$ bem, senhores, ne~s · · anuo. nn srssão de 
li navt·ga_ç;1Ç •I•·S rio~ , mas, ne~ta 'IIICstfto, o l'c- . 23 •lc 1\laio, iniciava~~·c.•f!~o ~:!~r;1, .a · d i~cussão 
rú tolll dtrcrlo :\ mnr~cm ri•· h pur:t. do ttrç.'lmcnto •lll lll iDtShmo rl11 JUStiça; ao JIO· 

O convcnio du U d•\ l~•·Wrd r·n se el'i lari~ . si pular ehef~ hahinno, hoje minislr'n. t:nube a l11· 
(os~e liel tnent~ execui:nlo.o u·at:1d0 ·de -:!3 de 1 t•cfn d~ iuil•in r• o •leiJaie, a~!orn conOado, ·em ttuí · 
Oulubi'O de iSàt. ·hora. ;10 llllmilde orador que vo~ im portuna. 

Ce116mos Lerrit··q·io nosso no Japur·:i e no Içú O'itt? apoiltdos.) · . . 
cedê111os tlu:~s millws e mf'ia . NiJ so•u imptJrtnnte discurso, um discurso 

o r11arco provisurio; qit.e ·o orodot· a:<Sentoil, cmittetlletucn le r •alt·ir~lic•) c. uo m•·smo tcm)Jo, . 
não est:mt Jlerfei tnmente n<> logar da linha J.la lri •·Licamcntc rc ll••crith:c, cutt·l! as ir·,·adi:oções 
gcodc~il·a, dc;lu cmninhar :lO" e lluzent~s e •ln tl"utri11a lilmr·al, ~1ue tinha em S. Ex. tão · 
treutas brat;~~. . c··•nl tll'll!nle npo~toh· , lw uou concei to que devo 

Nllt'rôl o <tue se prende á ~ua ex(lneraç~o de ret'OI '•lor. 
chefe dn cmntnissuo e I~ uma carla dtt Sr. 1't'U ! <~ndl1 dos :;astos ~;~orn a a1.lm inistr11ç.ão da 
-P~r. Sol;lan. ·· · j usti~"· S. J~ :c · s~ fot'onuu ~inva do seg-uinte 

.Mostra opre nunca foi rr•prehendidn e qne ·não wocto (lé): 
te"e culj•D noq dt•s:ostrl.'>' do I' i(! Ja\'ar·y ; h! trc- • ·O or~:nmt•n:o d~ ju>tic:a nuci é dnqnclles l'lll · 
ehus do• r.:~ das •JIUCines e tlne_umcnt""• que nttcs · qne :;e posst~m f:tzer ecunom i~~ c redul)(;ões. A 
tam a n:tturcza düs servu:os prestados pelo su:1 imp•·rlanci:l é tãu grand•J 11110. ~i vara me· 
orador. . · . lho.t'llr a :1dntini•traçã" da j usti~:a em nosoo 
· ( ~om relatf)l'i•>s c m:~r.pas ~•:si P.nta que, s• · palz, con1 as rcfQI'nln~ que a nrJilll tl•) rech111la, 

fnllou, ~l:!'u•na ve1., em 1. ::!úO_rnilhfis do J.~Ya!' )' '· elc l't11ldl• 11 magi~!rutura. á esph•·.rn em que ~eve 
n~o o fez· por c.' ntn llrnprm ; euz todo o ca,:o, c gyr·:rr p:tra bem •lt ,:lrtbuu• ~ jusluj:i, _ f, ~se mrster 

. quas,i ~cr.to flltC .!'C :•ndur:tm :~s 1.2tt0. milh~~· V(·lar ~ais :tl gumns ~cntcu~s •l~ conlos do: J'éi s, 
Cim e lc 1•cd:•~os do n:.i:IYI~! l'tdat, r w do ;:,r. pel;, mmha parte !JUO . •lnvhlnt·l:r augmcutvr o 

l'~z t)ol •lô1 n, que vtlm em n!JOIO do que semr•rc orçazoh•uto eom m:us e.•s~ qunnha. • . · 
· ~ustentoti . · . E t1cr'eseeuta;n ~m ;eguidn: 

A coin 111!~sfio -~rplaudida 11elC? honrado !l.epu · . . . • .IM:! demonslrad .. que a m;lgistrllittrabr·a· 
lado por :s. Pnu .. andoll mar~ llt.l\'e milha~ ztletrn d"olntlei•C.IHiente do govt:•·nn aié cb ~~dr 
al0m d·• ponto ;Jon•le clteg:ot·om os infelizc~ ao supremo tril1lll1nl dejustic;;1 ; oj ue.~i lJU'~e rmos 
e:xplo·rndores tle t81iÜ. · · IIIOfl'i,:lrulttl'a iud ·r•endt!Hie eomo :l . !:on~iiiuir,iio 

Al~ :lOS ão 20' setnprt. se tinha nnve:;ndo Ji. ' no~ pr1• 111lltleU ,ctir~t'eruo~com.e·.: a·· ,, .. ,. UHW reror• 
yremcnle · ma-clll 4ue >e c~ •!~ . 11111 IIP1'1Ctlldo, c•.n !JllC ha· 

Tew .a ~onvicçiil) profunda de (!Ur com os re- Ja y r·ova>< ['t'él'i :1~ •le apL i~ hio P••iu_ o•slutlo, mo_- · 
eur.>os d~ tJUC tli~ jHtllh~, :1 c'lllllll b~iitt de q 110 r~_l ulndo L' <~!(', . 11 ~ ''". - ~ ul)u·cm :1:e o .su. ~\l'~'tnO 
era chefe o urudot' 111in l)()olia fazer mais do (fue ll'IIJUnal !lc_ Jll~li~·~, :lo .<or.e Q~lt! o t ttdtvtd~to 

. fez. · que weroH'll' :r carre~ ,·:t rl<l uw~•s i.f<·L~r:• con•e, 
. Pedo~ :i cnmaL'tt ·e 30 tmiz que fi rJLlem t' l.lrh~ •1uon<lo_ pura c lia cn11·ar, •J uo! n ~~~u nt ~ ll~·u de · 

da :•>~~ver:u:ãu, •JUu lltr., <JUC desdi! o· prinwiru ~~·ndL·~·u dps ~~n>< :~_c l'Vrl;n~, du ' il•l nptl•.litO, do 
m~.nbt·o datJttdla ct~rntnis:<úu nt0 ao ul\imc., 11110 - ~- 1 ~ ~~·:!~'~o 1111 reet 1 ~~nl ~··." ·.· ,· . . 
liver:.rn ctu utlrll a rcc•HU[Jcmu. do g-ol'crt:t•, ~ · 1 •.1 ~'se, n~~.~·uk, _d,,t; 1 1'1 ,'l ttr· 1'~ 1c•.' o .. l~·~rl .l · 
mas 0 cumt>rtlll•·nto d•; llel'cr. ~Jen t.H, o pto,.r .~!n•uu d.l "•:•' 11 1.••••1,s. •o, o 

. · . tdcal d:t sua pol·tllf.:;> cum r~• !C ''•! ' I t: • <J a ""~sa 
A tHscu~~üu fico nol iuda p~t n horn. o•~:1 ll i l. o t:ãu juoliLnnr i:c : a íul ~'' ' ·lo! dar l.e~ie· 

SEGü~UA liAlUE DA OllbEli Dfl DlA 

2. • discus~uo do ••rçumeuln dto 1runbtudo d:1 
ju~ti._: •. 

0 -S••. C::uadl(ln t](~ C)lh,e h•:a . . -~r . 
J!l esit!cHte, ~ i •1 j·(t.•Hltl ti olu Hi•lJt\• llti t ti ~ tl o •I ;• 
j u~ti e. a uit" f,.;su um :o ;: :1 r:• u tta ·li., >t'U lJI' l'" '' tth' : 
:;i Jn:dlu u:io ltll llVl':s~ l! Ht ~ ~-~o lu nd u,l:.Oil!" ri1~tl't.• :' 
~o s.·u l'"lt't<>liS1"'1 :te! ysohul'>, •lu ' "n lil!l.! l\1· 
li>n1t1, "'''"'"'" 1\·lh•ctioio e jtt'Udt•tllt\ ~u tt'i:t 
fb·:-:.sc t tn~~adn C' \ ~ ~r:t l' u ttU' ('llasU }d~ tl~il1~:1. -..~111 

' IJUe. jt• ~t~ th! . .:.t.:or tin:l \'a a ltu·;.:u l' ~-üuc1·u~:1 jJII ~ 
litica tjlll' illu ruill·• h11jc :• >li<! ulllulubtt•;, \·;;o• 
na uuporluul~ IJ<t5la que pro:~tllc . 

·mu11 l1•• rln (jlle fl~~ ~· pt'ut:••:tll1111:t tt:ifl t'ui l•S•JU6• 
chl<• no p~tdt! l', e 11Ul ··> 11J11a :•t•illt.•Üil' t'r""" de 
:: uo1 coln~··ellci;• n~~·~~,~~ 'h' :-:~~r dw l~., • n· li•Lol·i, , do 
lll i :ti~l t'u •l: t jltôltç ;: ole 1;-811 ,; u tl··IR••t!•tdiu d .ts 
opi niuo·~ Jo VJ'I" ·~ i l'i· · lli~L:o d•· H~ií . · 

~~ l "lr:.,-auil.i H.::•c.• r:tc ivu~l tl:l rna~ i~u·uiun• ; fi}(~ · 
Ih -r:lltt ••t\1\' du dn>lie '"" lun;.n~ t r:odt:!<; ,:e,i:tt':.\;:10 
t'o.!a l "" l·"ll eia •h• jn~l i\• :•; cl'•!:t\'''" ,J,~ ll' ibunacs ·· 

. t: , , n· c,·ciiJtW l~:~ , 1nn. u11~ 11d · · ~ü rn,:."lllll ahi :1 g-rande. 
'"~lilloit;:i" d.~ jr1r)·, mi'IIF'' ~lllH t: al:t r:;aola; nol'i· 
ciwJ,, :w~ll'l'" ~,;,u ,, [.ti'CI•:tru sol_it!o •lo,; t•atHii tl aLos 
.. ::· lt:.~· · t tlli~a I'""'' uut:t boa .c;•·olh :• ; 111Cl ·Dl· 
pat iltili>la lt.·s :: l.~•d t t l~;: p 1l'.ot1L u ~l' j ttil. t••·los 
-o·u:< h" US ' Clll'illl•: III OS ·C 11 :1l t~Cn c:i:t t\ :t i;tt er• 
Vl!DÇilu dO g OV'Cl'UO L:OS~.U exer.:iCtO C tJI'UillO~ôes; 
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eis o que nesse rér~torio se dc~i~•;a em :!f:inclc No enu·etnnto que· para ellos se nwntém no or
rclc\'O, c i~ o 'I ne 11:1. •le c" n>ti I! til• a ~;tl "l'in '"' \'a IHCllh> grn lilicaçties, que a n ão p.•mcv :tt!ingom 
onbre mioti~trio, si 11 •·~ fur d:~du renliznr tã·· M exercício linnncdro . 
polrioticas promcs:;a~, com o c~fu'rç•l e c"adju- . llcllm·me ú da;s:. d•os. jui7.0:lS .lnunh:i(·aes sup · . . 
-v:tçito tlo parli\lo · liberal, e com o avplauso t.hi [JhJJJ\es, qne, <1uando em ex.ert!lciu, têm, pela le• 
·paiz · gi;d~ç;; .. vi:.:-enlo, direito a ~·•·atilicaçfio. 

· E ·é por i~so, ~ por estri . ~ratide sincerid;~de, 'Pel · Codi!!o do~ Process•J, pula (, i de 3 de De· 
flUe o nobre ministro tem di1·eit•> ao nplliu z~111bro, p•·I•J espírito de to•Ja n nossa lei!ls·l a~ifo, 
desla ·ram:u·u, por ma doutrin:r lll•eral, 110 r su:1s ;1~ funrçiie,; dos ·s npr•lente:: siio de uma n:•tureza 
tradit;fltis, p11t' ~cus 11rincipios · suslenla•hJs crm1 g ratuilu como as dos dclegarl'o~ e s ubdd•·gndos 
Íl,!'llttl. •hmodo e IJI)n CC na· oppoai;:ã;,, no governo· r]oJ p ·licia, air1d~ que exerçam a ju!is\l icção 
o p~runte a:; urnn~ . · · · . [Jieu<~ ,. · . · 
· !llos, si t'om ,,ssc ap;~io elle pMe contar, tr m O pensnrnenio da loi de3 clQ Dezembro de :l8~.i 
S. ·Ex. uma pe~nrli1 rH~puns~bilitlildo c\ue lhe foi nntes fallar ·no pull'iolis•uo dos 11umendos, ao 
impõem suas convicções e sua infntig:IY~ intcl- seu melindre ol~ ciiladüos, do qu~ aos estím ulos 
ligencia. .. · ,. . · Jl'!Cnniorios, •1ue l:tnlas vetes g uiam os.que pro· · 

Rooiizar a reforma. •l:J mug1~traturn, desen-· curam empregos. 
volver a instrurçiio pnhli•~ ,tnrnar livre,, vot", E' o~.<im que essa lei diz (IUe a lista dos juizes 
eis :~s tres pcd1·us nnl!'ul:•res soh•·c que re1"'usa será composta dos cid,t:Jãos mnis Hotaveis por 
o verda•leiro liber:olismo. A o; leiriio livre de· ~un virtude, intelli);eucid w fortuna, ·~com o QUil 

· }Jentle do senado . . A inst•·u•~o;iioJ pu lolica é o por cert(l elia teve em mira amrmar o principio 
cul!lado de 11 •1ssos oi ia~. o 1•rúbh1m:1 de t•.11l••s •Jli ;Ja f,I'DL uid:od~. E :t~sim .se entendeu t.ol'gu lcmvo. 
e~pir ilo~; ~ refotma d:~ illO!tis tr:~turu · seja 11 · E' verdad•' •JUe do• p•11<, al !illll~ 3\'l:ii>s, P•lrque 
cklenda Cart'nlyo d•• .no:•re ministm; fa 1::~ S. l~x.. iu rlllizmentu a jurisprud~nci3 d•>S tlvi~•)S entre 
dessa . :l~jJira o:ih tão:mti~o como !Jntriotic:1, uma nós v:1 le ruuil"s vezt~s mats do t)Ue a lettra es· 

. es(llentHda realirl:ulll, lo lerá bt:!m · me1·ecido •:rirJtn da lei, a!Jrlr:nn ~xccpcào 1111 · pl'inclpio 
dcstu rlall'ia, que talHO o con,;idera. ' . gen~roso da lei de :j de Oczcmtoro e, intcrJ.Ire-

Sr, presid~nte, n5o se rle\'em fazer .cortes no wudo·3, dt.'Ciara1·am competir ordenado aos 
ministerln ·tia ·jn,:tk a. •! ti <! niio c··•mnort.1 erono- juizes ~up ;,lentes. 
mias~ Si nisto, si até na npis largn d"t~<;ã.o do~ A qnest;'10 ~nlven·Sil ultimamehtP. pela lP.i n •. 
serviços <JU~ flOr l'UUta iltllle curmtn esl:i a. 21I;):J de l!O de Setembr•J de :1~71, esta t~o triste 
politic.a •In nnllre inini>lro, · cnrn a qu~l ~lsl•m rdnrmu l}UC só ·sonbe tt·uzer a onarcbia p~ra o 
de J.•leno :1ccôrdo. todnvin nunca é de nwis n côro .·.. · 
:~utllyse e es tu<l(l d~s despezas •1ue ~bi se \lc· o sa. OL&GARio: ......:Apoiado. 
cretttm·, allm de sed11r melhor dc~lino :Í•JUell:Js 

·.que podem ser diSilcnsadas. 
E' por is~o 1111e tomami a liberdade de lcm· 

brar aS Ex.. ·· aJI('Uilla~ me1lid~s qutJ, seu1 a tocar 
o servi~~o. sem oll'enller 11s lmses tl~ uctn~ ! orga
niz:ição judiciari:t, potlmn 1•ropord•mar ulgumas 
econolltias, hoje t5o ind!lclinavcis em fal'O oo 
triste eslllolo Jus finnnçtos do p01iz. · 

o defit,i!, St'. pre~idente, é o grande mal da SÍ• 
turiÇno. é o inimigo de \Qtl o~ .os guve•·nos, que 
o.cómpanh:~ todos os "I'Ç:IUientos, sugnndu o 
me·lbor da sua seiva. N:i•liÍ um . ~cci•.l.•u le, um 
fne to is..•lndn nu extr;~ordinariOJ; elle · roruou·~~J, 
por :1s~im dizer, o d i l't~ito colnmu:n, a in~titui~ 
çiio J\ermuneutc d(JS un~~os o1·~:1 m~n tos . Evil31' 
o sen au:,:men((), deb.,IJal·o por todas as fónna:<, 
contrn t•lle Ass •~~tnr totlo~ os l'ecn rsoos, deve Sei' 
emJwnho de llldns; Jl(lrque o tit•ficit . n5(l atac·• 
sómentu o ~\re~cn to: niTt~l'la o fuiU!\), f •' l'•l o Jjnit. 
quas! 11uc na sua ~" nle tle vidn, e crnquanto ell~ 

. exi~llr não ha1·eru :1 verdadu ot·ç~mcntnl, que .e 
uni dogma elo 110sso ev~ng~ I h o . 

E' p'lr isto qu·e atrevo · me a aventar. i~l•ns ç 
sobretutlo p(lrque fnz pnrte dn comm1ssao e e 
dclln rd ntor o nobr<J d•1lllllnd•l •JUc ~! ~enta no 
meu la\ltJ (rt(~re · ae no S•·. Cm·los Affvnso\. tl l ll 
do; m:tis lirilh:1 n1c~ talerJtos de tuinlw pruvinci:l 
O til eU :llllig'O de i nra nCÍa. lliiO li IC ~PI':Í lo\·al(n :t 
mnl " lilwrrlndll de lll • ,~lrar o• t.~nHIOS .tllll ·quu so 
pó de Ollerat' a rctlllt'Ç5o da do-pcr.a . . 

S.•nhori'S l!ert:ts. rmw:õ••S lw na juolkalurn. 
excrdda,c:n to o l n~ os 1 n unh;ip in~ •Juo.•, 1•cla ~Utl 
inttule e tW IUl'l'Za pl'iuJitivu, não llcl'clll ser u~· 
tl pendiadns, · 

. O Sn. CA:>DJoo oE Ouv&tuA.:- .,. quo, nettan
do ;~os Slii;JJilento!s o u•·den:tdo, fi1·mou um:~ nova 
•·! mais d•~pendiú~u duutl'ina, d1spond" •IUe o 
juiz lnunicil>al SIJI>!Jlenle teri1 a g•·:1 tilicaç:lo que 
perder o Juiz eJr.,ctil·o, •tunndo este estiver no 
gozo de hcença, ou <1uando os tcrmus estiverem 

· vmio~à~a s~be que o ~rdenndo dos juizes muni· . 
cijnles é de 601J~ e .su~ gr~titlcaçii.o Yariovel, isto 
tl, ·n:n••cuda C1mfor•me 3 lot:u):io d'J:< Jogare~, de 
nto<lo que o juiz, entre ordeua•IQ, emolumentos 
c gr;otitic:••:ão, perrelle a.nn~almen\e I : ~0~ .. As 
cu.-tas p•mco rtJno.lcm nn m;uuri<• d"s muniCI J!IOSf 
us Maçiies são feitns· d~ um modn pr.•juJ icia 
a" thcs•Jlll'o,de sorte que, em qua~i toda " p:•rto, 
~iio o{gt•atificações sup,~rior.• s 3ols ordenados, 
o~cilhmdo entre 800,5, l :OIJO~ c mais . 
. E'. ·pni~, a flCrccpçiio uns !(I'Oli tic:~~õcs a ulli· 
11111 dis posi~~lO de tli l'cÍIO VlôCUIC, ê O UltimO . 
l!l!L:ttlo da noss:t legisln~ão . . · 
Ma~; 'senhores, si o espirito do econornias se· 

veras pl'esiole a todos os actn~ . desta camn.t•a, no 
oJlltl diz re.~ ~~ eilo ails orçalllentos, porgu11 ~ · ne· 
t·e~sario sc.riatncnte al:lcnr ·O dcficit , mio por via 
do impu~to. que n !!OVo não comp"rln , não por . 
da tle novo~ vt•xamcs (>ara :1 populaç:io, mas 
P"l' UHHI . 111elhodica o l'CIIt,Ctilla ,Jiminl.lçiío 
Jo ga<tOS di Vei'•OS I'OIIlOS do oJnda isti'II \,'ÜO, eU 
:tcn:tll ln <JH\! nada mais jtr~ti nc:~vel uo tiUC a 
:tl tt•r:u;fto da ,!nulri na •la lei de 18il ll u res• 
l:t 111'<11,\:in d·• prin o·i11i" da :,:rntltiol3tln •las func· 
çuos ole supplo•nlo, O ·mt1U illtt~lrc um i;.:o ··~tU• 
tloll co1u t;~uta utlll iii(~O a tlcs~1ew •lo ministerio 
dn. jusliçn, tem nht un1 elcmonlo p~ra. . [azGr 
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um importante e proreilo~o c:órl!l, tir~ndo a Urge um~ t·evi~ão que, !;aranliodo os meios 
esses juíze$ ~upplentcs ns:J.(l'atillcu~ões (]\l<l con- dc,·irlo~ aos run.·.cioU<Jl'ios, diminua os vex~mes 
tt'n o pl:mo g•:ral da le{l"islot~·lio, lhu~ .ão hoje do jJOVO: (,lpniados.) . 
abonndM. E n:•u ~erá iustr:-nilkartte :r ccoonmia, ~la' f:rllu ui.•tll m:cidcntnlmcntc. Agora me 
:mtes subid talvez á aruhada sonúna de contos occupo r:om a. extin•:t;ão das grillilleaçõ~s; in di· 
de réis. · co :r utedtda. e com •. r o meu illustt·o ~migo, 

Hn ·g!'andc numero lle termos qtie es!iio con- l'clatnr dn cotumi~sfio, declnra que estir e;:tudando 
st:~ntcmeutc vagos, ou /)or f:•ll:r do I>~CIHH'c!s o nssumvL·>, Cll csloll certo de que S. Ex. e seus 
que os procurem ou p~ as licenç~s de CJUI! os colll•;ws ILfio de vropul·u, curn o que rnr:lo um 
juizes cJl'eclivos l~nç:un mão quasi !JUc annttnl· grande sen·iço a eshJ paiz l'eotau•·ando o direilo 
mente. antigo, que con llnvu no patriotismo dos homens 

As v:~ras munkipa~s >ão cot.llbdns nos sup- !JouB das l<lt:al itladcs, niio rcmunernuilo as func· 
plcntcs, que pela lei .devem ser os h?mcns !JlUis çue~ de juí1.es supplentc~. · 
tmpol'tant•·s Lia ·loc~•hd;ode, e que uun precmnm .. ~las, Sr. presidente, não foi propriamente pnra 
d:~~ mi~nlh:o~ do Eslndo. ~si nl"uns visnru c•sc di~culit' as verbas ria des1Jezn dâ rniuisLerio da 
pequeno íntercs;e, rJ ~cu trnbuilw é corn 11cn- j lt~liç<~, non1 pm·~ Ira ta r da analysc da l'efo.rma 
sado pelas cu~tas. O jui~ e!fccLivo é p:•go .JJot·~ j udici~t·i~. rJue vim á trilmn~. 
que (\ cssn a sua p1'uliss5o, pot'•Jue é. essa n sun Ni•o \euhu que mH OtJP:'>r :i despezn, cxcepção 
cnrreirn; mas dnr·se aos supplt!ntes gr:ttiflc~~ão, feHa do reparo q uap.to aos juizes Slll>plentes, e 
qu:tndo elles n;io bzcm dn judicaturu meio do agu:LL·do o projer:lo do nulJre ministro para emit· 
vida, é.na rea.lir:l.aJ.e invl.lt'lel·~m·se \od\Js os prin· til' miithas id.,as quanlo ú or:;aniza~ão jucll-
cipios. . cinrin, cujo e~tur:lo ri nqui doslucado. 

E, senhlJrcs, n lei n. 2033.foi tiio conlradicLo- Hn, porém, um u~su1npto set·io, gravissimo, 
l'i:t e confccciom•da t~o sem pl<lno e ~,-~Lemn. em t·JL'no do rptnl tom-~c cou ,•ergir:l.o toda :a 
que I'elríbt'te as t'u[l(:çõe~, ju~LatntJnto ito c;tso minha nctl,. id:1dc n~sta sess:io, po1·que é um 
em que o regimento de custas as gratillc.a e re· d<~ljUell~s que mais :10 vi \'O devem preoccup3r a 
munera. totlos nó~ que. nos lllian\oa :•os [Jrincipios snnlos 

Eu me explico. Pelo decreto n. 20:J3, osjuizo.:s do JiiJ,~mlismo, e que não temos o dir~ito de 
IDUiticipaes suppleole$ coopor:•m uctiva e con· trnnsigiL' sobre os pontos cardenes dn doutrin:t 
tinuamente .com os J uizt•s dféctrvos nus pro- libet·ol. 
ccs~os de formaçflo d:o culp:•, OH nrganizaç~o Senhore~, n lei n, 29't0 da 31 de Outnhro de 
dos processos de nlç:1dn, nos de inrracçã•J de iBi\.1 t•onté:u uma tli~posirfio que é urn verdn· 
termos de bem viver, ele. São os [>reparadores .d~iro 3ttentadiJ contra os p:·incipios eonsLitu· 
desses pt·occs~vs nos seus dislrietos esp~cwes, · cmnacs, e que constitue uma pagmn negra pnra 
onde esl:'•o em exeJ•cicio coiltinuo, dãLJ u.udien- o I><H'tido libcL'al, porque d~sgruçadbmt'nto roi 

· cius, etc. Sctn jut·isdic\·iio no ci\'el, elles coui- no ilumiuio liberal qn~ e~sa negt·egndu doutrina 
lu do ex.ércem em todo o tcrupo netos impOJ'IaU· pt'll\'tllecen, COilsUm m~ndo-se o ~1ttent:~do. tuntns 
tes da j urisdicçiiu efimiual. \•ezes pt•ojedodo, (/tlantn~ rep~Uído; rullro-me, 

Oro, si, pelo es!Jil·ito da rerormn de18i1, es~c Sr. pre~idcutc, oo art. a.•, ~ :t.• un lei n. :ll9.f.O, 
trt~bnlho constante, essn~ funcçües peuus;o~, eomu que d~cn~lou o ~egt1iute (!ê): · 
de corpos d~ dc!it·tn, inqttit•rçües da testemnnilos, • A lli'HIJost:L ifo podc1· executivo, ·orçando n 
são gr;otuítns,pur que ralào pJg:•r·~c ao ~up~•luutc reeeiw c li:l::m~o n de~1>ezn aunual n11 parte con· 
qu~ndo IJU's" a ex.erter ns fune-;õll~ d\•cis uu corneutt;l no ministorio da j u~liçn conter:'! uma 
orpltnnologicas ~ verba co1u 0 titui<>-·Xuvos lermos e colllal'cns,-

8crli pelo ougrnento de tmi.Jalhn, pela multi· cum 0 crr~dilo ~x!:,ridu pelp pesso:rl resllllCLiVo c 

f:licid.,d~ do sur·viçu 'f M~s c~ses S<.!l'\'iço;; s:\o taiJellas explk:JLiVa~, nns quar~s scriio declttradns 
ustameutr) os que o regi manto do custt•s me· n~ comarcas novn111ente crearlas 011 f<!Siabele· 
ho~·r_emunrra (3Z~m parte do onlcio lllcrceut•rro cidas peiM n~sembl~:rs vrovinei<1s dllrantu o 
d~ JUI~.? ~ cn~n11ru sall.c que_ no ci,~ct ~~~Visto· e;.,.~rdr.io anterior, e os termos que o governo 
rws, d!VNLCs, lllVIl!Jlarws e dthg<'J'!''.ws sao !Jem julga1· conv~niente provêt• de juizes munici· 
p~gos a custa dos Jnl~rt.)ss:,dos e htJg-ante~. ~u- paes ou sUIJsLillHos, ainda não compt•ehcndidos 
Jeitos ~ pesados emo.lull!c'!lt~s, gruçp~ a uiLrma 110 orçamento em vi;.ror. 
alt~ra~no dns IJX:•s JlldJçwrtns. E, J:• que fui lo · · 

1
. · 

em cust~s. a~•pluudo 11 111. 0111 ~ssa que faz 0 noiJt·e ,' -·~ntcs a,, vot•lr·Sf o Cl'et.'t•> .. !ucessat:w pa~·a a 
ministro de 1·e~·cr 0 ro~pcetivo reg-imento. d•8J~~ .. :r co~~ o l~:!s?rd_do.~ l~(rttdos let.mo~ r. co·, 

As t3bellas emolumeut.~ri:1s silo t:llvoz 0 mais ~r~• cas. 1111~ 8~11routas clrustficada.~ e pJavtt!~s de 
vcX<Jtorio imposto <JilC se tc>m lunçuuo sui.Jre n I J!ft:e.~ de rilt~ll<i ~~ TJ/'mlwlot·e.i ll"li!tcos,, !~em pm·rt 
r.ovo. El!lV<tdO.S ol~umns t~xns. ~1Xl!get·:nln c ir ri!• 1/I~I-'~·U.·s 8el't!O M~Jteadrl.Y 0!1 J'CII/.Ol'ldos JIUZCS lll!l• 
ci~nn.lmente, elll dcspropor•:lio cuHt a fortun:, lmt)Jl!es ou: substtt~tos. • . 
prtv~da e :1s circurns!atwins!lu no,-sn socie,hdc St'. JH't•stdcnle, .u contra osle nrtrgo que meu 
ilcllo~grnndes prejL\Íl.O~ h5:o ,undt:lo. Hcceium oi cspir•ilo se r·e1•oll:r, e CSJM'o em Deus gue conso· 
cidad~o~ re~h1111~1· ~endireito cmj L1i1.0: :tlt~IT:rm- guirei ph•namrmte, .i sacil~d •tl•~, llilt.t su que pro· 
se,apavor3m-~e ~nl•! o~ enor·nt'~" g-:o:;to,; jurlir~bcs; funrlot,nenla de stôa ello rio~ princi p~os liller:ws 
e o~ que ~~ crnpct~h~ln em liti~io:: ; sü colhem o~ ntnrs car,s,, ctHnu o !fende n Lhcllrr~ .consLLtU· 
liHl!U!.s ver.o)s a I'UIIm r:l<l sem lwvercs, :1in<l:1 ~Hm~l, ~' Cl>nl.cm 11n~a ~slronrlu~i.i .re:Jcçao cont~u 
11ue os :ampat·e o l.Jom uíreilo. n~ r•.•;!:Llws das pro\'lllCIII~, g-nrnntldas !leia m:us 

Os or1Jhnos ~nll'rcnt vet'•!nt:lcil'!l~ r~Jiolinr:i"oes; ns i.lcmot:l'tttíc:r da~ leis rio ]J:L iz. . 
v~z.us os mdh~ra,; .b~rd()u·o~ :-à? o~ agentes jll· Senhores, o gr~ntle irlc:tl 1lo pnrtido liberal no 
d1CJO.Cs, cscrivaes, J\liZcs e offieJues. . ml.lYinlr:nt.o coustitucional de i8ai, tla quere· 
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Sl}ltOu o Acto Addicionnl, roi gnranlir ás pro
vmcias uma tal ou qual :tul.onomít~, uma ul ou 
qual indepcndcnr.la,quc, sein romper os élos dn 
u~ião, déss._e a vida 1ocalú província, a inRuen· 
c1a e a acç:~o que lhe compete no mccanism'l. 
naeioonl. · 

E' o Acto Addicional um grando monumento 
de descentralisoção administrativa. . . 

Porelle1pela sua salUtar reforma, deste gr~mle: 
poder, ~e~ta . gnnd!l concen.traciio de ror~ a 
e de acllvJdade,. que se chamava a união, 
se deslocaram faculdades, prero:;allv<~~, que, 
sem prejudicar á sobernnia, melhor podem ser 
c~nfiodas a esses pequenos parlamenl.os provin· 
e1aes, que por seu turno e par:~llelamente tor· 
naram-se onlras tantas garantias da uniito. 

Senhores, é lnnegavel que si DS assembléas 
proviucines nlio surgissem en1 l83~, mais tarde, 
sob o pendor dos tempos, sob a inOuench d:~s 
id~as, sob o influxo fatal dos principlos, e ncçiio 
ir~eslstivcl das corrente$ demo~ralicas, talvez o 
p:m: .n~o se _conlenta~s<J com n descentrnlisu~flo 
ndmmts tratLva, e qutzcss.e t~miJont a uesceutra
lisoção politica, realizada em um çoverno federa~ 
tivo. (.-tpoiado&.) O Ac!o Addic10nal salvou a 
uniã_o do imporio: e .é essa n gral!de gloris do 
p:Jrtldo liberal,gue, stt>orventurn no scup:~ssado 
e n~s suas tradtções não contas...<e t.'lntos outros 
títulos nobilitarios, só com a .reforma de U de 
Agosto do t83(l mostrou-se digno do gratidão 
dn patria . (Apoiados,) . 

81 nssim é, S•·. presidente, otl pergunto a 
Y. Ex·,: onde é que estão esses elementos de 
desccntrolisaçiio, que siio o merlto lnconles
tavel do Acto Addicionnl ' 

Estão just~mente msse art. lO § L ' hoje, 
mutilado, hoje l.lllrlado, c no todo :;upprimitlo 
pel:~ lei do o1çamenl.o Yigente. E' justi11nente 

. D!lsse artigo qnc C!'tâ a condiçiio da nutonomin 
des leg-islaturas prorinciaes ; c jnst.amente ncs~a 
competencio de legi3lur sobre a divisão cil"i11 
ju~lciaria o · ccclssi~stica dn província, qtte cslu 
a mdepcndcncia das· assembhlos, n ~ua princi· 
pni rcgnlio, unica e eficaz raculdndc do que go-
sovo.m. . 

E, seniJOrcs, como grandemente udinntado~ 
c P,revldentes foram O$ p:ttriotas da ~crn~;iio de 
183&. ( apoia1lo1): d.ernm :i provinc1a oquillo 

. <LUO er3 justamente rln provlncin, que· sü por 
ellalodia ser Slllutarmente exercido. · 

A ustlçn, senhores, rom~uanto grande en
tidn . e nacional ; 11:1 S\ia ncçu.o, ua ~un mnnifeS· 
taçao, tem nm caracter cmincnlemcnlo pro
vincial e local. - Justi~ ao pó da po1·ta, .i ustlça 
promptn paru todos, e o ideal do pnt•tido liberal. 
<~-ip41iados . ) D'nhi es~es juizes do puz clectivos 
do codlgo do processo, tom t!ío mullllllns :tHl"i· 

. buiçiies, rClllldi:.dns nas leis centralizodpras que 
sa lhe seguiram, mns que ainda hão de re· 
surgir .· Assim tombem o pensamento prlmor
dinll dominnntc do Acto Addiclonnl foi dcsccn
trill sar a justiç.a, c transferir ll4f3 os pat·la· 
mentos pl'oTinciaes, conhecedores das circum
stoneias loenes, das nece...«Sidades do momento 
e dns condições peculiares d3s p1·ovincias essa 
serie de funcçl:ics qne o centro, I>Onco u pouco, 
por um movimento re~ccionorio incrível, foi a 
si chamando em :1.879, ~ompletmdo . n detostnvcl 
cmpre1.o. · 

Tomo lU .-33. 

D~ facto, não foi ~ómento sobre :i diviSÍio · 
jndiciorin que se deu competencia :is assembléns . 
proyi!l.ci:ws · pa~,, legislar : a prop1•ia nomeação 
do JUIZ: de dtretto, as regra~ .e preceitos relati• 
vos á sua nomeação e ao provimento dns coroar·. 
cns o termos eram dn exclush'n com pet\lncia 
das :~ssembléas provmciaes,na pura doutriuo da. 
lei de hi!J". Sen1lo, pergunto eu a V. Ex. Sr. 
presidente, o que quer dizer 11 disposição do 
art. 10. § 7. • do Acto Addicional Y . 

Nel1~ está ·cscripto~(l~)": 
· • São emp~gos municipacs c provinciaes 

todos os que existirem . nos municipios u pro
viucias, á cxcepção dos que dizem re~pcito â ar· · 
recadaçiio, adnunistração e contabilidade d:. 
faze !ida nacional, :i _ndministrnçã~ de gue1·rn c 
marmha .e dos correto~ gernes ; dos cargos de 
presidente do pro\·incia, bisp.JS, . commandante 
superior da guarda nacional, membro das re · 
lnçues e tl'lbunacs superiores, c emprogndos das 
faculdade~ de medicin:~ e cnrsos j uridicos e 
aca.demins, em C'J tlformidatle (lu ~ :l. • dcst c 
art1go .• 

Eis a grande linha de demarcaçrío das ·com· · 
pelenci.as ~ nllribuições dos go\·ernos central 
e provtnctaos. . . 
· Na clara doutrina do AchAddicion:~l, no que 
di~ respeito no provimento dos empregos de 
justi~:l e .as re::rns para elle, só.Ioi rescr1•ado ao 
centro o qne ·é rererentc aos magistrados d.e 
~-· inst:mcia, isto é. membros dn l'elqçiio e do 
supremo tribun~lde jnstiça. · · 

·No ~)Ut'o dominio da rerorma constitucional, 
antes da .lei funestíssima e retrogr:~dn de 1810 c 
mais n ni nda da de 3 de Dezembro de 18~1, or<~ a 
justiça assumptó pt·ovin~ial; logislnvnm sobre 
elln as nsscmbléas provmcwes, que trocavam · 
regras para a nomeaç:io dos magistrados, con· 
oaaa aos presidentes. . . . . 

Na miu~a tlrovincia, a !\!i pr~vincial dispunha 
q~e oprcs•dçnte.da provmcmuque os nomea• 
rla; em mu1tas outras o mesmo se data . Os 
juizes "e t.• instanci:a eram pa:;o; pelas l>l'OI'ill· 
cias com os seus recursos pequenos e exíguos 
nnqucllc l~1npo, o que era de.Jnm 1·igor togico 
e mo~tro com ·os il Lo c 7.• d<J 31' 1. 10. •, ![Uc 
combmnm ·se o completam-se. 
·Não faltaratn os eonflietos c quando so da,·am 

entro ns nutoridades proviuciaes e gen es, no 
l[Ue tliz respeito :w pro\·imento do; lnl:nres de 
L • · instnnc1a , era o gover no im)lCri~l q11é 
ccdin, que pt•ocl:~mavn n s<>Lcrania da pt·ovincia. 

Sit·va de e.x~mplo o que oceorreu em t>er· 
nambuco, c que convém lembrm· ncstcs.tcm[JOS, 
em que ns idéos L'stão tão des1·imtatlas e tüo 
nccentuad~s ns tcndoncins coneontradorns. 

A osscmblén .provincinl de Pernnmbuco ela• 
llor~rn uma lei que cstnbel~cin o. Jürm:t pot· que 
os prcsid~ntcs nomenriam juizes da dit•eilo. 

Cumprlndo·:t, o f3"0Yerno proviucinl nomeou 
um bacharel para Jlliz de direito de uma co
mnrc.~, que o governo geral B.a mesma ocet~siüo 
provern. 

As duos nomca~ões não podi~m suhsislit· ; 
havia colll~ão entrE) ell:is c cumpri~ !JUe· algucni · 
cedesse. · 

Pois IJem, ·quereis snbcJ' quem recuou, quem 
confessou a lcgitimidndc do outi'O poder ~ 
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Niio. foi v 1-[0Veruo p1·uv iucial, roi natos v 111i· 
nisterio, 11Uc clando um;1 Pl'OVll de isenção que 
hoje dílllcílmcnle ,;eria imitada, ro'conhcceu n 
cowpNen~ia do presidente, e por ayiso de ~:!:1 de 
Mai'ÇO do• 11:13;) ;1pprorou o seu neto, prevale• 
rendo a uumenç;ão de jult que llzeril. 

E' Mlll •·ccordarem-sc e,:tes nsstimplos de 
uobre ,·.ivh:mo, e c~crupulo~" obedhmeia;b nor
ma, COllSLiLucionae~, tão dissonautes das illeias 
tJ lheoria~ Ht~tuncs. · 

Loi;o qepoi~ do ioíciaJa a execu~ão do Acto 
Addicional, .u tJrc~identu do Jlio de Janeiro, ba
se;tdo no refo)rido ;n·t. 10 ~ ll cha1non a si a 
atlribniç:io de nomeur os juizes de L" instauci~. 

O gvwrnu ainda deu onlra prov:~ da subido 
rospeilu tis werogntira;; provinr.wes, reeonl!e
cendo o Lliruito ronstitucion~l das a~sembléas 
.proviuciat~> de traçarem regrus para ~ execuç~o 
o uume:•~iio de jui7.e~ .de direito. 

De faclt•, no nriso t.h: ~ide Dtl.i!t•mbro de 183~, 
dcclarvll. a l'UóClKia <JUC eúJ yisla dus §§li úo 
arL tO do.,\ctu ,\t.ldicion~.! cst~l':J J)et·sUiidhlude 
que em IJIW•tlo as as~embl~''·' .IH'V!~il•cia•s uào l··· 
fjisla~·setll b'OVI'<: v ti!Utb po1· qtUJ os presüicutes de
via111 IIQIIImr e drmittir u8 empregado~ provilt
ciae&, c"mpatia á mes11M r·e,q~ncú1 (azd -o:s 11rt 
(OI'IIW da !,·,1i.;l,tçâv e;•; l 'i'i<JI', p01s. que só depoi$ 
q•1e cf$ as.S1'111bl61~>' «iúiUdl!<'cssem uma norma, pa,·a 
por el/a s~ l'l'iJll!arcm us 1lrt'!sid~11tes, o /!aderiam 
(a:;:er. · . . · · 

Quereis nHIIS cl~1·o : a •·egenci~ mantinha ás 
assem!Jiê.'" ~ vrc1·ogatint d<: icgi~lar solm;: a 
notHCn~fio tle mug'istrado::, •JUe ell<os poderiam 

· . comlnefler au~ IJI'~sidentcs. · · 
Estava conse::.tuinLemeulo fit'nl:.da, llnirorme

mente c sem cont.·staçiio, ant~s de 184.0, u com
petencia exclush a d;:s nsseml:Jlé::s provinciaes 
para leg isln r, não só sobre n divisão tenilorial 
a~ sua prO\'ÍllL:Ín, CúlllO SO!JI'P. a fórma das UO• 
meações u produteutos dos empregos provin
clnes e mtmiciililê~, cntn~ os qunes se cotn]Jen
diaYa o de i ui r. de direito. 

Yciu a lú1 de 18(1.0. c~sa lei qui! é o n1aior 
nttentndo qne neste [laiz 11e ha commetlido 
l•ontno ~ C•,••tstittlio:1iu. (Apoiado~.) :'\l'lla, a [ll'l'· 
kxlo de iut~rprdttç;io, tudo ~e mutilou.; o poder 
lU'I'CCciaYa-sC! Jn o!JI'a ueulOCt';JtiCa e uuda.i!· 
numtc de~fi~urou-n, wm restl'icr;ões e hy[JO· 
thc~o:s niio ~>:;otad~,;; de sorte que 11 reforma 
de l83~, t:11mllinnda com u que se quiz cham:~r 
~uu cxjilica~ão:o, e uu1a cousa :to tollo dil'ei'Sll do 
quo 80 Hzcra nu cou~liluiuLe. 

Abi vt!mu~ ÚL$. :i." e3." ~U<',crnbora.obs~u•·u~, 
c de uuw lurma latente, III'Ot~ur~ralll arrancar 
das n.-.:ciiii.I!Cas a comj.JP.Ieucia pm·a legislnr sobt'e 
~~ uomet•rão ú~ juizes. 

Es~L~ i•<Jils:•nH~ut .. ,:n me1.lfl cumpeJtdia<lo ithi, 
teve tceu dll:'u o com['leto de>Cil\'Olvimcuto, nn 
lei mai~ estronLlu~;llueute rl'açcionari;l do~ pri
mdt·n~ temp••s tlo ~eg·uudo rcinn•!o. 

l\cliro ·.nw ao quo dis]!uc '' lei Je :3 de Oulubt·o 
U!l l8l1l uo o<tlU nrt. i~'L 

g> es,;u nt'ligv o ~;llt'u\lal'iu u compllllllenlo do 
tn1unlhu C•)lltn\]i~~d"r (j.~ IMO, e, MO . llltlSIIIO 
lempo que eunsagn um dispamte juridico, é u 
lll'o~·n w:oi,; vivu t..l~ ~~owle~crn:lcnt::a e tolo· 
rlllleÍ~ d•: IHI\ ll0\'0 lj\11! I'I'S(gl\ o )l\·SI~. lllllé a 

·· espoliu\·~o t..la mllls I'Ol!UIOI' de: suus institui~ves. 

.E' verdade tfUO em Minas e 8. Paulo n'•o fal
taram Jli'OLestos a.·madns; mas de!les o que 11· 
eou nn hisLoria 't 

"\ tr·adiçioo uuic~ de isoladas rearções. Mas e:itn· 
minemo~ 3 doutrina do :•rt. 1:!4.. O que •lec\ara 
elle 'f N:odn rnenos do que Hcarem mvogadas 
toda~ u~ leis pr'(Jvineines que ~e oppuzes~~má 
du a de De7.eu11>ro, como si de cada utria dllilns 
se ll~esse ex.pn~s:;a e dcs!gn:oda nwnç~o. · 
. :SenlloJ·e~. o par4ido rcaecionario .estava então 
nó seu período de vu!ança e mostl•ou-se o•ruel 
contn1 a~ Lcndencias libcrars. 

Ella tinh~ [Jacillc:tdo o sul, linha eomfHÍlHido 
o~ lllovimcntos Hro1wLlos de algumas pl'ovincias 
uo uol'to ; nüo OlJsl:onte, n5o dispensou esse 
lu:xo de for~a, esse e:u·e~so do; rigor. 

A lei n LtloriLal'ia de 18U resentc-se toda desse 
est~do de ox~ltaçiio. lã<J doslocndo em lllll p~iz 
cuja população tem tendencias tão paci1icas, 
h:ouitus tfio inve\~rados de ordem. 

O nrt. tU, pois. cortou absolutntnentc !I 
que:>tàu. · · . . 

O s~stema da lel de 3 de Dezembru loi durao 
rninisicrio a compeL~:nciu de nomea1· os mogis
triidoJ~ .. e ~em re(~II'Olil da Con8tiluição, oem os 
tr<Jmitcs con$liluciona!)s, em uma ~ynliHldl.) in· 
coltC~bivel, for:lln em tn881U revogadas ns lei, 
que us :1ssembiéa~ prodncincs, em seis nnuos 
susr:~ssivos, tinllam dtll~ret~do na pratica de uina 
attribuiçí\o constitncionill. 

X em a lei dP. lB~O lei'Oil t5o longe o seu IUe· 
noscabo ~ontm o Acto Addicional, porqne no 
seu art. 8.• respeitou e manteve as leis pro· 
vinch•cs, rncs1no ns que se lhe colltl·a!liziam. E' 
!Jou1 kr-sc essa artig.,, que mostra ao viYO o 
gniu <le rigorismo autoritario,que Stl refiecte no 
art. hl1. da lei dtJ .J de Dezembro. 

o tlrt. s,a Lliz (lr!): 
· As lei<~ provinciaes l!llll forem op110Stus á 

inlCI'j!l't.!L!<~fio •ladn nos artigos precedeutc~ não 
Sl; entendem ruyogadas pula promulgação desta 
ld, $eUJ guc 8XJ?I'Cssamente o sejam porfactos 
doJ !JOuor legi~l~livo geral.• 

bll.l tlizi<t o ,,u,l~1· em :18~0, e no ent~ntu em 
18H, utu ilUDo depoi~, formal'a-se uma d1.•utri· 
ua inLoiNmcnte optJosla, lJ.ll.•J dava ao miuiaterio 
o dil·dto de dcclal'lll' t•evogaúas us !ois que dle 
Jnlg::~s~e :tntinomicas :i lett•·a e~preua du de 
3 de Dewmbro. 

Unverá exllmplo dtl uma moi8 auuacio~~ pre
potencía? 

~bs, como diziu, foi d.o comilin:oção do art. 3.• 
•h lei de lll.íO, cow o arl, Ut da de t.B~i, que 
resullou a cotnpclencta c:~.:clusivn para o poder 
e:~:ecutivo de PI'O\"er ns lugntt'~ de magislr·ndos 
de lll'imeil·u eutranciu, a bolidll ~o todo 11 nlLri
IJuiçãu tH'uviucial. 

E' .vt~rdude qull a Gonstíltli;;iio de 18U privn
Linunente daYII esse dil·cito ao JJúder executivo; 
mu~ cumprt' nli~t S•· esquecer qu~ roi el\a modl· 
lkada pelo Acto Addkionol, quo transferiu ossa 
fut:Uldaull pal'tl ~~~ a~Sélllbitius !Jl'OVinciaoo, 0 ij_Ue 
vsi u UL'P•>is ~ um atteuLat.lo, porqno pelos me1os 
ordituu·ios altcrnralu os artigos qtu! se prende1n 
:"1 divi~:lo ec.omputtmcia de poderes consli\ucio· 
nacs,. coliJO s5o :~s as~ombléa~ dn~ provincias. 
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<Mas não é n res~ur:~ç.ão· do regi meu de i83.\ vocou .as mais el~.quetites tirado~, foi 11 urt. 3 . •, 
que eu quero pedir. Dem sei que não podotuos que dts(JUnh;a, a semelhança da lei de 1879 e 
ru.er nada n" sentido da 1loutnna lii.Jcral pura. mail! timidamente; que nenhuma comarca ou 

Ahi estan o sen:ldo par~ tudo rejeitar; ello, lermo !cria provido sem que no orçamP.nto 
que rocusu -noa a eleiç:lo directa, não hesitava gcrnl do imperio se tivesse decl'elnóo o~ fundos 
em ne:;nr· nos o mais. nices~arios :·ara .u re,pectiva de~pcza. Contra 

O ponto que eu ataco, CLlJa revi<:ão ll'~ço, é essa medida "ergt:ler:th•·se. Sr. !Jresitlente. nfio 
outr·o, é justntitente n disposiçito do :ll't. :1.• unicameore o~ cnefes liberaes, os seMdor~s que· 
§ ~t.O do lei n. i.9RO, <tu e passou ligeira . ~· rapida- n DOS!<) partido tinh:• a s•m ~erviço u:oi}uelle re-
mcJnle nest<1 ca~a sob a pres~:io dos aconteci· cinto. . : . . 
mentos, sob a fatalidade das circunrsl:mc~ias, Os mais oxallados con,:erV<tdOJ'e:<,' os I' UI'iwnos, 
119rqne ur:;iD. volar n orçamento, cujo exercieio como enlào erD.m chamndos, não fornm dos ul
est.avn lmminente. . I limos a denunciat· e stigmntizor o attent.,do,' 
. Não datnm de ·agoro es.~s tentatiV(IS coatra a classificnndo·o de incoristitucional c de expo
autonomia das a~sembléas provinciacs no tJUe li:1dor d~~ re~alios 'd:ts :tssemblê~~ d•~ t·ruvincia. 
di~ r"st•eito :i divisão administratil::t, judiciAria Quereis saber que senadot·c~ tom:H·am part(! 
e l'c•;icsia:;tica das r•·ovincia~. · 1 no debate? Foram o MartJUP.Z de Oliniln. o Vis· 

Us eon~erv~dores, sempr11 · <tve~~t'S oo [leuso- condu de Urugnay, Souza Franco, o. ·. l\I~uoel, 
ment.•• d<!mócrntico que transJJira do Ar.to Ad•li-~ Silveira du Moita, Jequilinbonua, turlo que de 
cional, procnrando suppt·inHt' uma 'por urua n~ mais seleeto e !Ilustre tinha o s•:nado. 
suas di~poslções e ilmtilis,,r a obrt~ do <lesccn- D. Mat)oe\ dizia: • Como querei~ nu 'ultima 
tralisoçAo, niio se .contentaram com as leis de i htn'a, nesln occasiiío extrema; illiJH)r :'o · c<tnwra 
:l8~0 t• 18/il. não obstante o profundo seu ti· Ullla emenda, contn. a qual aquc!llil mor:idn,le se 

. menlo ruccíonurio qm• nellas :>ll inlllt:·ou. l levant:tr:i, e não poderá d'lixar du o faz .. r ? Como 
~ao contente com " 'demasiada conceutrnçiio quereis, assim de sorprcSll, de nfo~ttl ilbo. snp: 

de força~ e auribuições no bojo irnmenso do . priinir a primeira tla~ Tcg:~lias tias :•s~NÍibléas 
. poder executivo, . Jll'Osil~niu ó p3l'tido cousor· 1 provinciaes 't • . . . " · · 
vador sempre e tem•zmtmle na sua obra de des- E, senhores, depots de O. Manoel. elo Sr. Sil· 
oonllnnt;a e de cles111or~lisação dos poderes pr•.•· veira da Motta~' do8 1•utros, niio ~olls~ntiu qur, 
vincinos. uma por uma, usurpnndo c cerceando sem seu protesto, vingas~e o a1ten1:1do. c::se que 
as suas ra·euldades. · foi chamado ll rei constitucional du ·seu ~tartiilo, 

Nem. sempre directn e francamente, e·eomo em o venenmuo Marquez de Olindn. · · . 
•8\0 P- :l8~t, o conseguirnm; mas, outr~s veze$, A &Ua .· voz, scnnpre ouvida con·JO u•·aculo; 
pelo ~ophlsLna, pelos meios tortuo5o~, pelll~ si- unitt·se á do~ que cond~mna\'am o eshUiho, ll 
nno~idndes e rodeios,tndosteadente~ n inutilisar es pnlnnas ·.ll~lr·iuticas são bo<~s de se lembrar 
ocç_ii<l das ~ssembl~~,;; ellei nfto podi~m ver ~o,!e· nesta occa~ião. Vou t~lvez rali~rnr ~ cama1·a 
gad.OlS. que estas continuassem n:t posse da (Utio apoiudos), ma~ o · :~~sumpto t! gnwissimo. 
attribuição .!~porta •ti!'simn do art. !:•• § t.• O Sn. OLBOA~\Io:-E' dos· m~is grnve~ dt' que 
do Acto AddtciO~aJ, que é, .se!ínndo o" 1sconde ~ camara· se poderá occu~r. · 
do Uruguay, a formula pnne~pal da sua auto- · C . . 
11omia. O SR. A.Notoo DE OL!\'EIRA:- Dlzr~ o St• . 

Em t8S9 eurgiu a idéa,. em 1860 foi m~ten- Marque~ de O linda na sess:io de 18 tlc' Junho de 
tadu com denodo, e após o~ clons naurragios il-61 (lc): . 
em 1879, na situação liberal, p•·evnlccett, graças 1 O Actn Atldicion:tl, que f,,z ~al'h1 da Consti· 
:ro accordo Cotegipe, guc ramos, sob o peso das tuiçüo e que se com[lrehende u~ i~Xf•t·c~>5o - con• 
ci•·cmri~toncius, forçados 11 ni•o repellir. ~lituiç:lo- decl:ira positiv~mente fJile pcrtenc(l 
· Sr. JH'Il:>identc, ou vmulontbater "~tt!mlado do i~ a~semblén~ p~vinciacs a 1liVi~:io civil, judi
senado com as armas tle qu~ o~ Jtrolmos mem · Cl~\'rll e ccdl'Siasuca. · 
bros delle se at:mnrnm sempr~, tot os as ve7.(1S • Na dh·i~iio Judiciari:r, por cxcmr•lo, ~l!S:Undo 
que n11. camara '"ít•licia sltrgill ~sepen~amenlo 11· legislaç~o actunl, ~;c provinci:~s :<:iv tlividiclas 
de Inutilizar pelo soplrism:t a attrlbni•:ão IJI'O.· cu• coOHlrt:as. u em (:nb tua:c du~s~~ •·otuarc:~s 
víncial. · ha um mu ~:"istrado eom tl nome cl \! juiz de di· 

E' ju;tamenlc nes~a celc!Jrtl dlscuss~u d ~ !8u, t•eilo: lJOnco ÜnlJorta, por~t!l , a tl .. nomin<~ç~o; 
que vou bn~car os princitmcs .orgumentos p~ra consideremos.s•'unente as fnculd acl•'~ anuexus a 
mo$1l'ar n inconvenlencia do lei t.le 1.87\l,o ~-:• ·•ude es~a ant.orid~de, e I)Ue e>t~ o · coruprehendidas 
abu~o tle que ella tornou·se reflt•Xo, o ·a íncon· debaixo <lu~tn dtmominnç~o. :Si :i ~ n~~emhléas 
cebiv~l v:olencia· que ,,1[~ comntelteu . [1rovinci1.1es fl.li dado o dir·eitn de dividir lls pl'O· 

Em 186l urna propnsiçiio, oriunda rleMl~ ca- vincias em rmm:trcu~, o na ord~lll j tldicinrla 
. mara, ttmi linha. por Um a~::mcnllr os venci· ! ~oóa comnrc<~~ deve te1· um juiz de di rei!o , i:s to 

· mentos dos mngr~t•·a,Jo~. ror ·Jevndu no senado e a, uma autorrd:•de com os poclct'll; tlo Hrugtslrado 
alli l:.~rgament:e dcbatid:t. Et·:~ t<nt:io ministro e9m eslo nnmP., é cCtnse•Jnencia n ccr~saria da 
<la jn:<tiço o Sr. Sav:io Lnbaln, aiotla niio cht'ill· crl'nç5" dn comnran o crélu;:io tlt· ~l.~.\ ma;ristrndo . 
modo com o $CU uõme uobiliar-:hico . l''oi [Jor· t: ~ Utt nome:tç5u t•Cio poder .com1Jetente. Isto 
fiarln e lntcre$Sllnlt~ D lntu qua re travou n~ tambelll é de um rigor logico qu1' nfto pócle ser 
clnnn•·a vltalkia. A~ prinwi•·:·~ ea(J:•citludes tldla eont,•stauo . O mesmo. lli rci tlns ouh·a~ dil·isuus 
(c entlio ·3111 linlwm .ossellto ns nos~"s nwi~ il· judiciari;t$ infe!'iores á cnman·a tlll t:umprebe n· 
lustres ~nmmirlodes IJOlilica~) cxarninar:m1 ex· dida~ dentro da coma·rc~. · · 
tt!n~a e detidnmenll) o projccto. A pal'l" contra I Si, feita u di.vis5o, qmtlqnt\1' (!l\C ~(·jn a sua 
n qu:d convel'girnm todas u~ fl>rças, que [JTO· cute~torin , o governo n~o pro~eder {• nome:u:~11 
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da autoridade que dcn- corresponder ú mesma guir·se immediatamenle n creac;ão de comarcas 
divisiio, in11tilisa o acio do poiler competente, c de termos. Eis, porém, que no anno passado 
•111e são as assembléas provi nciaes. a nmiotia cilnservadorn do sena.do, que teve por 

• Eutondo, poi~, que, fcit:~ umn vez a divisão dez annos a posse do poder, que efcgeu ou rez. 
pelas nssembléas provinciaes, o governo não eleger. assembléas pro.,inciaes que usaram c 
tem mais que fazer. do que nomcor os cmpre• nbusoram largamente de~sa attríbllição, por3. 
gados cone&pondentcs a esta divisão: isto á o impedir o governo liberal de dirigir devidamente 
q.ue se cleduz: logicamente d~ Constituição, islo · o paiz, par:l entorpecer a sua marcha e n sua 
e o que se deduz dn legisl~ção. · n!:çiio, para pêal·o nos seus meios de governo, 

• Eu sigo sempre 11 Constituição rigoros~· iunoyou essa antiqunlhn renccionarin, e no pri
mente e tu totlo :1 sun letlra, quaesquer que sejam mciro or~amento da situação liberJI- conseguiu 
os incunYcnientes que tenb:l essn lettra .. • int,·oduzir esse sinistro ~ 2,• do nrt. 3.0 , queubo· 

Ei5 como opinou o yenerando ancião nessa liu a autonomia das províncias c reduziu e uma 
memoravel occasião. simples proposta uma faculdade legislativa das 

O ~ssutnpto, por~m, em tão grnve que outra assembltlas provinciaes. 
groucie cot·pot·nção do Est:~do foi chamad:t 1 pro· O Sn. FEttcto nos SANTo;:-Foi um accõrdo. 
nunciar·se. Procurava·se saber como conciliar· 
se o direito, .a prerogativn dns assemiJiúns de O Sn. CANDmo DE OttVEtnA.:-1~' tempo, se
uugmentnr as comarcas e termos com a compe· nborcs, de reogil', é a occasi5o azada de sn repel· 
tencin <lo cst:~do de ,·ot:ll" fundos para o manu· lir o enxerto, e tenho fó immensa no honrado 
teução u:1~ jastiças de :l.• inslnncia. Antes de minislt'o do justiça, e o~pct·o que cst!! orçAmento 
lera r [10 pnrlnmcnto o seu nrt. a. •, o ministro l1a de sahir do cnmara expurgado deste 3tten•. 
ouvill n. sec~âo do jusli~a. Indo, com que o partido ·liberal nunca pôde 

'

r · b ,, - paeluar. . 
CJ.:unos !Jtwcs eram os mero ros " 0 ~ecç;~o Senhores, é de pasmar a facilidadc._o uenhuna 

de justiça c como opinaram. Os membros enm , 
·os Srs. Urugu:~y, Euze!Jio e :Maranguapo. O seu escrupulo com que homen3 tuo o!Lamenl~ col· 

l · li') locados o com tamanlln responsabilidade moral, 
exten>o pnr~cet· cone ~e asstm. c : . como os nobres :mtores da emênda, nlio enca· 

. • O lllliC~ lllodo, pots, de entartacs rncon\'~· rnsseLil seriamente sobre a gravidade de lia e o 
lllO,Dtes s~rm dar a?s podet•es gerucs um meto · ~lcance que ia ter. _ · 
de mt!irv•r, pua cntu aq menos o excesso nM Elles que vt1m em tudo punhaladas, elles 
cren~:_oes · : · . . . . . que combntem o pt•ojecto do nobre · presidenta 

• O meto 1M I~ elljeaz e m.~•s. r.!tzam el seru1 do eottselho sob o pretexto de qne viola :1 Com>· 
d~r ~o. p_odcr ~es-tsl}tL\'o:t nttnbutçoo ~e de~retar luiç~Q .elles que .rorão os gnnços do copi• 
:ls di'Vtsues letntouaes par~ as liU~oudadc~ q~e tollo para dar o grtlo de alarma contrn uma 
elle crt1ll e p~gn; mos .P~f:ltsso serw ne~cssarw reforma que e )lbla. nspil·açio nacional irra· 
reformar o Acto AddtctQnal,art. 10, ~L o 7.•, di11val, que vni ser J Landeiru da libet·dndc da 
e tnes r~rormas. a secr;t1o, longe de .aconselhar, eleição, ellcs que 0111 todas as occosiões in
JUlga mats que mopportLtn~s e. Jl:r1gosas · ' _ Tocam o constttucionnlismo e proclamam-se os 

Senhores, o; membros mms dlshnctlls do pnr· campeües dn caa·ta, esquecidos das punhnlatl:u; 
tido conservau~r ~m 1861 julgnv;am ~nntm·ia e golpes diJ :1.8\0, do iSU, e renovados em 1879, 
~ltanumto con~tJlncwual essa quo lu obJOC\o do hoje mveutaram esse pretexto para tnlvcz nlnda 
art. 3. •. ~ 2. ", dn lei n. 2.1J~O. prolraltirem a adopçiio do system:1 dirccto! ..... 

o Viscondo de Uruguay, não obstante su~ :m· E fallnm em punhaladas na Constituiciio! 
· tipalhi~, sempre ft'anenmente revelada, conll·n o 0 s F . s . .. M · ·u 1 d 

Acto A!ldicioual, nuo se llnimnva a uconsalhnr a . lt. ~Ltcto Do~ .\~To~.- • o e 111 aer a a-
sua n::fol'llit1, ~ntes r~pulnYa·n inoppotlunn e quellos auoustos. 
perigosa; o ilo entanto em :1.879, de o!ogadilho, O Sn. CANDma DE 0LI\'IltnA:-E1 verd:ule, Sr. 
sem a iniciati\'a dcstn cnmnm, em umn cmen· presidente, que niio pn~ou no senudo sem ropl\ro 
da serouia e imposto Jlel~s cirrumstnucla~, oattcntado. Conau\lei os nnnaes, coneulloi n. dis
con$ummolt·$1~ 0, t~ttct~ta o, C no direitO, vigente CUSSÜO hn,·ida,o :tUDO pas~Gd~,c COm p~nzer Ti <]Ué 
estiio as asscml>leas Jli'JYadas da sun mn1s cfficn.z o P<?bro ex·mmtslro da JUSl!ça, ~eu tl!uslrc P.a· 
c importante faculdade, trteto, desde quo teve nlh tlc IUlcrVtr na dlS· 

Illn!, como jâ notei, então t)revDleceu n !Jon · cussuo do orcnmento tio seu ministerio, n]iri!SsOtl· 
doutrin[l ; fili. r~jeiladn !1. c~nenda, que crn !ltllpll· se CIÜ f~CUS:ll' PC,I'Cnlploriam<l_nle a e~end,l,\ Jiajil 
radn pelDS mmlSII'CIS da JUStiç~ o agncullui'n, convertula emle1. S .. Ex.. n~o publtcou zn Cii!· 
qüe rura por este moderada e disforçadn, c que, tt·nso o seu notnvel dtscurso, mas folgo de dnr 
n:io obslautc os csforros do go\'erno, teve de tcslenmuho de que defenueu n boa doulrinn di· 
naufragar nn a~· discussuo. zcndo na scss5o de 2o de Julho qne •• pJde·sc 

Dos Amwes (/o S<'lilldo, da ac!.:t do dia 27 de dizet' si JXI$SUI" t'SJCI irli11 IJ!If. rts a~mnbltitu Jll'o· 
junho, Yê-se (JU!l, depois do discurso <lo sempre t:im;iacs pctdel•iioo dit'l'ito de CJ·cm• comat•CttS, CM· 
choroLIO estadislo Souza l~rnnco, post~ a votos n scrt•ando a.pemu o df pl'opo!' a Sllil crcap<io. 
~menda, foi rejeliadn. · (n(Qiizm~nte não pvdo S. Ex. suslcnLor o pro· 

De(Jofs de 18tH niio ~ci que de nove se tratnssc -posilo qUG extern:iru de não acccder us emcndos 
110 nssumpto. · 9,UC em seu conc~ito contrnrinvnm .n doutriuu 

Parocin '[UC a- que~tiio estan liquida, quo 11 IJbel'lll Oll CIJlorpllc_IUn a mm•cha do governo. 
comJl()lencm da ~sscmblún pt'OI"inciDI .estavn Ir· Ti\•emos de ceder anlc n foi!~ de gencrosi· 
re~is\in•lmonlc flrtnnua o rr.conhccidu. !JUC o d~de da. cnrn~ra vitallcia, .c :i prepot~nciB qui! as 
p:·o.,.Jm~ntu poa· p~rlo d_o 110l\C!' geral devau se- Clrcumst:~ucms lbc goranh3m. Amenç:~do do ficar 
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sem orçamento, ameaçado de 8C l·er }ltivado da cDmnrco.s ~em limitação, poguem os juizlls á sua 
lei «!_o~ meios .• Já quns! .na flm de uma longa c11sto, e nao sobrecarreguem a \hesouro. 
sessao, o em mente mm•stro da lD.Jenda do ga· 0 Si!. B•Ptlst• p~h-1h •• · _ 0 que ndm

1
·M8 c· 

binete de 5 de Janeiro teve de entrar em _ " ... ü .... ""' • 

accôrdo com a maioria conservadora, que não que nao cerceassem a faculdade para ·crear .Cre· 
(lerdeu a oceasiuo de nos impor essa restricção g~et:ias, o que imporwva prohibir n nprcsenta. 
a facilidade das ossembléas que era no mBsmo ç-:io dos poroehos. · · · · 
t~mpo um embaroço para o livre marcha do ga· O Sn. CANI>lOO ot OLrvEUI.l :-Assim o orgu. 
innete. mento Aellilles Invocado por aquelles que ad· 

Fomo$ coagidos a aceitar a lei do mais rorle . vogam a suppressão desta faculdade conferida · 
O Sn. FELJCJO Ôos SA:-.Tos:-?!Ias islo uÍio J'us· :is ussembléus provinciaes, 6 o excasso de des-· ru i peza. !lins, como·Já ponderei, não é deal:t Córma~ 

t ea os quo nee tarnm. . . que ~o podem corr1gir os ubusos . . (Azloiadas.) 
O Sn. CANDuio ria 0UVII:IIIA:-5r. presidente, Apphque·se, em toda ·o sua pureza, n doutrina 

eu quizera que· os nobres senadores Cr.~nca· doAcloAddicioual, e as anomalias desapparece· 
mente exlernassem as razões de conveniencia I"JO . ·Por elle dispõem as assembltlas provlnciaes 
e de d.ireilo que os Induziram apear ossim a· do direito de creor c·omarcas, sendo considernda 
faculdade das . a~scmbléns provinciaes. Receio a magistratura. dei• instancin serviço provincial, 
de augmento de despeza' ~hs essa I"Jzõo não re9ul~do pelo direito Jlrovincial e remunerado 
póde ser inYOcada para explie:~r - as violações do P813 provincill . Esse é o grande pensamento 
direito . A economia niio póde justillcur ntten· da reforma. Tornar a jusliço dai.• ·instancin 
tndos.· Nno é por este meio, que importa·· umn· no lodo separado do centro, quer quonto á sun . 
grande ·perturbação do serviçG publico, que .os . orgo~i~nçiio numerica, quer quanto â nomo~ção 
partidos se recommendam, pelo seu tiscrupulo e dos JUIZes, quer quanto ao seu pagamento. E 
alto respeito á lel(ap!líadol) e nem é ni~so que de facto, durante algum tell)po, correu :ides· 
consiste o eSJlirilo paLriotico dn economia, e da peza por contn· do governo J)rovincinl. As leis 
severa onnlyse das despezns nMionaes. Si ns provincioos de 183~ n t8U, contém creditas para 
disposições do Aeto Addicional tlão inconve~ pagamento a~ magistraJo:; e rubricas que lhes 
nienll'S, si e lias oO'endem o nosso mecanismo são relativas. · . · 
flnàncciro, hoJa um pronunciamento . franco · Entendia-se que por isso mesmo que o. creação 
ptção a sun.revlsão, mas não eejam os legisladores . de comarcas ern da competencia pl'Ovincinl, · 
do Brozll os prlmoiros o desrespeitar os textos tambem a despeza resultante devia con·er por 
conslflucionaes. . conta das provincias; era esta a intelligencia 
_ o s11 • DAI'TI3TA' PER&mA.: _ Qui.zel'3n{apenns . dndn ao§ l.• do :~rt •. _t.O, o que é a unien ncei-
fnzer ·cllen tela . . . · . , lavei. · · . · . 

Mas, Sr. presidente, as assembléns J?rovin· 
O Sn. CAxntoo D.& OLIV&IDA:-Mn~ •. Sr. presi· eines,uo q11c eoneerne á divisão judieinl3, con· 

dcnle, Cll desconfio, como bem diz o meu muigo, stituem um pode1· .superior que niio r~conhecil 
que o fim era outro, foi essa medid11. uma arma ncnlmm maior. · . ·. 
partid11ri3, com que niío só ubstoram á situoçfio E' certo qne ha intluenci3s moderadoras dos 
libul'nl, o exercicio regular de nttrlbuiçücs de seus, desvio~, mas essas influencias não. são nb
que elles, e seus :rmigos e correliglonarios nbu' solulns:ncm referentes n tod·os os assumptos. O · 
saram constantemente (ap();ado$), eomo obrig~ • centro Iom o direito de vigllancia, de precau~ão 
ram·nos .11 nesse orçamento liberal permittir contra auas regali:~s, m:~s nos casos.constitue•o· 
esto edmlho, que ns situn~ões conservadoros nnes, que silo os do :~rt. !O do Aeto Addicionol. 
1lnncn toleraram, Dou testemunho disto, lleiO Fóra dl!hi, naquillo que diz respeito n inte~ 
gu~ ~D passn na minb~ província. Quando su- resses provinciaes, ns nsscmblila~ si:io sDbera. 
birnm os coaservador~Js em 1868, tinha a pro~ oas, ~ · 
vincia ti comarcas; com 11 sun queda em 1878 Ellns sao os juizes supremos ·dos lutcressos 
e depois da revoluçiio · estntlstiea opemda ('lebs da provlncia, o a rcspéito obnun oom tnnta in. 
nssemblélis unanimes, achamos ft provincin com dcpendeneia o autonoml~. como a asscmblt!n . 
tiO comnrcns. Os governos dos nassosndversarios geral, tratando dos interesses e loglslat;ão do 
tinbllm creado i8comarcns I I (Apoiados t apa1·· Estado. · . 
tcs:) Presentemente, :~lgumas que ro!'llm creadas O mais é. dcsconbecor os princípios liberaes 
na si tuação liberal, estão a em vllnlidadc, porque da lei do l836. . 
o nobre minislro não pôde provei-as, oem pode Qnerer·se que n assembléia ge1·ol a todo o 
clnssillClll·ns. O senado não s~i si inapir~do na momento, em todos as ocenslões possa cnssnr os 
paixiio partidorin, tão m:l conselheira, o se· aclo$ provlnclaes, 6 dar ao nrl. :!0 uma inlcl· · 
oado que com o seu pnrtido nos considera hos· ligcnci:~ que clle não póde ter. · · · 
pedes tmllOt\unos do poder, tolhe-nos a inicin· Só quando as leis provinci~~es o!Fcndem n 
tivn ll:l composição judicinriij do paiz ; e com ColisUtuiciio, os trat:~dos, os impostos geraes c 
um estrondoso esbulho carecia :is assembléns os direitos das outros províncias, é quo n acção 
provluciaes a sua rogalia de sober:mamente lo· modcrndol'a o correecional · dn rcprcsen\nçlio 
gislnr sobre o nssumpto. (Apoiadot .) nacional púde lcgitimar·se. · 

·Sr. presidente, \im sido o grnnde chavão em· Então é que lhe as~is\e compe\encl• · para 
p1·egado om todos os tempos por a!)Uolles que mnntQr o equilíbrio e inutilisar o nele que o 
siio :tvessos 11. essn regnli3, o tact!) de ser o Es • offendcu · 
todo, o cofre gerel quem png11 o ntnglstrotun . Fóra disto, nenhum \)Odcr é superior no po· · 
Tem·se dilo que si os nsscmbléas querom creu der provincial ; fc.lr:t .d•sto estiio as usembféns 
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provinciacs· no .exercicio.de u~a auribn.l~;flo so- 1 sinstn que as rronqur:zas provinciaes 'tivermn a 
'berana legislnudo em ultima instancia. deciso- seu scrriço. . .. 
riamente nos ~~slttuptos meramenlo proVID· No enlauto, oa1 tS79, a v<!z ~odero~a emmll· 

. eiaes. deceu: o membro du commtssao .do Ol\'·alllento, 
E, senhores, comprehende·se por cr•rlo entre ~squeceu suas glori3s da tribuna, sun cohe

estes, como o nwis nnturall' ral'ionalll. racul- rencia [lOiitiea de bna doutrirr:r, que sust~nlou 
dade do nrt. tO,§ 1." do Acto Addicional, que é !JliT:r ern um silencio calcnl3do, det~ar consum
•t~sumpLo provincial por exceltencia, porr1ue a m;rr-se u obr~ iniqua da 1cacç1io .•. 
~ssemhlth que compõe-~c dos h•>ffi.L!Il~ das lo- · E' bom, pois, I~mbrur-se hoje ao nobre se· 
c:tlid:rde~ é que podem ajuizar e conhecer d:J nndor e~sa opinilio de que parece ter-se esque
neccsshbde da cr'l•ar.~5o, · divísiio e alteraç~o d3.s cido, e eu nf•o posso deixar de citar o trecho do 
comarcns e termos. • discur5o tle 27 d·• Junho de ~861, que S. Ex. 

O p~nsamento que venceu em ts:J.\ ero antes .t.Jevia ter vensatlo !Jnando deu u seup1acct silen
de tudo tlcscentrali~aclor; er:1 entre((nr. ás le~is· cioso á eJnendn qLte a maioria cons~rvadora do 
l:~turng (tne ~~~·~nu o c•mheciruento d'ils necesstda- senado iniJ•Oz no. goo;erno liberHI. . 
des provínciaes, eo.mo as m:• i~ prop~ins pm·a Disse s. Ex.: 
conh••cd-(tS e avalml-as, e for pnr Jsso IJUL~ _ . . . • _ . . • 
transferin-.se o que era do centro p:1ra ~ pro- • Sr o le:,rr5lad1•r cons_IJ_tu!llle qtllze~se. J!O.r 
vincíu, alarg~ndo-se a esphern <le ncr;1ío do~ I alguma ~uarda ao excr~t~ro de~~~~ :'UrlbUiçao, 
a.ntig-o:;. conselhos gernes o se o~ con,·ertendo ter-lhe. -h1n cscap:•do ? lncon":_enrente que re
ern corporoçlie~ Jegisl<~th-:rs. sultn do syslemu em vtg-or? Nao, s~gurnatente. 

Perg-llnto poi~ no nobre ministro da justira u . O ,'ltlfl devt•mos suppr!r é que o lég1slado~ ~n
que tk1 St!ndo o nrt. t7 S t.• eru r;•ce da lei ~t•t:••t~le !JUandu. tlen m:. ns,;emb_lé~~ pt'!•~rncJaes 
actunn ,\pena~ a ass~mblé:• provincial tem o o d•rett? d•~ _l~grs,Jar sobre~ ~t'.:tsao cml e ec
direit,., de proposta ; a cre~r.ilo de com:li•cas só cks_JnSIJc~1 Jrgon :1 esta attnbut~:•o todos qs seus 
será dfectiv~ d~p,)is do J!lacet e assentimento tia ~tfet_to-'; sr onte~clerrnos r!e outro modo, vtren~os 
a~samblê~ geral. . a. trtsle euuclu~an de tJUe as. ~s~e!,ll!Jl~as yrnnn-
Yolwm·l~ assim para o reg-imen da Consll- CJ~os fic~vmn. cnm um~ u.tlrti.Jmç.no va, .JJiu~ria 

tuiçàv n~o rMormada, e confundem-se ns facul· e que_nno .pude ter. elfetto sem depend•~ncme 
dades !l'g-isMiYas do :1rl. 10 com :ts de que ~aner;ao dtJ a~semh!ea ge.ral e governo. Or~. é 
traln o at'L 9.• que são de mern proposta. JUs.t:ry•mte o que Dtto esl:r U3. n;tturem . dn allt·i· 

Eis .;1té onde chegou a reacç5o, apadrin~~da bn•çao qu~ for dmdn as as~emblens lltOVtncbe~. • 
pelo sentimento capt·iehosamente p~rtidario... Tempora muta11t1w, Sr. presidente; o conser· 

()SR. OLEIHRto:..:... [)Í"a-cégamen\e. vndllr' JlUl'!tt~rto d~ 1861, que col!' trio elo!lliente 
· "' . Vr:'hemenew profttgava n pretençao reocclOnnria · o Stl. c ....... ,-l)IDO DE Ol.lYElllA: - •.. pOIS dll Sr. Sadio Lob3l0 em l8ill !ldversario irre

~C!Jl· .. cégau.•ente jJarUJ.lario. da cQmara \'ila- coocili~vel do g:•binetc u. de J~neiro, deix:1 que 
beta, qur> p~tec~ nn'! ter cogrtado. no alcance sem pr·otcsto seu vingue uma emenda ainda 
de~sc acto nao dtscul!do e nt•m serwmentt: exa- m~·~ ntlentatori:~, •: nem v-aleu-Jb.e o ~eu me
mm:u.to. _ ~ . . . lindr·e r(ldirnl, para· Yerber~l~~ com a energia 

Eu, ~ots .. ::>t·. prestdeute p~~o ao f!O~re mmts- dos tempo~ de outt·'oro, . 
!ro da .JllSllça 9ue, com o seu_ presllgto e u ~ua o qu~ pó de o pai .I esp~rar dos h.omcns poli· 
~u~tn _lullueuc1a uaquelle recmto con~ervador, .ticos, quando d~o a c:1da instante t•stas provvs 
mlerl!ra ;ofitnt)e !IU!J s~ apai{Ue e~stD nodoa que de incoberf'nci(l e eontradicç:io, qunndo $00 o 
de_sl~slra o Mtunçao hberal; ~ 11 !toll~e CO'!_l· intluxo dns opposi~ües $ystcmatictts, c~rJue~em 
mts~ao ([UC conta _em ~~m sew_ c1ll:rduns . ta<l prindpill~. doutrin:•s e a~ suas pessoues t.radi· 
diSIII!Clo~. pelo ~~u hberah$m~ n~tCI. (~ode de1xar çuos 1 
d'~ ~cs1le J(l eons1guar uma .~rspqstr;<~o. re.v~ga· M:rs, ~enhor··~. c~ se recurso, es8a eva~iva, il 
tur,m tle~se negregado m·t. "'·" §§ ::t.o t.la letn l'-t>J•hisma de se obvinr ndc('rclap1in exces~!v:1 da 
29:!0. . . . . . destreztr put• umnmedido •rue Yioln ~Constituição, 

H.e•:eJa·>e ~ rl,~sequthlmo na despezu. drzem nfio ,) ~eria e ll('lll di gnu dn :;r:m~e iustiluu;:io 
o~ nuhn·ss"nadOnl~. obs_tn·~ê no_ abuso de cr~a- qui.! ~n chnmn- o·serrndo bt·azlleiro. 
coes _dr• ~om~rc:u sol:J n rnfinl'Ucra rlo> urranjos Tenho g'r:.ntle .fé no ~enado; com no~"u fórtna 
pa~tldat'IO~. . • . de governo, julgo indisp~n~twd un1:i :1.• ca· 

b~c~retnos amda esse arg!lmento . que ore- mar·~; mas é preciso •tne elh1 nfio ~e lo !'RI! re
verst_vel! I>O!'lJI!-tl lilmbem P.O~I.l·SC ~r~el' que n volucion:Jria, l' nem ~eja a J!l'eg-oeira ut~s idéas 
·reslrtct•:ro fo• drelada Jl613 pan.:no polrtlc;r. :mttrchic:ls. .-\. nossa Conslilui~~iio previu a oi>· 

Niio ~justo es.>e receio de uugmenlo rtl.l de~- jecr~:io e n respondeu. 
p~r.a, n.<u >Ú 11urque dia llt~:~~ma s~ritl ex.·ossivu, 1 Este ~ystema é todo de equilíbrio c !JoncltJraçiio 
corno pontue ~;entlt• o rc~ult~do de um:t ·Hllribni- e n" A c to AddiciCinnl esttio os elemonl.~s modo
ção lq:itim~t, uu di roi com .11 escola - llllll :i todo radore~ dos e:;cessos dns assembtéa~. 
direi!() eorrcspomle um:~ o~rig~çfio. E•ntri Jlriuci· . A lei não pa5sa ali i de afogallilho on por sor· 
pio yue <lprendentus uo ttC11demia e qucj:i foi lem- tJrciu. 
brado pelo Sr. Silveir:~ da Moltn, nem• ttternoraVt1l Hn os interstícios, M tres discu~aüus, a R'rttnde 
ocoasii•o em qnc no senado se inslituia. o tlchato intlu<mcia du pultlkid~de e 11 snncç.io tlo~ wesi
ti qUt·: jít alludi. Foi S. gx. quem em 1861 pro- 'l d.ente:; quo reprcsen~m o centro, quo·siio, de· 
f•'rill o mais nut:rvel di~r.·u t'so: o velho p:rrla· . posilarius da polilicn do governo e ue, no exer· muut~t· esteve doqtumle, upaixoudo, !!. fui t•et·· c ido r·egulnl' de ~uu~ runc~:õc~, po~em motl~rnr 
lomenll.l n pal1•dilw muis feiTorv~o e cn!hu· c t'OITig·u· os JJXC!lSSO$ da~ lcgl~lilllin•s. 
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E' !JOr issu que já crn.ou~rn occasião declarei 1 uiio cun~eguir elle da aosembl~' prÓviur:ial 80 
que est<~s ~~b~s. de possl~e-'s nbusos dus assem- mcnns um l~rso de l'lltns ~arn se in uLii !sar., na 
filéas, este' recou~s de excc~sus e d~smanJo, por 'egunda 1'8VJsuo e na votaçao pelo> dons LerJ•os 
parte .d~llas prnvmbnn~ da fulsn applicaçiio dos a convers:io em lei de uma medida retJutud:/in: 
prmcipio~ representativos, do desvirtuamento COLIY<:miente, 
âel!Le svstema. · · · o · B . p ·· 11 

A h:JÍ•monia dos presidente~ de provinda com . :->n · .u·r~~rA c ELI~IR.\ :- _s1 e o nfio tem 
u ussembléos é condição impr<JBcindi\•el pua ess.• inl]ueucld, n.to pude ser conservado. 
a regu_lar n1:1rch~ du ndmiuistraçuo. . . O Sn. ~Ac-;omo ,DE O_LrVE!Il·~:- E si elle niio 

Presulentcs em lula cem as ~sscmblé~rs o tem essa rnfluencm ; s1 está tno separado da :~s· 
mantido~ rapt·ichosam.~nle veios gabinetes ,ó sembléa, qu~ niln poss:~ contar com o :rpolo de 
servem p~ra prolnng~1· :r annr'(lhb administr~- um t•m:o de seus membros, como bam diz o 
tiva, pr:otln~indo aberraç_ões monsLL'Uosas e meu nob!e a:.nigo, não pojde ser cvnserv:1do, 
represahas sempre fataes a causa publica. porque nno tem força par:~ gevernar. 

~est;~·fi)rrna d,• __ governu, o uquilihrio é a !ti A~~ir.u, senho~~s, nã~ é verdade inc~ntestnvcl 
pr·rnwrtlral; a umao .de todos os seus ur;:ãos, de.

1 
que _re.mc essa "rscordtn c desharmoot~ entre O 

\odas ns suas potenc_ias é a con<liç~o do pro- adm~m>lrüdor e a assemblé~. Me~mo na~ si
gre5~o e da m~1nntençfio do direito. tunç1•es conserv-adur11s e com assembleas libe· 

E' por· isso que o nabrc presidente do c"nselho nes hostis, em regra gerai, ha certo ace~ii'do, 
~e!J.·nos uma proveitosa lição d~ 8alledoria po- certa hlll'm:•nia, para a passagem das leis an!Htas 
ht_1ca quundo, res,Joudendo.n interpcllaçõcs u!JUi o das medrdo~ do :;ovct·no' , 
fellas, fez ver-nos que f:1.zra par·tc do ~eu pro- 8 qua11t0 ao a$sumpto que nos occuvu, a 
q:ramm~, sô escolher 11re~id~nLes que ru:u·chem c:c~ç:,o u<! tcr:r.os e t;ou~arc~s, t1;dos que temos 
ae hm·mottn com as mnrol'IIIS das assem:.l~as sHlo t!e~utados Jlrovr nc•aes,JJutlemo$ asseyer·ar 
provinciaes. qlt!.! M presidentes têm influencia prepond~-

Assim Ulllllifestou·s~ S. Ex. em relaeiio aos T<JI1te, siio ellcs muitas veze; os princiJJIIC> in-
. ~egocios do .~lo Grande .d~ Sul,e estou cti,·to CJ<l~ 1L~rp,,:sad9s nellas,. sã~ eUes que estimulam ns 
e esta a .polJttca qne v:u !Iluminar u Sll-< t<dmi- ns,:embleas JlrO\'IB.ctaes, que pedem ·lhes a 
ni~tração curn referflncia ;is asoemblé~s pro- cre:1çfio. lunila~vezes j~ com o fim determinado 
vinci:res, ll é justamente n gt•nndo) ~oli'iea liber~l d~ conseguir as nomençues ,Jos amigos e prote· 
que, antes de tudo1 deve dnr pl'<\ponderancrs grd~1.s. _ . _ . 

aos eletu~ntos electrvos do mechun•srno social. :'ll:w s:1u ~s nsse:nh!P.as pronn~m~s que, em 
Tireu•- se o~ pr.esideutes das ca~as do _paria- re;;-t·a, toma. tu eo:sa ~nicinlivtl; ~ntes,qua~i sempre, 

menta, cous1dere-se sempre os presrdcntes proc~dem de aceurdo e de harm0ma com o 
como entidades altamente politicus, que o siio, e pres1dent~. 
esses abuso~ e desmandos imuginados niio ·se Bem ser que casos h~ em que ns comas não 
darão, uust:riio rut·issimos, ·m~rchnm ;1~sim. 

As assembléas, se•1hores, em reg-ra geral, niio As nssembléas isolam-se dos presidente~, 011 
entrnro em luta com r_JS· presidentes, seni.io estes dell~s; i~ to ten~·.se vist9 mais de 11ma vez; 
quando provocadas. Prccl~nmos formar melhor e nos'n hrSlorra polrlreH registra lutas e con- · 
coneeilo dos eleitos dos nossos conci<l:rdãos, do tlictos entrtJ a•ltnioistruções e asscú1bltl~s da 
nosso Jlaiz, d~J sun civili$açiío. . mesmri JHU'~,;htlidade; mnssão c~sos ~xcepr.ionaes 

Senhores, ~JallleD~Iln~l que quasi:;emprc, oru c 9uc dt:'Snppnt'e?em com o recurso regular da 
1odos •~oceas1uos nno se occulte ~sle pousa· rdrnda dos pres1dentes. 
monto de desconOan~a e sllapei~5o para co•u a Tambem sob<.> influxo :1~ pnh.5o partidarill 
mais libeul de .nos~as iusLiLui~'õcs, .\s :<sem- telll-S!J visto creaçõu~ de comarca~, ou s:lppres
!Jléas vruvinciaes, pelu~ gnu de:; cuL·,•os rlu Es- suus mt~nus rt>;;ui:H·es ..• A nlg·umas rnodidas 
lado, slio tidns como corporucu~s poueo tTill~I'IO·. J! ,·stos niio tnm pr•~sitlido o puro Interesse pu· 
sns, e inclinada~~ exceder sua lcgitiur~ ~~~ph<I'3 hlico... · · 
de acçã'' ; euLt'elanto do onde sabe u ~s~,-m!Jléa o SR. OiUA: -Mas ~h i dci·:.<~ 11111 niHiao de 
IJroviudal' Do mrsmo corpo eleitoral que csco- :1ttribaiçües. 
lhe o tml'lameuto. 

As asselublells proviuci~es,. senhore>, ~ão O S11. CA:it>IDO D:G ÜLIVEILIA:- ,,. sem du-
l<lmb~ml uma ljr<~nde irradiaçãc i1oliticn da nossa Tida, mas os abusos nio pó:hml se1· corrigido~ 
sociedade; e desde o mon1e11to ea1 tJUB ülla~. no rom o :lUiquililm\)nlo da faculdade. E' o q\le 
seu palrit>Lismo, convencem-~e qnc J boa a di• estou dizendo .• 'i5o (;Jvde ~er ,·eprimido pur 
re~çfto ~u_preRla, d~Jsde o momento em qne os Olllfl) ubuso ainda In:lior. m~•s pelos 111cios pr·u
presidenlllS procuram lloLltos intimo~ de co11ta· dciwí~c:> e moder11dores ·do que o systema re· 
cto CllLH erl:ts, velo reconhecimento de m~s lH'cs<."atnlivu é abnmlante. 
auribuicões e nilo pnlns pein~. e embnraços c;t- O ~ystema re:1resentativo é todo de ~tJUili• 
pt·ichosnm~utc empl'egadoa tmra seu despres· loriOl! ~ puutlen~'ües recipro.~:ts: pnra o ~h uso 
tido e desmoralisaçilo,como infcHzmonte Lnnta$ de uur po!ler está u C•Jrre~livo em outm podet•. 
vezes tem acontecido, ellas sfw as mais zelosns Si H :15Setuuléa provincial pr·ocude nbasiVa• 
em apoiar a administração, em m~nter e rol'ln· menti', ao presidtHlte competu recllsat· sua sane· 
lecer uma b"t'lllunia tão pro,·eitusa ú causa çiio ao actü; ,, ~i u aelu ,\)r do ll<WO a ass<J:Iobléa 
publlell. e passur. o p•·esidente deve J'eti1'1ll'-sc, afhn 

O pt'P.sldente ~erá ouvido, ~~ sua v(lntatle em dP. 'l(!cupar o~n lugar que111 pelo pre~i:;iut l' 
r~g!·~ pr~·•!: !~~· -'!':;, ~ ~·.'m d~~~ .. ,~·nll3 <Ot·:i ~ stu1 I P''l'''"'nr.ip po~~n f~ll~r ao p~tri<Jli~nl(l •h1 ~·orpo
posiçiio si, emprogndo o rceur~o da ntio $aurçno, I ro\'iio clectiva. 
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O Sn. ULLYs.s~s VtANXJo. :-O presidente deve tigavel do S. Ex., o seu acurado amor no traba· 
snnccíouar. · · lho, c alto compctencia, estou certo de que n · 
· O Sn. CAxotoo DE .OLIVEIRA : - Mns não deve promessa não será illusorio, e nntes em breve se 

continuar na administração porque vni levar a: tl'adnzirá ·em unta csplendida e fecunda renli· 
Jlnnrcltia aos serviços proTinciaes. dnde. No ent.1nto, em· quanto não cllega essn 

Admillindo llOis que o abuso so dê, ainda discusSSo, permittir-me·hn S. Jc!x. qu~. desde já, 
~ssim o meio empregado pelo senado 3eráoquc ch~mc tl sna ottcnçiio pm·n ·certos servio~s in· 
a Couslitniçoão uconselha f .Não, senhores, porque adJavels, que podem ser revistos e melbor~dos 
não podia a camara dos Srs. senadores,em umo. no projecto d.e or.;:tmcuto, porque dizem respei· 
discussão do orçamento, revogar o Acto Addi· ·to anltls á. ler de Ooa~ças do que cspeciallntlnto 
eional, que faz parte da Constituição, 0 que tem a um proJceto ortrantco, a uma le1 d!l recon· 
tnlvez sobre esta a v:mtogem de não ssr um struc~~~o ue insLitutçües. ·. · · 
prcscntü rtlgio; . um fructo da muni11cienciu. Disse-no~ o nobre minlstt·o c sempre terei 
principe_sca, mas o futuro de umn assemblén presentes· estas palavras·:- não admillo eco no. 
constitumlo. E si o Acto Addicional rnz parlc mias no minis te rio da justiç:t , E' esSil n política 

· integrante da Constituiçlio, si p:~m sua rororma dtl. sua _:~dministrnçõo, c assim nlio me levará a 
sUo necess~rias ·as precauções e tramites do mal o VIl' eu r~clamar melhoramentos tendentes 
ort.li~. e seguintes, ainda considerada i>Or essa a_ to~·Mr rcaes as vantagens que para os pro·· 
face, ·fot anarchie.1 n preposição do sen:~do con·· v!ncms c ~pcciolmente. a, rlo Minas, tinha em 
Y.ci·tid:~ em lei, pot·que n1io Só si! atlontou contra VtSl!l . a le! · que mult•pltcou os tribunnes de 
o A_cto Ad.di~i~n!'l como •~miJem contra n prero- .! .• mstanc111. · · · · 
gnhvn e tntctlltlVIr dt!sta c:~marn, onde se ini· Dos relalorios dos presidentes dns reln~ues c · 
ci:nn M refortn:lS da Constitllit,".:io. pelns suns constantes rcclmnaçücs, inl'ci·e-se que 

E' na cnmara temponrio, é neste gl':mdc con- lrlbunncs ha de i . • ontrtucia que. com a sna 
cilli_o dn n~çiio ~~~c tem lugar a iniciativa; é actunl composiçiio numerica não podem fnzer 
aqm que deYe ot·•gmm··se o tn·ojecto de modifi: face :~oo serviço$ .. E' innegavel que as relnções 
cação do texto constitucional. No entnnto os pa- de sete membros em nlgumas proYinclss n1io 

. peis inverteram-se, niio sv súpprimi.udo·se :1 . t~m tempo para ·:lecidil' lodns.as causus que' lhes 
campetcucia e~>clustvn de uma consliltlinte para ~o !'lfectns, para · satisfazer a ;tdmiui•troção da 
cercear fnculilades constilucionaes de um poder JliStiç~ com aqu~lla cele.r1dade g:~rantida pela 
independente e constitucional, como lambem foi Constituição o le1s posteriores. · · · . . 
o senado que em uma lei de orçamento, em uma Senho~os1 col!lo se sabe, os ulthms lei; limi· 

. emenda que aqui só tllvo uino rapida e pr~Jcipi · t:~ron~ o tnCiefintdo da legislação nnlig:t, · . 
t.ada discussão, deu este::Vrofundo golpe no nosso ·HoJe ha pr:~zol' fixos par3 a npresent:~r.lio dos 
direita pul1lico. · · · ·• rclatorios .e revi~iíes . ~ 

Não insisto neste }louto, Sr. presidente, porquo Os relatores dispõem de -iO dias; e os re~·isores 
creio qll!! a· respeito não ha, nüo póde bnyer di· ·do -:<O, . embora. assl~tn ao Jlrcstdente do tribu ~ 
yer!;'encta entre uús; mas o noi.Jrc ministro da pai o dtrcito de elevar essa prazo amais metade, 
JUSilç.,, com o seu :~crvsolado liberalismo sem~ 1sto ~.para aqu~lles a 00 e estes a :10 dias . 
J>rC l'L'flcctido C Jlrlldeittc, h:1 de ser O primeiro r01S bem h.a trtbUDO.O~ de Sete membrOS, O da 
no senado n .levantar·sCl em de[csa du~ nossas mmha provmcu1 antes de todns, em que di!i· 
prcrogativas, não s(, reclamando contra 0 cs· coutmlos o. presidente que não julga o pro
bulbo do sagrndo .. direi~o ~e iniciativa, quo~ !=urador da corôa que nrissimas veies pôde 
uma d~ ;rr:mdcs tormas da tntl11enei:~ da camarn J!tlgo.n algum dcsem,b~rgador licenciado, ficam 

' tempol'nrin, como procurando restabelecer 0 .l tvres :l}>cnns quatro Jllt1:cs, que além de se tor- · 
stalt~ •1u1 legislali\'o, nnleriol' 1i lei de :l8i9. mirem certos (o que conlr~rla a. nattuez:~ do• 

E <tnonto a nus, é impossível que ClSia cam:n·a tribunocs collectivos) não podem hnnumamente 
snncctnne na actu:~l seS$50 o ~uentado antes dar conta do trabnlllo. 
csiOll certo <J,Ue da nobre conimissão de orça· Or11, por · maior que Í!6ja a acU..-idade e o es· ·. 
mc1llo partit·a n iniciativa da emenda qne ga· rorço desse; magistrados, e.lles não t~m tempo 
•·antq aos p:1rlamentos proviuciMs a sua auLo- para . o estudo dentro do pe1•iodo legaL .Dal! i 
nonu~ . es~o excesso que tomou u lei ordinarla dos 

Eu v,ejo CJilc ~ honrado ministro pede credito prazos legacs, c a demo~·~~; dos julgam~nlO$ 
Jl.~a a mst.alb~·ao de termos 0 coma1·cas novas. com gr;~mdc gr~vn~" dos hltgnntcs e ns vezes 
Nuo ~usta 1s~o. é neto de obediencill no preceito por t~mpo m:uor do quo quando só havin 
dn teJ de 1.811l; no cnlunto o que nr"e 6 a rcvo. as quntro relnções da curte, Dallia 1>ernam· 
gaçao delln. " buco e ·Mnranhuo. · ' 

l'nsso noutros assutn}ltos . . . ~Jtilr'ot•a A relllç.'ío d11 curto tinha l!6 membros, 
Dependo dn pt·opostn d9 poder executivo o nh.nn dnquolles que lhe estnom oggrcgados 

rnelhoromcnto da nossn mnglstr:unra c n reror· lta\" ia_-pot· con$equcncia juizes sumclcntss pará 
In:t ~:1, orgnniza~ãO judicinri~. Assim, nlio :ldilln- OXall!llllll' GS rcitOS IOdos IJUO Vinham dns nove 
tnrut tdljas sobt·e um ossumt>lo nuo· ha do set• · ~~onncia~ qno com1H1nhnm o ~eu dlstricto. 

·• E .v:crdltdo quo lluje desse lri!Junnl dcstocnrnm· · 
~~~;~~~a~ae.xtens:unente cxaminado.nestn nu- se ctn,c~, o~ ilc Ouro l,reto, S. l'aulo, Porto Ale· 

o no! · · grc,, t.;Umbtt o Goyoz, mas com n Jlllquenhe& nu· 
d Jrc ~~m ~l!o promel~cu ·nos. ~m projccto mortcn do~ mugl~trat.lus t1 com nugmouto dn 

c reformn Jlldtctnrw · Os JOrnaes J;t unnuncia- c~ usas, dev.ido no t\csotwolvhnunlo tla Jmpuln · 
ran) que em breve o t>nrlnmotlto dello tomnria · yao . e do_s mtet·usses o ~l!rVl\'o · 11ceutnul11·~ 11 u 
con wcimcnto e cu, que conheço o rsplrito infa· JUSIIÇII o talvez pclor dlslrlliuld4 DIIM J'u laçõ~s 
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provinciocs do que na ~nliga relnçuo da côrte. 
Us dados esto.tisticos são os mais eloquentcs 
colnmentarios deste asserlo e nenhuma duvida 
dei:r:am pairnr. E' o relo.torio do nobre ministro 
da jusliça· que not-as fornece. Eis, com refe
r encia ao anno· do !879, o numero das causas 
apresentadas e julgadas pelas relarües do Im-
pcrio. · • 

!.• Côrte 
Entraram .. , .... , ..•. ,, •. ,.,, .. , .•. 
Julgarom-sc •.. , .............. ~ .... . 

:Z.• Recife, 
Entraram~ ..•.•...•..•.•.•......... 
J"u\garam-sc., •.. ,,.,.,, .. ,,,,.,, ... 

3.• S. SalvadO!', 
Entraram .....•........•.•........ , 
lulgnram-se ..•. , .. ·~ .. ,,.,, ...... , .. 

~-· Ouro P1'eto. 
Entraram ...•.•..... o ••• o•• ••••• ,, • 
lulgnra1n-ne ......• "' ............. . 

õ.• S. Paulo. 

Feitos. 
L~!l6 
L7.i1 

i.O.tli 
i .019 

390 
361í 

Enho~ram ..•.............. o......... 3~1 
Julgaram-se.... • . , •..•.••..•• ~.,. , 373 

6. • Pol'to Al6o9}'6 
Entraram.s ........... ·............ .. 31~ 
Julgaram-se •••.••... • ..... , ••••.... , . ~03 

7 .• Fortaleza. 
Entraram ... , . • . • . . . . • . • .. . . . . . .. • . . .301 
Julgar~m-s"o ............. ·' ••..••.• '.. • a::u 

8,> Dele1n; 
Entrnram.......................... i7o. 
Julgarmu-se .• , ................ . . , .. · 305 

9.• S. Luiz. 
Entrara·m ••••.••. .-, • , ............. , • 181 
Julgaram-se .....•.....• ,.,,,. o,;,,, 198 

Não menciono· ~s relações de Goyoz e CuyabU, 
que, a meu ver, doyemset· :supprimidas em J)cm 
d:t melhor administr~c5o dn justiçn, A com o que 
lucrnt·ão talvez astJrotJrias localidades, -:{UC em 
outras capitaes encontrarão meios mats a do· 
quados para n defesa de seus (\il:citos. · 

Allim disso essas t'elaçü~s tornaram-se um po· 
rigo pua os magistrados que consideram um 
vcrdaucit·o exilio, um cruel cnsligo o seu das• 
pncho para cllos. 

0 Sn. ÜLEGAntO dõ. um nput•te. 
O Stt. CA.NDIDO DE OLn"EtnA.: -S~o os dados 

estatísticos que depoem a favor de sua oxtincção. 
Eu os tenho; siío os seguintes : 
Goyaz, i879. 

Eu trara.m . • . . . . . • . ti3 foito~ 
Julgaram-se....... i.i2 

Cuyabti. 
Enlranm .. .. . . .. . ~8 
Julgnram-se... . . . . 3l 

Para estes julg~mentos gaslou o Estado mnis 
de 30 !000.5000, o que por certo não é cconomico. 

Além d"isso sobo-so que falta de pessoal ha 
nnquellas parGgens, niio abundam os advogado~ 

0l'otno lllo-31o · 

I 
distinctos e, pois, as partes, os litigantes si recor· 
rcrem a outras capitaes terão melhores panonos 
para a deducçiío dos seus direitos. 

Deixemo•, porém, de pute esta quoslão, que 
não é opportuna. 

O que eu quero tornar evidente é que as reln· 
ções novas, ou algumas dellas, constituídas 
apenas com rele membros, n!ío diio conta de sua 
tarefa, e só muito incompletamente preenchem 
os elevados intuitos do legislador de 1873. Que 
províncias são essas quo .têm rola~ões de sete 
membros? E~ 11 provinela de ~inas, com uma 
população superior a '!,000.000 almas; é. 3 pro• 
vi ncia do Ceará, até lla pcnco -tão. populosa; t.i a 
de S. Paulo, tão rica e desenvolvida; é a do 1!ln
rnnhão ; é a do Rio Grande, que t:mto prospera. 
E si nós quizermos fazer um confronto do ser
viço das relações de sele membros com o de ai· 
gumas das relações de on~e membros, ainda elle 
virá provar que houve injustiça em se dar tiío 
minguado numero de jubcs para os tribunaes dos 
províncias de Minas e S. Paulo, entre outras. 

Por exemplo, a relaç_iio de S. Salvador tem H 
juizes. No entanto nc1la julgaram-se em 18i9 
. ~.\0 feitos, tendo entrado ~iil, e na de Ouro Preto 
ju!~aram -se 390 feitos. · 

~iio ha equidade por certo. 
O mesmo acontece com a de s. Paulo, que e a 

ti." na ordem daaüluencia de feitos. 
E' evidente que a província tlel\Iinas nãopóde 

continuat' a tet· um tribunal com o pequeno 
actual numero de dese'Ilbargadores. 

Si na crenção dessas novas relacües se· ollede· 
ceu no pensamento constitucional que manda 
funccionar em cada provincio um tribunal de 
~." instnncin, deve esse patrlotico intuito tor
nar-se clllcaz. c -ntio ser burlado na prnticn. 
~lanter-se uma relação de sele membros em 
Minas, com a 'SUa população do i.900.000 ~lma~·, 
seus 82 munlcipios .e oo comarcas, e collocar-se 
aquell11 va~ta proYinciaem posição inferior a 
outra$ que não n excedem, e tornar 3 admlnistru
~ão da Jmtiçn mais difilcil a demot•ada, do que 
quando estava na dependencia da relnçlio da 
côrtc, onde, como dis5c, havin :!ü c mais juizes, 
e, portnnto. mois elementos de celeridade no jul· 
gnmcnlo. E1emborn a sua jurisdicção abrangesse 
nove provmclns, todavia n popula!)lio niío ct•n 
tanumho, o netn ol'iqueJ:a public~ e tJ:irtlcular 
tinltn tanto se desenvolvido, e todos sabem que 
a multiplicidade dos lJrocessos depende pl'iuci
palmente d('stns duas clrcumst:lucins. 

Senhores, neho conveniente ~esde ,itt dccre-. 
tnr-so nmn reforma nesso senlldo. E' preciso· 
tornar-se effeclivo o pensamento· da lei de 1873, 
que Col facilital' a administração da justiça lo
cal. E indico um meio que não trar:í augmento 
de dcspeza: ~upprimam-se as gr~tifieoçlies dos 
juiz~s ~uniciJ:Jne~ ~uppl~ntes ._ Elle_s u~o se 
quctxarao por 1sso, o servu;o nao pengar:t, c as 
sobras que d'uhi tlrovlerom, podemsor destina· 
d;~s ~aru o augl!'onto do pessoal em algumas 
relaçoos, e especmlmentc na. de Ouro-Prelo. 

O Sn. OLEGARIO dá um :tp(lrt~. 
O Sn. CAi'iDIDO DE OLtVIltnA:- Dous Jogares 

mais imporiam em -1\!:000~, gasLa·se muito mais 
com :1s gratillcuçõcs MS juizos uJURicipaes sup
plentos. 
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Estn nltera~iio em rcl~çüo ;\ minha provineiu 
.;Jnadiavcl. 

Nfio púde ser vencido o tr3bnlho qne alli se 
accumub, e os juize3 queixam-se da irnpossi· 
bilidadc de bem desompenhul' sllnS funcçlíes; 
muitos delles cnem em verdndeiro desnnimo, c 
o rcsullndo é o pouco estudo, n pressa, o preci· 
pilaçiio, .e dahi n~ decisões não consentanens com 
os t>rincit>ios dn justiça, ns 8Cnlencns injuri
dicas. Bem sei que no trilluMl do. minha pro· 
vinciu IHI muiln dedicaº5o, muilo zelo ; mas é 
impo~sh•el no~ seus digno> rr.embros dtir semt>re 
decisões. :wcrtadas, tendo de rclalnr ou rever 
t~o r.t vultndo numct·o de c:tU~as. 

Sr. presidente. a pru(Jaganda relativa ú nc
ce~sidndc da snppressilo dos·jLti7.es mnnicipacs 
é, a meu ver, Yencedot'3 n~ opiní5o. (A.paia!lo.1.) 
J<í não é simples [lropa::;-ancla: ê Ltma ilh:a a~· 
sentada; tl [lira de duvida qne a organi7.aCflo 
judiciario não mtllhorad, ê Iàrn de dm:idn que· 
o idéal constilncional não .serti reali?.ado em-

. quanto não dtwohcr•se 110 juiz da Constitui~ão 
a plenitude das 1\mcçõcs que ~ó \leve pertencer 
ao rnagisLrado p~rpetuo, inamovível e fúra do 
aeção dos g'OYllrnos. 

Esses ,ittizrs muni.cip:~es são ttma oxcrescen
cia da lei de 3 de Dezembro,que creou com liío im
portantes funcçües os magistrados qu.,triennacs, 
snjeilos aos. c:1prir.hos e oscilla~ões dntJo!iticn, 
na inteir~ e immediata independ~ncia do ::o· 
verno. Ol!cdcccn·~c aos inllnxos dn occa~ii'.ío. L~i 
de rcml,iio, lei de conccntr••,5o de f• !rç~~ na> 
m~(j$ do executivo, a reforma de lti4J nuo pudia 
iJeix.~r ao. juiz perpettto o qxercicio dn faruld:tde 
dejulgarno civel,mas sim lransferil-n nos agentes 
duquella p(>der. E' verdade que n lei n. 2.033 
de iO de Setembro de 1.871 alterou o systemn, e 
hoje são os juizes perpetuos que julgam os feitos· 
excedentes a ijOQ;'iOOO; mas entendo que o par. 
lido liberal n:lo se deve contentar com 11 maucn 
reforma ·conservadora. 

E' preciso levar-se nltlm a medida, isto ú, ap:~
gu·se de toclo do~ textos da no~sa lcgislLição n 
entidade chamad:~ juii: municip(ll. E nem il~vcm 
tolher-nos; sr·. presidente, os sustos, os receios 
de augmenlo .dos dcspczus. Em ·assumplo de 
~~o grau de monln, é es:;:1 consideração de ordem 
secundaria; o ministerio da justiça niio ó d~· 
quelles que comporl:~m economias com redueção 
do pessoal; si, parn o dc:;cnvolvimonto da jus· 
tiça e seu ~perreiçomnento, centenas de contos 
forem mister, o parlnmento não deve nunca se 
assusl3r, e nem retrahir-se. 

Esse e o programma do nobre ministro; esse e 
o fecundo principio que clle firmou u memo· 
rai'el opposi~iio ile J.~i7. 

Pois bem. E' preciso completar-se o pensas 
menta, extingttinilo-~c ja os juizes temporuio· 
e tron~!erindo as :1\ll'ibuiçücs 9.ue ellcs nindo 
excrcmu pum o~ jnizes dt~ d•roilo, que sflo 
:~~qMllcs de !JU!! a (;onstituição cogitou. 

E não creio que uma. tal modific:t\~iio te· 
nlt:• do trntcr noluv~l gl'H\"arne nos corres pu· 
blicos. E~l:ohch.Jt;a-~e um Jllll'n,lh•lo enlt•e li qtw 
se p;:osla com os olmzes munic1pncs em toda n 
extensão do Imporio e o que se póde ga~tar 
com a c reação de juizes de direito, levando em 
conta n despeza q ne o Estado raz netualmente 
com estes mllgistrndos, e estou certo que, si 

houver nngmcnto, a diffe.rcnçn semi muito 
pequena, null:~ em relac;fio aos ~eus incnlcula· 
veis beneficios. 

Coda comnrca tem um juiz do direito, e tan
tos juizes municipaes quanto5 siío os termos 
que a cunslitu~m. Si a comarca tiver dous 
lermos, poUilar~~e·ha o ordenado de.doll:s Jui· 
zes munícipaes, o que eq11ivule no vencimen
to do juiz de direito. nesta :.penas a despe.ta 
com o promotor, que n~o é elevada. Já· não 
fallo n:1 convcrs:lo.dns custa~ em renda do Es· 
lado, medida lambem urgente, <mas a que de
ve a~ompanhar a revisão da$ tabeHos emolu
menlarias c o aU'-iuiento dos ordenados. Assim, 
os intcr·esses do th~?>ouro bem pouco serão 
ngg'rantdos. E' no J•e!atorio do nobre ininistl'O 
qu·~ Clt vou Mhar a confil'lmçiío de que esta 
despeza nUo scni excessiva. Depend~ de cahlU· 
los do tltesouro, diz o rol:~torio, o saber-se a 
quanto montar:\ n dillerenrn; no .entanto, qual· 
quer !JU() elt<1 seja, ê preciso restituir• se ao juiz . 
de direito a integridade de suas funcçües, e as· 
sim dar nos cid<1dão~ garantia de uma seria e 
e"-acta dis~ribuição de jusliç~. 

E' cet'Lo que nos está promeLtida uma reforma 
judiciarin; mas eu creio que algumas medidas 
parciacs devem desde jit ser tom~dns. Receio 
muito destes v~stos planos de rcform11, que já, 
tunis de uma vez, tem naufragado, nfio por 
cn usa dos go\·e•·nos ou dest~ cama r:~. . . 

Temos um senado hostil o todas as idéas mais 
udiani~dn~; temos um ~enado qn3 quMi recusa 
meios de \'ida á situação lihcrnl; ellc eml!arnçara 
qualquer reforma que torne recundn a nossa 
pnssagen1 pelo pode1·. Niio tl isto ltllC fez no pns· 
sado, uiio ~ isto que cstó. fazeodo? · 

r.:m nome õa eleição directn ramos chnmndos 
ao poder; é ella uma inodiavcl aspiração, a sua 
pt•otolnç1ío pódo tornat··so um grave perigo ; no 
entanto nchnmo·nos, a esse res1mito, quasi tfio 
adiantados como em 1878, devido :is resislencias 
e repugnancü1s do senado. 

O mesmo n~o succeder:i talvez ti exlincçiTo dos 
juizes municipacs; será uma medida de ordem 
sccundari3, quasi referenl~ .. no mecanismo fi· 
nanceiro, c que nn proprin lei de orçamento 
pôde ser comprchendida sem perturbar a aclliol 
organizncào judiciaritl. 

Eu quizera,pois1que no projeclo do orç;.~mcnto 
se decrnrasse abolula a cla~se dos juizes tempo· 
rarios, creando-se em cada tet·mo un1 juiz de 
direito. . 

O Sn. ÜLEGAnto dá um aparte. 
0 Sll. CANDIDO DE OLIVEIRA : .- A quest~o jâ 

está r e sol vida pelo codifJ:O do processo ; os pre • 
p~radores são os presLdenles d3s camarns e os 
vereadores. ( Cr-u.;am·s~ U]Jarte.s.) 
Pcr~uuto aos nobres depulados: de que classl! 

~e lil'atn hoje os juizes municipaes snpplentos ? 
OatJUl'llcs mesmos de que sabemos vereadores. 
S~o os homens bons da~ loc~lldndes,dlnslinclos 

1101' suo vosiçiio e fortuna. {lltldil!e/''0' tlJlarlt8.) 
Entendo, S!!Hhoros, que o Ideal do v~rlido li· 

hera! tl reslilllit'l·, suo ontign puroza o Aeto .Addl· 
cionnl e o Co digo de Pracesso. · 

Não podemos deixot· de confessar que n VIl• 
ronil gernçiio de iS;Jll o 183\ comprehendia 
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muito mais patrioticamente O Jiberaii3'GO d~ que . )fas;senhorcs, niio!l sómênte na lei eleitoral 
a geJ':tç5o ac~ual. · . · . . que devem existir os elementos . essa prevençã<~ 

.O Codigo do Processo e o Aclo Addicional são do parte dos forç;..s democrallcu contra as ten· 
monumentos do :~crysolodo lii:Jeralismo.em toda dencias abusivas dos governos; é lambem naquel· 
o sua purea:a ; tiveram a prov11 de um pc1•iodo 1as leis que se lh4.'1 vinculnm,que siio n sun ~ronde 
revolucionario, atravessaram o per iodo regem- e poderosa irndiaçiio, e ~em as quaes sena um 
clal, que roi fecundo e·m cotastrorJbes o luws (/ta my.tbo q\i,alquer reforma eleitoral; é nas leis da 
um aptwte),· c olles garnntiram 11 unidade do o1·ganiz<tç:io JlOJicial e judici:~ria que estão as 
Iinperío. Depois vieram us l'cacçues, como disso gar:mtias enorgicas da liberdade do voto; 
o meu amigo, depois . vieram ns reprezaliô, Mas o que. ~ que nós veo1os na organiz&çiio 
consel'\'adoros, que são os altentados d~t 18W, policiaU Vemos mantidos os pr1ncipios nntigos 
l8~l c 1850. . íla escol na da policia pelo governo; \'emos an· 

E' verdade que o couseryndorismo. tem ~o-. nullad11. e supprimida n inlervenç9.o popular na 
pllismado com a opinliio, e com ella transi- escolha dnquelles a quen• estli conflada·a segu
gidt'; mas mesmo quando procurl} cnreilllr-se rancn e paz dus localidades , ·vemos que das ca-

. com as doutrinas lilleraes, não póde esconder o pil3es, dos cen~ros longínquos ê que parte· a 
seu vicio do origP.m c, verdadeira gralha, nomcnção dos ultimos agentes ·policiaes.· Em 
mesmo r1uando se rende â força irresistivel da relação a ordem judiciuriu o g ue vemos t Vemos 
onda democrotica, a sua sr.nnde habilidade não os juizes dependentes do poder executivo desde 
astá na sinceridude,mas s1m no desvirtuamento, ~ sua primeira nomeação, d~sdc o seu rrimeiro 
n~ confecção de um liberalismo n sa,J.o om despacho; vemos qua~• convertida a nol:ire classe 
mold~s n~toril~rios, da magistratura naquella confraria de pedintes 

Ah1 cs.ta a let da reforma tlo l87i., polos seus a quo se referiu o Sr. conselheiro Zo.corins. 
paneg.yns~s alcunh01~a de ultr~·llberal, mas (Apoiados.) . 
QllO so trouxe · anu~~~·a ltO f_ôro,, c que, procu· O bnclwrel que sai da nc:idemin 11reci•n ·m. 
rnndo separa I' n poucm . da JUsllça, rrcou uma . 1 , · ~ d . 'd ~ d. .' 1 
lnstituiçiio hybridn mnntendo um syslemn mais Polar a_prol.ecc~o os po cro.os. o dw . ~ara 
preJudicial, m:tis detesl:lvel do que lalve1: a 3 ob.tcnça? de um logar 1le J~•z munt(!Plll 
nnttgacompetenci3 d3s:.utoridadespoliclacspara (apota~os) • dobl, durnnte o per.o~o qua~rten· 
11 rormaçiio do. culpa; Refiro· me a esses inque· na I, .v1ve .elle ~on~t:l?temenle, medttan~o sobre . 
ritos policioes verdadeir:.s deva~"as eom que 58 ometo ractl P~l a sor 1 eeonduztdo, pren:uodo c~m 

. d ' ldad- e·- d ld ~ uma promoçno para com~rca dEI L• mtrnncm. 
ame ront~ .o~ c aos, e que I ~1 pro u~ 0 tuo o juiz Lie 1.~ lnttancia, o juiz vitalício do. Con· 
g.rn~cs !JleJ~tzos, po~que ~et.u hl~tte~, sem .f?r· stituiçâo, {'recisa agrad:.r ao g-overno p;~ra não 
ma!1~od~s\-;;em 6g~·~ de jUizo, o, ses mquerltos . aer r~movtdo pun comarcas longiquas. O juiz 
pohctlics SliO a consa,..ração nos tcxlos da lei do de direito nue tem 0 tempo le.,el depois de 
clamoroso 1buso conhectdo outr'orn sob o nome 'I·" d · dld ·, " ' · 
de lndagll('ues lloliciacs,.nrma Lremcnda de coni- entrar ,n:J. tsta. os cal! atos a mngtstratnra 
pressão e vi!) Iene ia. · . . . .de 2. •.ns~ancrn, precua ol~da contar .co~ ? . 

Senhores hn duas entidndes que devem dest~p· beneplactto do governo, prer.t.sa procur{l[ a9 rn 
· • . d ' 1 ,, 1 ~ 11 dal-o p:tro que n escolha recata sobre si. Só no 
P,ate~e. r . a nosS!l ,e,ts aç.to, _ ~rque 11 e as se · nllimo quartel da ·vida, e Jlrestos a trauspôr 
ltgnm semtJre stntstras trn4.tÇO~. ,R,eftro-me no os humbraes dn elernid!Jde. e qu" 0 juiz 
subrle.lc:;ad~ c aos delegado de pohcta. Em lodos lol'I!O.·Sc indepo~dente do governo,. llOrqu11 só 
os ntlc!t.ados.eontra,n.s!ibo~d~d?s ~nblicas,contrn enlao 11 antlgU!dl\de puro predouuna pnn -> 
o dlretto cieJt~r~l,~rocurat.a c,msa ~.c~mo disso seu ncce~so 30 tribunal Sltpromo . 
o chefe tle polllllltlruncllz em rel~ç:10 u.mulher, . ' · . . • _ 
a c~u~a do ntalll o delegado~ t! o subdelegado ; . As~1m, a r~rorma elcllornl, (IRra n:to ser bur· 
sio elles os ngent~s ·de todos os conOictos, a lada, p~ra ser uma verd:tde, precisa do grandes 
rórma mob conhecida do abuso, da violencla e oppend1ces, de elemenlt.Js q.ue a tornem emcaz, 

. salseamento das . eleições. · · · fruslrando OS. demnslas do poder COI!,tra 08 h~r· 
Aind:~ ultimamente echoou entre nó• doloro- dndes doyovo . Esses elemeQtos estuo na mng•s: 

famcnto o allcntado da Vicloria, e nellc, com si· trau~ra Hldepend~~te, como o quer a Con,stl· 
nislro fulgor se dcstnca ·a figura do delegado de lulçao, c ua pollc•:. pcpul:1r, .como qucr~n o 
policia. ' Cod•go d,o Proçesso, c ufio pohela oxocuhva, 

Eu entendo quo nindn em relação :\ policia como ~x1ste hoJe . . 
precisamos restnb~leccr o .antigo rcglmen: · ~ Dni·nos magistrados que gor<tntnll\ a jusliQa, 
t·cgimen do Codigo do Processo. · como dizi~ o nobre minislt"O no seu discurso de 

llestaure•so a polici~ t!lectivn, del:te-sa :i lor.{l· 11177, e estou certo de que o.progrnmmilliberal 
lidado o direito de escolher os responsaveis polu sot·tl uma realidade. · 
seg!lrnnç.1 individn{ll, liberto-soa policio local da ConOo no. ldministroção da S. Ex. · 
acçao govomo, que só consulta os lntcrcssos de . 
))artldo; e grande passo teremos dndo na sendo Voz&S : - N1~tt todos. . . 

·do verd:tdeiro liberalismo. . . O Sn. C4.NDJDO DB Ot.munA: ...,.A sua. subida 
· O nobre presiden~o do conselho disso-nos aqui capacidade, o seu llbet·alismo p1uo, e nil.o cotA· 
em uma pbro.se, que hn de êco:~r ·em todo o promellido por exoltoçucs iml>rndentes, é sollda 
imperio e que ê a explondidn demonstraç5o da garantia de ordum o de 11rogresso; e estou 
sua Jllllriotieasincc·ridodc, disse-nos S. Ex. npre- co•·lo de que a passngem do S. Ex. pelo poder 
ciando o que o goTernopreten1le com n refot•ma cercat··~e-ha de um:. aureola luminosa, si con· 
eleitoral: essa lei c uma lei de snspeitlio, de des- seguir du à nossa soelednde ns Ires bosos da nu· 
conilançn e garanlia c.onlra o podel', tonomiu o independencia do cidndiio, \rud11!idas 
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em . umo boa organização eleiloral, policinl c 
judiciaria. (,Jpoiados; muito lmn, ml'ito bein. 
O oraclo1•.; [cliâtado.} · · . 

·A discussão fica :uliada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE da · pnra ordem do dia lt>: 

·. A mesma do dia ~~ do ·eorrcn\e, nccrescendo 
na L • pnrta a L • discussão da resol u~~b n. 250, 
relativa üs leis dn u~cmblén provincio.l de 1\lin~s 
Gcracs (mineração ) . 

Levantou-se n sessão âs 5 boras da ta.rde. 

Redacçiio d1> prl>jecto iH u, ele !880 

· A assembl~:t gernl resolve: 
.Art. L"E' o governo autorizado a conceder 

:~o l):ldt·e l'rancisco João de Azevedo, ~roressor 
substituto de g~'Otuetria c arithmetica do colle· 
:;io. das artes e profe~sor ciTectivo do igual ma
ter•:~ no ar:>cnal de guerra de Pernnmliuco, um 
anno de lir.cnçn com o respectivo ordenndo·, 
porn tratnt• de sua snudo onde lhe convier. 

Art. i.• Ficam revogadas as dis}>Osições em 
contrario. . . . . . . · . 

Sala dns commissões em U de Julho de 1880. 
-Rodolplto Da.!t.t~s .-R«!J Barboza. . . 

•e•tliio elll1U de dulbo de. 1880 · 

PIIESIDEJ\CIA · DO sn. VISCOI\"DE DE PilADOS 

SUMMARJO. ·-IUntlliTt. Ol.oscrnçÕ\1; dos Srs. Thco• 
dol"\llo Souto, Mnrtioo }~r3ncüco o Loondo C"rnlho. 
- Pnlllt:IIU l'AftTI D.~ Qft.DI. UO lJU.. - 2~a lli:seU~IS:lQ 
~o o•·~amento do rulnhlcrio do oslraugoiro>. Di•· 
eurso do Sr. MoN!Iru do Barros. E1occrratuou1o c • .,. 
t:.ç.Jo.,- sEGt;SJl.\· P,Uif~ OA OJIIIEte DO !JU .. -3.• illJ.C\l:SSi\0 
do orç..>menlo do miulctorlo do iwpcrio. Ob•cn-oç~~ 
o omcnda do Sr. l .concio 'de Corvalho. Emond;o. do Sr. 
F1·cdorico R•<:o• Disouroo do Sr. Ubor~to n~rro .. 
Eneot·tamClllil o votat.:lo . ObJJo·.~o·tu.ÇõQA do Sr. Soron\'lno 
J~~rdiiii.-O•·ç~IIICDIO do •ulni!terlo li~ !u•llta. DbcÜ.rso 
do Sr. Olcgorlo.-1\t~~eçSo. 

A'-;. H horas. dn manhã, feito a chamada, o.cha
r~m-se . presentes ol'. Srs. Vlsc(lnde do Prados, 
Alves <le Ar~ujo, Almeida Darbou, Aliren e 
Silvn, João Bri .. ido, Costa Azevedo. Andrade 
Pinto, S:lld~nbn Marinho. Aureliano alngulhiies 
e Horta de Aa:aujo. · · ' 

f'..ompareccrnm depois da chamo.do os Srs. 
Danin, Fabio Heis, Franco de Sá, Jon~uim Serra 
Lib~rnto ~rroso, l\odri71:es Junior, l'beodori)tÓ 
Souto, Vmato de Mt!aetros, Ahdon Millanez, 
SOuza Andrade, Manoel de :&to.g:tlhiies, Antonio 
de Slqueirn, Sonres Brandl'io, Luiz Felippe, 
BciCortc Du:trte, Esperidiiio, Espindola, Lou, 
ren~:o de All.mquorque, Ribeiro de .Menezes· 

· Barros l'imentcl, Monte, Prado Pimentel, lide· 
Iot1so do Araujo. 11ulc1ío, Jeronymo Sodr~ 
Jl~rcolino !\~ouro , Francisco Sodré, Prisco Pn: 
r:m.u, Mor.eua Drandiío, Awmbujn Meirelles, 
Zamo, llapt•sta Pureh•a, Pedro Luiz,Josó Cnel4uo, 
Fa::ança C:1rrtllho, Alfonso Penno, C:mdido de 
~hvcJ_r:~ , 1\leira do Vn~conee!los, Cosario Alvim, 
Correm 1\abello, · Gnldino tlns Neves, Lima Du· 
nrle, Tlloodomiro, Darão Homem do 1\lello, 
Leonc!o de Cllt\'alho, G~vião Peixoto, Mnrtim 
.FruncJsco, Mnrtim Fr:~ncisco Filho, .~loreira 

de Barros, Olegnrio, Jci:onymo .Jardim, Sigis
mundo, Sergio de Castro, Silveira de Souza, 
Cal!lnraw Fe1·nando O.>orío, Pompeu c 1\la· 
lhearos.. · 

Com(l:)recerant depois de aberta n se~siio os 
Srs. Rodolpho Dantas, Ruy Borboza, Florencio 
de Abreu·, Sinval, José Basson, Joaquim Nobuco, 
.Manoel; Carlos, Corlos Affonso, Almeida ·Couto, 
~e~phaco, Augus~ França, UI yssesVío.nM, F e· 
ltcJo dos Slntos, J)aon:~, Epaminondas de lfello · 
Costa Rib~iro, Souza Limo, Frederico Rego: 
Antonio .Carlos, Frederico de Almeida, Freitas, · 
Freitas Coutinho; Duarque de Macedo c Souzo. 
C:lrvalho. · 
}'~lt~ran~ com partiCipação os Srs. llnrão da 

Est3ncJa, Horas, l~ranco de Almeida, Frmiklin 
Dorin, lgnaeio I\[ortins, José Marianno, ·Macedo, 
.Mello e Alvim e Mt~rhmno da Silvn : e sem élltt 
os Srs; Americo, Aragão e Mello, BeHi·ão, Bezerra 
Cavalcanti, Bezerra de · Afencze;, Couto 1\l:rga
lbães, Ferreira de Mouro. Fidelis Dot.elho, lon
quin! Breves, loaquim Tavares, Mello· Fr:mco, 
Martmho .Campo;, JIJ:moel Eustaqui.o, Souto, 
Tlim~da~e, Tavat•cs Bcl!ort e Theophalo Oll~>ni. 

Ao meio din o St•. presidente declara aberta 
a sessão. 

. E' lida e npprovoda a :~cta da sessão antece-
dente. · · 

O SR. L" SECRE~.an!o dâ conta do seguinte 

UPl!'DlBNTE . 

· _nequerimento'da companhia de minerncl'io .de. 
PJID.nguy conu·a algumas deliberações da as.sem
b!éa. província! de Alinas que prt-judicam os 
d•,re•tos ~dqnlrtdos pela ~esmo companbia.
A commJsS:ío de assembltms provineiaes. 

· Ach_nm:se sobre a mesn e siio remcÍtid~s ú 
commassuo 4e_poderes as cópias authenlieas dos 
actas das ele~cues o que se procedeu na t>rovincla 
do Cenril nos colleRios de Qnixallii Yargem 
Alegre, Imperatriz, Cnscnvcl, lcó, · Bo~ Viagem, 
Ga:m!.Ja, Alegro .A1:acaty, N. Senhorn da . Con· 

· ce1çuo do Ac3rapt•, e 'l'elh~, .par3 preenchet• a 
voga dcixodn pelo Sr. detlUtado IJ:tula Pessoa· 
bem nsslm os :~ctas do Rio Novo, J..copoldina é 
Barb:1cena, na provincin do 1\lioa~ Goraes. 

E' tido o approvada a redncção do projeclD 
n. iH, pul.tlicud.u no Dia1·i~ 0!/icicd d,t~ iü ·do · 
correnltJ, au\ort&nndo a concedrr no pndre 
Francisco João de Azevedo, professor do :~rsenal 
de guerra de l'ernambuco, um o.nno uo licença 
com o respectivo ordenado ; 

O 8r. Tlteodoreto Souto ( ptla 
Ol'dtlli) di;: que no discurso do Sr. deputndo 
1\far\im Francisco. publicado no Diario de hon· 
t~rn, app~recem alguns ::IJ>::lrtes erradamente a 
sa altrihutdos. · · . · 

Observa quo se havia retirado na oceasião em · 
que o mesmo Sr. deputndo rallova; por conse
quoncin nlio podia . ter dmlo nenhum oparte. 
Cru q ur. houve erro nn de c i fração dns notns to. 
ChYiiTOllhicas. . : 

Jti mnn~ou esta rectillc3ç1ío \i mesa. 
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. o Sr. MarU1n Franeleeo (pela 
Ol'dem) Hmil~·ae a declarar qne é seu habito não 
toear :~bsolulamenle nos aprntes que vêm inter
melados on trocados nos scns discursos. Niio 
tem competcncla para i&to. 

Recorda-se, porém, que o nobril deputado não 
estava presente quando fallou. l!:ra o seu dever 
dar ilsta explicação. (Apoiado1.) 

O Sr. Leoncio de Carvalho (pela 
orde1n) diz que .numerosos e dislinctos nego· 
ciantcs; residentes no. capitnl de S. Paulo, incum
biram-o de trazer a esta augusta camara uma 
reprcsentaç5o, em. que pedem com todo o justo 
mo\ivo a revo$arão do imposto sobre o fumo 
e sobre a venua n retalho de.cigarros. 

E' uma reclamação, como a camara já tem 
tido occasião de ver, muito justn, muito digna 
de ser attendid:~ por esta assembléa. Si considera· 
mos injusto e inconveniente o monopolio, o ·sys
tem~ proteccioniat~, que para proteíler um~ m
dustrw, prejudica toda a sociedaae, incontes
taveliumllenindn é mais.iujl\Sto c mais inconve
niente matar por meio de pesados impostos ns 
poucas induslriM que prosperam no paiz1 entre 
os quaes flgum sem duvida alguma :1 inuustria 
do lumo~ 

Obedecendo no regimento, guardará para ou· 
tra occasião a j uetiflcaçiío do~ motivos desla 
representação. LimHn-~e ho!e n (>!ldir li mesa 
que dti á mcsnia representnçao o destino con· 
wniente. 

Vem á mésa e é remettida â commissão de o r· 
«;amcnto uma ripresentaçiio de negociantes re· 
sidontes na capital da pl'ovincia de S. t•a ulo, 
pedindo a revogação da lei sobre o imposto do 
fumo. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDErt[ DO DIA 

Contmúa a discussão do orçamento do es· 
trnngeii'OS. . 

O Sn. PRESIDENtE :-Tmn n pnla vra o Sr. Mo· 
reira de Barros paro. responder. . 

O 8r. Hol•elrn de lla.rro• :-Sr, 
prf:.'sidcnte, entrei com desgosto nesta dlscnssiio 
o continuo nella com o mesmo sentimento. · 

Niío s~o as ll!l"gressões nn Ugns ou recentes do 
illristre ·deputado pelo Ama!onns, que me en
ll'istecem, que me magoam; não tenho parn 
com S. Ex. o menor scnLlmento de I>revcn~ão: 
niio me accusa a consciencia de ter· lhe dado o 
mnis ligeiro molh•o de exacerbar-se contra 
mim, quer nelo meu procedimento pnrtieular, 
quer publicô. 

O que lnslimarei 'que esm discussão, inicindn 
por S. Ex., a meu Yer tão inopportunamenle, 
possu ser symploma de um mnl maior, que res· 
vaiando do individuo vi1 oo partido: 

Que os . senli,men~s revelados pCJr S, Ex. n 
meu respe•to SOJAm amdu restos da velha oppo .. 
siçiio contr:~ o rninisterio IS de Janeiro. 

L:~stimnroi islo \lrofundamente, v.orque tenho 
a consciencia perfeitamente trnnqmlln poa· hnver 
feito tudo ~uonto n dignidade permille pnra que 
nquelles od1os se e:~:tingnm, p:~ra que na m!lrcba 
do. governo .acttl~l nlío appareçam nem diL·~ctu, 

nem indirectameote os vestígios r.laantigo. dlssi· 
dencia. 

O silencio religioso que l<1m guardado os mem· 
bros daquelle gabinete, não tellillv:mdo mesmo 
ns suas opiniües individuaes em relaçilo a as• 
sump&os que se tem· debatido, mostram, pelo me· 
nos, 3 abnee-ação pessoal que os anima em pro· 
veito dns ideas liberncs, e que collocam todos os 
conceitos que se possa fazer a respeito do seu 
procedimento particular abaixo do interesse pu· 
blieo e do partido. · 

Eu sou levado :iquella supposição, porque até 
agora, declraro, não posso comprehcnder por 
que o nobre tlepntado me chamou nominal· 
mente a estn discussuo. 

S. Ex. apresentou, no dia .t. de Novembro do 
anno pa1sado, uma interpellação sobnassumpto 
incapaz, póde-se assim dizer, de provocar pai
xves. Versava eHn sobl'e nossos limites inter• 
nacionaes. Eu não tive occa~ião de respondel·a 
por motivos conhecidos. 

Si S. Ex., no interesse da ordem publica 
e pelos • motivos lJ.US declarou à camar~. en
tendeu dever rev•vêl·n perante o meu sue· 
cessor, o nctual nobre"mlnislro dos negocios es
trnn~eiros, bem poderia têl·o feito sem reparos 
desmrosos ao ex-ministro seu co-religion~rio, 
como incontestavelmente o siio o~ de ter-se fur· 
tado no cumprimento de. seus deveres, não 
acil.dindo ao seu appello e não comparecendo ao 
menos ú sessão, em qne se devia discutir. a sua 
lnterpcllriçiio, com causa participada. 

Como si isto não bastasse paro firmar a minha 
convicção sobre os motivos que ,dictarnm o pro· 
ceder de s. Ex., elle veiu da tr1bunn me tomar 
contas por palavras que lhe constou ter eu pro· 
ferido n seu respeito na sala particular dos mi· 
nislros. Tudo isto convencerá aos menos p•·e· 
venidos do que S. Ex. níio foi dirigido sim· 
plesmenle~pelo lnteres.se p~blico .. ; linvia mais 
o de provocar a quem por rorma alguma auto
rizava do parte de S. Ex. &emelhanle procedi· 
mcnto. . 

Pnro prova do que digo nppello parn S. Ex. e 
appello p~ra esta cnmaro.. Pel'guntarei a todos 
onde, qunndo c como recebeu o nobre deputado 
o. minimn oiTensa do minha parte' Pergnnla 
esta quo posso foli&mente dil'igit• a qWllquor dos 
nobres deputados presentes_. P?rque, tanto no 
trato purllcular, como publico, nmguem recebeu 
ainda n menor desotlençiío de minha PDI'Ie. 

Atns.nem me convém, nem cst~ no interesse 
publico, que nqui nos deve exclusivomento pro· 
occupar, aceitar o. discussão no terruno pessoal. 
Jó disse ~ S. Ex., para evitar qualquer eonles
lGçiiol o repilo: não me recordo de ter proferido 
aspa nvras que o uobro deputado me nttdbue. 
Como, porém, não quero pnss~r pelo desagrado 
de umn retractaçüo, carrego com toda n respon· 
s:~bllldadc de lias. Mas neste caso quo coose-
gnencias pretende S. Ex. tirar? O meu juizo 
injUsto ou desrnYQravcl a S. Ex., proferhfo na 
intimidade, nil.o devia em caso nl~um ser ob • 
jcclo de nma discnssão publica. Ou S. Ex. me 
bonrava com n sua amizade, e neste c~so csl() 
sentimento aconselhnl·o·ia a vir entender-se 
e osclar~cer-so commlgo, ou S. Ex. nlio me 
dispensava a snn preciosa benevolt~ncia, o então 
meu juiz.D IJ4fticulnl' dev.in se.r·lhc indi!Terente, 
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mas 0 que por fórum .alguma. se _póde ex.plicur licam mais a lt?st~ uo que o a&sentado pelo~ com· 
e que essas palnvrns v1e~sem a.lriiJUn~. . missa rios brazileiro Bariío de Tell'tl e peruano 

Onde e quando, em fJUC pnrlnmento se VIU Puz Sc:.ldon. . 
trozer-se paro clla os juizos pat·.lic~lnre~ enun- Tenlw os provas disto nos dados offerecidos 
ciados 110r um collega na sua mtmudade a nosso I•Cio commissario peruano, que li incontestavel· 
respeilo? E' racto sem prceedent~: I mente insu~peilo nesta quest.ão, porque não po· 

. dia ser contrario DOS interess~s do seu p::liz. Não 
_ O Sn. FLon~Ncro PE AnnEu:-Ja houve pre• fiz censuras .por isso a intelligencill e capacidade 
cedente. . do nobre deputado, nem ós suas intenções. Elle 

O Sa. lloaEmA DE 11ARIIO~:- Duvido, m.ns se 

1 

bem podia ter cornmetlido erros, que são p:~rti~ 
hom'e c para desejar que clle nunca St!JU se· lha de todos. . 
guido:. En pela minha parto protesto contrn Contestei um racto, neecssario pnrn a prova ~e 
elle. . miuha tllese. Para mostrar que o erro bum ~od1a 

o s l<'LOREXCIO DE A~n!lu : - E prote;ta ter-se dl!dq sem. ~esar p~ra todos, lembrare~ um 
. 'u. rDeto publico CJU refcrtdo pelo nobre deputado 

multO bem. . . a rcspeilo dessa mestna q11estuo. Foi o uppello 
o Sn.· MonEIIlA DE BAR~os:- Reptto: conlt~ -para todos. os engenl1ciroa bmzileiros feito_ por 

n\io a protestar contrn .scmcllwnlcs polnn·as, s. Ex. e pelo nobre Barão de TelfJ, e a' dis
nfto como uma ··~t~ncta~ao, o pot· fs~o cHrego eu>são lat·gamenle ohertn ~r ambos no, instituto 
com a· rcspon~nblltdnde della.~. ~omo, !funnrlo e polytcchnico e por muito tempo, pei:J 1m prensa 
onde o, n~~ru dcpu~ado <lUI~CJ, mos P?rque duronle annos, ficando cada um com a sun 
quero JU8lthcat· ~ mHtha posiÇttO. de.ngg1 edtdo 011inião no que parece. E' bem de ct·er, e o 
que S. l~x. me <1ner b(ljc dl~!llü:tr. E~1 a ma~· nobre deputado n1ío conte::t:mi. ao seu ndvcrsario 
tenho e nisto faço nmn questao de h!Jlll"a, e S. como 011 n1ío contesto a S. Ex:,, que ambos 
Ex. não me ha de vencer •. O aggrcdtd<J sou eu, estivessem ele bôa r.;. 
repilo, S. Ex. é o nggressor .. As. pnlavr~s •1ne 'Mantenho, pais, as mesmas proposições. Não 
aqui pronunciei não lil'cramo mtullo de o o~:n· desejo ::~longar o debnle, mas pro\"::ltei, si a$aim ~ 
doJr: p01s I.Jem co_ miJ_ reh~ndo.qu_ e mnl avJ,~da exigir o nobre dtJputado, com o mappa quo aquL 
anda n dde~n, quaudo nao pode ser prodttzlda tenho e que elle mesmo org,anizou, que, embo~a 
sem. ~g~rcdu·. . • . . nuo o diga nos seus relntor10s, o valor do .nzt· 

Eu d1ss~, R? !lm 4- de Nov~m~ro, c 1.nslsto em muth ~~~linha que cllt.J traçou no norte estu em 
diter,qne pod1a tet' re,:pondtdo 1mmetlwtnmente relação ao meridi~uo verdadeiro ua razilo de iO,.t.' 
:'t interpellncão. d,o nobr~ deputado,,po:que 0• D:IC~ e que o dü sl!u C\)ntendor ~stava n~ iO.~O', e q~& 
dever como mtnl>lro 11!_10 me ob~tga' a a aeett.al por consequencnn n sua linha devtn passar ma1s 
polemicas, s?bt:e 11uestoes tcchn1çns a respett~ 1I)este, rn;~ 1s do lado do Bra.llil. J•ort~itto que, por 
aos nossos lmutcs, mas 11. expor _s~mplesme~~e a esse lado, n lnsistencia de s, Ex. nüo era em 
cnmarn o estDdo dessns questucs, COI!_lO Ja ~ favor de nos~3s fronteiras. 
linha exposto perante o ~enndl?· Quo nao and~t "Nilo dttvido que pU:de~sé clle "ter razão, com~ 
errado, encarando por estn. forma o cumpri· IHll'Dudo essa Jinha Cll!T: a que Jlfetendiilm os 
mento de me~s d~veres, Jl,ro,·n no nobre. d1'PU· portuguezes, nrmnd<Js nos t~.nteriores tr3lados 
tado o proccdtmento perrmtnmnnte 1de~t!co que com 8 Hespanha. l!bs isso não }lvlle ser maís 
teve pnr~ com S. Ex. -o ~ctual Sr; rnm•stro ?0 objecto de du\"ida, dcstl~ !JUe o lrntado clll l85t 
estrangeiros, sem que merecesse·de sun pollo resolveu a _q 11cstiio, . 
algum reparo. . _ o nobre deputado nppo!lou plll'n um dtscn~so 

Entrando nn questt•o qne nos P!'eoccupa, co,n · do meu distincto com provinciano, o Sr. llodrtgo 
tinuo n sust~~~tm· quo :• no>sn hnhn. rronlm1·n Sílvn, elll que desenroJve11 aquella tho8e, · 
com o Perú fo1 .bem denm.rcada pcl~ ~llustr~do Mus lembrarei a s. Ex. uue elle mesmo re• 
C diStillCIO ont~.J::J[ damDriDha ~fliZI~Ctra, O Sr. conheceu que nrtdamuis !!Odiamos l'oz.er, 
B~rão de Tetle, o pelo comm1ssnrto 11eruano Embor<~ os portugnczcs se dissessem com di· 
Paz. Soldnn. . _ reilo o. mais tcrritorio IJClo oeste, só podemos 

re1·g-untei, em con8equcncl3, ao nobre d_epu· hoje ler direito, pelo trot:~do do 1851., â linha 
tado ua occnsifio ~m que dello m~ occupei: o que partio !lo do igarapé S. Antonio, em frente 
que nconsclhttYa S. Ex.. a vir toem· ucssn questão 11 Tutmtin:.ra, pro~ura as mat·geus do Japur;\ em 
linda? O interesse do Brnzil n5o 6, e repito, frente ti fóz do Apaporis. 
p,orque a linha dcm:.rcada pelo Sr. llarão de Pelo lt~do do sul, disso uindo: estu i.Jem as• 
remi nos é mais fnvnravel do que a demarcada sento o marco soum os vcrt~ntes do Javary, 
por S. Ex. Para provar islo jlrccisovacntrarem s. Ex. me couteslou, c eu lhe perguntei em 
questões technica~, a que u5o nra obrigado,_ por que dndos se fttnda par:~ esta contestação. Em 
não set,.curntlctente, mas nfio mo fur.ld 11 Isso, ob~erv~çõcs !•stronomicns ?. Nü~, que nã.o se co
para mostr:~r ~o nobre deputado que tmiHl estu- nbccem sem-o :~s dos comtn1ssnr1os que l:1 foram, 
i:lado, !JUe J'odia di~t·ulir com S. E:t. neste let'· pois s. Ex. nilo entrou m19Uellc rio. 
r~no c, 1·•or come•fuencia, que não fiz leviana· Destn tts~evernçiio llllns ctrcumstnncins de quo 
mente ossos nsscv.crnçücs. S. Ex. con.tc~tou-me me servi para p~ovui·D se 11roc~rou tirar uma 
hontem no seu <ltscurso, co1no m~ ttnhn con- conclu~ão, que nuo eslava uns mulh::ts pnluvras, 
t()stodo quando eu rn!lnva. nem nas minhos intençlíes. A camnra me raz 

Eu contimio e'ntrel3nlo, a (lCI'mtmeeer no justi~·a p,1ra ncrrdilor bem, que si ns tivesse, 
mesmo lHmsatu~nlo; insisto, vois, em. dizer nindn niuda 5ustenlorin. . . , 
quc,pelo Indo do norte, os marços nsscntados Jlclo l>retcndiJU·se que eu qu'li com ISSO pur em 
no!Jt'e uepn\ado nns mnrgcns do I~ü c Japut·á d~1vida o vnlor do uobt·c deputado e a sua cora• 
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gem. Par a que ! CÓm que fim 1 Pois pôde est;J r 
n~ meu interesse ou no de qunh(uer polriota 
pôr em ·duvida o valor de um omcial superior 
lia armada que nmauhã póde doleudcr os nossos 
inLeres$CS eonl1·a o estrangeiro? 

O Su. JoAQUI~l NABuco:-Essas palavras agora 
rar.em honra a V. Ex.; mas devo dizer siticet'8-
inenle, a~ su;~s cxpressüo~. pelo menos, dei
xamm pairar duvidas sobre as suas inlenções. 

O Sa. CtSA.l\HI ALVIM :- Não no espirilo da 
eamDrn. 

O Sa. llloa~nu. DE DAnnos:- A provn de I] ue 
·nem todos entenderam do mesmo modo está no 
aperte do Sr. ministro dos negocios estrangei
ros, que llontcm grneiosam~11tc tomou neste 
ponto a minha defeza em nusoucia. S. Ex:.· bem 
comprehendéu, pois, os minhas intenções, ossina 
como a camara. }[as nbo e sú neste ponto que 
sou obrigado a declinar do juizo do honrado 
deputad.ó que m~ intet·rompe. 110ra o jllízo da 
canUJl'O. Hontcm .nindu o meu discurso era qua
li!lcDdo do mais violento aqui pronunciado, c o 
do nobt·cdeputado pelo Amazonas o mais cum
monmte. Nuo ~eeito uindn nesta parte Juizo de 
S. Ex.; mas.n1io qnero me dernoa•ar neste inci
dente. 

Sustentei e conlinúo a sustentar, que o nosso 
marco pelo lado do sul foi bem assente no Ja
vary. Não o sustento po1· um capricho, mas 
porque dtou convencido disso pelos estudos que 
llz, e pela rt: que presto aos trabnlhos dos llistin· 
elo:> eominissarios enc:.rregados desse trabalho. 

As considerações do nobre deputado não de· 
movcrnm a minha convicção. 

Qunndo eu disse que S. Ex.. liriha sido ret)re
bcndido por não ir ao Javnry, dis8e .uma ver
dade; não pretendi coni isso mag.i:lar a S. ·Ex., 
trouxo o facto incidentemente, porque prcoisa;a 
apanhar todas as eircumstnncins desll\ immensa 
qucstiio pua cho~nr ú comprovnc;iio da minha 
pro1Josição primetrn, isto e, que S. Ex. nlio 
linha subido o Javnrv. 
~[andou seu secretnrlo, o Sr. Soares Pitllo, 

com o 8CCI'ewrio da commiss~o perunna. · 
Estes'niio subiram até às vertentes, mns áeercn 

de iOO milhas abaixo dellns, Não puderam ir 
oli!m porque . fot•am destroçados pelos in(lios 
perecendo no ataque o Sr. Soares Pin•o, e 
UMndo gravemente ferido o Sr. Paz Soldun. A 
respeito das caUSt) que d~rom lugar a. e~te 
desustre mio (JUero msistir .. Tudo quanto eu 
pudasso provar contr:~ a previdenein do nobre 
deputudo far·lbe·hin mais mnl, do que me daria· 
gloria. 

O nobre dcpulndo felizmente niio .reclamou 
ltoje propositnlmenlo, faço-lhn justiça, sobre 
nenlmmo dns minbns proposições; eu .por con
se.quencio não devo insistir no dobote. Agrndeço 
a S. Ex. o proposfto em quc se acha, m~s devo 
dizer-lhe que quando qulzer eu dar·lhc·ltei n 
dcmonstrnçiio pelas suas proprins p~Javr~s de 
tudo qunn~o ncabo do t\~severar. 

Esquecia-me de nmn ullimn obscrva~ão do 
nobre deputado a respeito do marco do Javnry. 
S. Ex. dtsse que s~ Urmnva nas netas lavradas 
pelos c.ommlssarios para ussever;1r que elles não 
foram ãs vertentes dnq uelle rio. ~I e pcrmim. po
rém, dizer que os netas~ que se referiu e que 

se Dcham no relatot•io de 1875 tem um comple
mento não só nas notas addicionaes como nos 
mappas que as ucompanh«tu e que fG!'am lilogra· 
plmdos . .S. Ex. deve portanto conhecel-o5. Ahi 
se diz que det1ois do ultimo marco as;entado 
até onde pudcratn navegar os. commis~arios 
roram •sles pvr lerra até ao ponto em que n3o se 
distinguia mais cursos de aguas, c só ha.\'iam os 
pantanaes, a que nnquellas regiões se deno
mllla i~arapós. 

Se uuo puderam ser narradas lodas essas cir
curnslnnelas nas nelas, esse facto tem uma cx
!!lieação, que o nobt•e deputado deve conhecer: 
loi .ter o chefe brazileiro perdido um irmão que o 
acompanhava na commis~ão, viclimn uaquelles 
climas inhospitos. tanto que uma das :ictns la· 
Vr3das em dllplicata, não c assignada por éSle. 
Sob impressão deste triste acontecimento, deu-se 
a lacunn que neni ollo e nem ninguem podia 
prever lJUe pudesse scn·il' um dia de principal 
argumento contra ülle. 

Tenho, me parece, Sr. presidente, respon
dítlo convenientemente ao nobre deputado, 
(Apoiados.) As minhas inl~nçues ficaram bem 
claras. PeltJ lado. da discussão, S. Ex. niio ma 
convenceu ; conlinúo n pensar do mesmo modo, 
e me proporei a demonstrar !JUando s. Ex. 
guizer,. uté !Jela imprensa, visto como não o til: 
agora <leh1lbad~menlú, por nãa·tca· S. Ex., penso 
que de proposiLo, contestado nenhuma de 
minhas proposi~ões. · 

PermiUirá a ca.mara que, antes de terminor, 
cu procuro ottetider o alg:umns cvusiduruçlies 
de caractel' pessonl com gue me honrou o nobre 
deputado. 

O nobre deputado, no seu discurso disse que 
assim como elle estavn lwbitundo a elevar n voz 
atr:ovijz dos tem·po•·at!s, eu tambem eslavn; por· 
~ue iinha o habito de dirigir escra1·os na minha 
lazt ndn. Eu porei em rm·allelo estas duas pro
posiçues, para v.cr qua dt~llas pôde tr:1dozir ui~ 
gum des:.r. Dizet' a um olllcial do marinha : vós 
podeis rallar muito mais alto do qttc cu, ahafnr 
mesmo n minha \·oz, por<jUe e~tai~ habituado 
a lutar com os elementos; o poderi.l mesmo 
dizer porque e~tais habituado ao troar dos ca
nhões, silo simplesmente pnlnvras honrú~as que 
nüo dcpõom contra ningucna. (Apoiado$.) 

Mas não é a mesma co usa, dizer: estais ncos
lumados u dirigir escravos . .Jo:stn proposiç5o, ao 
contrario daquella, ~resla-se a mms de um sen
tido. Peço, pois, quB o nobre deputado me res• 
ponda. O que pretendo dizer com. isto? 

O Sa. CA.Rws AFFoNso :-A prollssõo de ngri • 
cultor não dosnirn n uinguem. (Jfl~ito! apoiado'.) 

0 Su, }IOnlllllA DE BARROS;__;. Sou lavrador, 
como o nobre deplilado é oficial de marinha, 
como ouLros são ad\'ogados, juizes, medicos. 
A força de circumstancius me levou a isto. 
Embora muito aprecie a miuha. proOssiio, ulio 
tonho salisr:~ção em ler es1:ravos ;· preferia e ji 
tentei, sem resulta :lo, outro meio do trvbalho. 
Alguns, houve por hornnç~ pnterna de um 
lavrador honesto e conscienc1oso (apoiados) , 
que niio deveu n sua fortuna a Lransnc.ções 
illicitns. (Apoiado$.) Herdei outros, como ca· 
beça do casal, do um homem muito rospeilnvel, 
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cuja memoria grande parte desla camara vo· 
nera. (Aiuieos apoiad(}s.) 

UM Sn. D~;;rU:r.A.DO :-O conselheiro :Manuel 
Dias de Tolcdo. 

o Sn. IllonEm,\ DE DJ.anos :- Niio tenho, por 
eonsequencia, de que reprchender-me. (.4.1Joia· 
dos.) Adquiri outros escravos de conformiilade 
com :~s nossas leis. Prezo-me de ~er agricultor, 
e considero a mais nobre das profissões. lM«itos 
apoiados.) Desejnrn exercer essa proflssao por 
meio do trabnlho livre, como já disse, sonão 
pela caridade, porque acho ridículo lazer appello 
aos sentimentos indiriduacs, pelo proprio mte· 
ressl!, e declaro ao nobre deputado, como já o 
tenho feito muitas vezes, quando entender que o 
meu ]laiz póde dispenst~.r e~se meio de trabalho, 
a meaida que puzer termo D.O facto legal que 
todos lastimamos, mas de que não ternos culpu 
porque herdâmos, não me lia de encontrar entre 
os seus combatentes. (Muito l11:tn.) Tenho bastanto 
~ncrgia para o trabalho, e sumciente abnegação 
pessoal para conconer par~ a realiza~ão de uma 
1dêa generosn. O que as minh~s circumstancias 
purticulores me permiL\em fazer no sentido do 
que acabo de 11'numerar, YOU fazendo, e o mesmo 
fnzem todos ClS dins os meus collegas de pro· 
fissão. . . 

Em proYa do que ncabo de dizcr referirei, 
embora com acaubomento, e porque é indispen• 
savel mostrar que não somos tão adversos aos 
senlimcntos humonit~rios, que ainda este t~.tmo 
dei liberdade a cinco dos mens escravos. Os 
jornnes ~nda • disseram pot·gue eu não ql1iz, 
visto que não pretendo reccmmendar-me a 
causa, àlguma por estes actos. ( Apoiados. ) 

Hóuve escrnvos por berancn e por compra. 
Entendo q11e 1Jinguom se repurnrti desairodo si 
os possuir pelo mesmo mulo, O proprio nobre 
deputado por Pernambuco, qull hoje se mostrn 
defensor ~xll·cmo da emancipação, oindn os 
possue ou possuiu em grtmde escala. 

O Sn. loAQl!l~t NAuuco : -Nunca tive essu 
fortuna. 

O Sn. ~lonErnA DI! DAnnos : -Pois . tive in· 
formucües de que o nobre dcput11do os linha tido 
muito legitimamente por hemn~n de uma mn· 
drinhn sua. 

O Sn. JoAQUI~I NAnuco :- Deixou·mc uma 
fnzendn sem escra\·os. 

O Sn. MonEinA DE llAnnos ·: -O nobl'o depu· 
to.do por Minas que me censurou hontcm por
'Jue tirei um~ sorte na loteria .•. 

O Sn. GALDINO DAS NllVEs : .,.... Não censurei. 
O Sn. OLEG.\nto :- 11oi um jogo de espirito 

do nobre deputado. . .. · . 
O. Sn. IllonJ;:mA DE BAmms : _;_ 1\las o nobt·~ 

dL\putndo nUo tem r:11.ão dê fazer jogo do ospirito 
a respeito de meios de rntuno porqne S. Ex, ~ 
um homem nbastndis~imo, segundo estou infor
mado. 

0 Sn. GALDINO DAS Nl}VllS:-Estli tiio eng-3• 
nu do como eslava n respeito dos cscrnvos ilo Sr, 
~almco ; nunca tir{1i nem uma sot·tc na loteria : 
tenho sô tirado bilhetes bJ•ancos c otú na poli· 
\i co.. (Riso.) 

O Sn. :MonsrM DE BAnnos:-Niío estou di~cndo 
que V. Ex. tenha tirado sortes llm loterit~.s, mas 
sim que dispõe de fortun:t particular legalmente 
adqufrida. 

O Sn. GALDtNO DAS N!1.VEs:-Jà ex:pliquei 
hontem aV. Ex. que niio hnvia offensa nas 
minhas palavras. Desejo até quo V. Ex. tire a 
sorte dos mil contos, si eu a não tirar, porque 
vou lambem comprar bilhete. (Hila1·idadc.) 

O Sn. MonEIIl.~ DI: BAR nos :- Recordo o incl • 
dente porque faço I anta . justiç~ o tão elevftdo 
conceito de crHerio do. nobre deputado, que não 
pssso explicar uma· pro]lósição sua nesta casa, 
sem umo razão ·de ordem elevada. Perguntarei, 
pois: eom que intuito trouxe então isso· em 
aparte á discussão ~ Seria pora fazer contraste 
com as palavras severas donobre deputado pelo 
Amazonas contra .mim, como se foz nos dramas 't 

0 SR. GALDlNO DAS NE\"ES: -A's Vezes costumo 
amenisar a discnssiio. 

U:u S11. DEPUTAno:-Deitar aguana fervura. 
O SR. MommM. nE DAnnos:-Bem, neste cnso 

fica o uobre deputado fazendo o papel de Dege· 
nais, c niio rêcir.unarei mais con Ira s. Ex. 

Vou terminar, Sr. presidente, não procuro 
provocar applausos, nunca os provoquei. 
. As minhas palavras pronunciad3s neste rll• 
cinto desejo que ·tenll:lm algum valor on como 
defesa dos interesses publicas ou como simples 
defega pessoal. Não quero fazer escola oratoria. 
o agricultor não é homem para n tribuna. (N«o 
apowdos.). 

Vou sentar· me fazendo sú um ~pp~llo ao no· 
brc deputado pelo Amazonas, que serâ o ultimo, 
para que não se repita maisestn constnnte insi· 
nuaçlio que se me fez como senhor de escravos, 
o que si póde servir de ccho a rodapl!s de jor~ 
naes dcsmoralis~dos, não dove ser tra~ida :i ca· 
marn com j usliçn. 

Alli, olln tem n escusa do adio contra os se· 
nltores por sentimentos da consanguinidadc , 
que respeito, c con trn os qu11es nndn tenho n 
dizer; mus aqui, contra qnem .respeita todos os 
collegas e csltí no legitimo exel'cicio .de um 
dlreilo, o uma lnj usLiçn. 

Por ultimo dir~i M nobre depulndo e parn se 
tlrnr umn ultim3 provn, em relnç\i:o M que hn 
ou que púcle hn,·cr de odioso nas fazendas. 
Rellro-me aos castigos. 

Convido neste ponto S, Ex. n fazer o pnr3l· 
leio entre o modo por que traiam os senhores 
seus escravos, e o modo como S. Ex. a bordo 
dos navios trata os seus subordinados. 

VozEs:-Oh r Ob I (SiiSSr~l"l'o na. camara.) 
O Sn. 1\IonEtM ·DE D.\11Ros : -Ouçam pri· 

meiro os nobres depulndos. Com isto quero 
provar que o nobre dcput3dO na neccssidaiie de 
mtmter a ordem da força naval, nno usa de mais 
cordutn do que a(1uelln que precisamos Jlnra 
mnuter n olledicncia do~ nossos escravos. 

SUfliJOnho flUe o Jlllt":.lleJo é pcrleiló. 
Fncnmo.nos jnstiça mutunmenle. Si lnnçnmos 

alguma voz milo desses meios essenciaes para 
mnnle!" « disciplina, mas que nos repugnam, 
~o mos luvmlos n Isso. por uma nece~sidade su· 
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prernn, tanto o nobre deputndo ;amo os fnr-en· 
ilciros. 

Eu poderei nindn dizer pela minha porte que 
não dtrijo direetamente meus escravos, e raras· 
vezes minha rnzendn. 

Pois bem, é para mostt·nr que niio somos tiio 
.IJarbaros como se nos .9.ncr pmtol', para mosu·~r 
que n minha classe nuo merece esse epithcto, 
que procurei este pnrnllclo,que está oo alcnncc 
do nobre deputado, pois !) o unico que lhe lJÓdo 
ser pessoal. 

Insisli n insistirei ncstn nssumpto, porque 
cumpre que se acabe est:~ questão ; é preciso 
IJU" ella não reviva todos os !lias. · . 

A clnsse dos agricultores neste paiz merece 
ser mais bem lralnda (mttitos apoiados) : della 
é composta ou originaria ~ desta ~timnrn. 
São senhores de escravos e fazendeiros, sem 
que se reputem dcsairados, c nobre ministro de 
estrDngeirosJ o nobre mlni~tr~ da marinho, o 
nobre presiacnlc do cooscllto, quo apoiamos. 
Não ha nisto pois motivo pura censura. · 

Quem dírectn ou indireclamente neste p~iz 
não ~e 11proqeita do trabalho esernvo 't (A.tmia· 
dos.) · 

O Sn. Cr>SAUIO ALVUl :- Si é crime, somos 
todos conniventes: uns ttabnlhnm, outros apro• 
veltam. 

O Sn. FEt.tcto nos SANros:.,.;.os quo censurnm 
nlio se pelnm de viver do suor dos e~~rnvos 
alheios; fsto é que. é curioso I 

O SI\. MonEmA D& DAnROs :-Por nú~ ou 1ior 
nossos anteJlllssados . infelizmente )Jarlicipnmo~ 
ou do prodttelo do traball1o recente tlos esern· 
vos, ou do produclo do seu tmbalho p~ssndo ; 
estn é (/Ue ll n verdade. Ncslo p~iz ninguetn 
P.úde pois rnzer·lhe .uma íneropa~lio com jus· 
licn. 

Descendo mesmo á disCU$~i'ío da lnlcuçüo jli 
t·evelnda por parto tlc nlguom; de tontor ubaJat· 
lnoppot•tunnmenlo c~te facto lctrnl, cu-dir.ci: E~sc 
tcntamen, nctunlmcute ~c 11·:1duz niulln, per· 
mittn·so·me IJUO .o di~â, em rnlln do [UJtl'iotb:mo. 
Nüo lnter~s~n t:!llc só-n cssn olnssc dos ngrir.ul· 
toros ou senhores do escrn vos.. 

O Sn. J&l\ONl'~lo Soou~:- Nosto ponto u~o 
apoiado. 

O Sn. 1\lom;:mA DE D.\\mos:- Tenha pncicncia 
o nobre deputado; respeito muito as suos opl· 
niUes ; mas vou colloc!lr n qucstilo como eu a 
entendo. 

O Sn. JJlROl'I'YliO .SonuE :-Neste vonto, rc· 
pito, n5o apoiado. · 

O Sn. Monr:rn.A Dll BAnno5:- O nobre depu· 
tndo concordara coumtig() em que n ngricnl· 
turn fornece •.. ·já não quero discutir interesse~ 
parliculurcs, deixo·os de pnttc ..• 

O Sn. JEno;:;nto Sooní~:-Eu sempre fiz justiçn 
n V. Ex. · .. 

O Sn. 1olonRifi,\ Uli: DAftnos :- ... nl:ts n agri· 
cullura concorre porn a grundo porte das rend~s 
do Estado... · · 

VoZEs :-Quasi loda. 
0 Sn. FELICIO DOS SA1iTDS : - l'ara grunde 

par te ?I l)arn Lod n,, 
Tomour.-a~. 

OSn. 1rlonmnA DE BAnnos :-... e direi mes· 
mo quclindirectamente, como acabmn du amr· 
mat· os nobres dc[lutado~. para tudo. 

o Sn. Fllt..ICIO DOS S4.NTOS :-As outras classes 
são completamente parasitas. . · 

O Sn. 1\lonE:mA DE n.umos :-OrD, si a agricnl· 
tura concorre para tudo,· si é um fncto, quo· 
nã~ preeis11 demons.trnr,. que, pelo menos, em 
nlgumns pnrtcs do rmperro ella vive .do braço 
escravo, e sua subslitUtç.iio no momento é d.iW· 
cilima, sel!ão impossiv~l (apoiado~); si nos não 
temos .metos de suppnr de um tnstnnte prirn 
outro esse unico elemento de que·JJsp0mos, cu 
direi, niio no inleressc IJarliclil~r. mas no inte· 
reso da ordem publica, no interésse da probi· 
d~do n3cional (apoiados}, é um attent~do de lesa 
n:~çiio o atacar· se acluolmenle os poucos bra\·os 
de que dispocm. ( Jluito bem; muito fmn.) 

O Sn. J.&noNYMO SoDn~ :-Não apoiado. 
O Sn. FEucro DOs SA!I.'Tos:-Pniz sem indus

trias, que ntacn a lavoura, é insensato .. 
(O o1·aclor é {el:"âlado JIOr tmnde mm1~1·o d~ 

S r'J. d:lJUtados.) · · 
O Sn. CESAniO.ALvm re~uer e a enmnra ap· 

Pl'oYa o cncerl'nmento d:t dtscussllo. 
. Pil11. lo a votos . o projecto é atlprovndo eth 11. • 
discussão, e t•ejeitnda n emen(f3 do St'. Costa 
.Azevedo sobre a 1·ubrica com missão de limites. 

O projêeto passa á 3. • discussão. 
Continnn a 3.• discussão do orçamento do 

imperio. ·. 
Ocett[lt\ n cadeira da J!residencia ô Sr. t.• se

c.retnrio Alves do ArnuJo. 

·o Sa•. Leoncio de Cm•valho (pel11 
orclem) cliz qtHJ,.Unhn·sc inseri pio p:~ra f:~llar n:~ 
3.• discussão do orc3tnento do im[Jllrio. no in· 
tllilo tle O(>recim· divorsns censuras l'eil~s )JOr 
nlguns collegns nos decretos expedidos pelo mi· 
nistel'iO 5 tle Janeiro n respeito da inslrucção 
llllblicn, mns, l'econbecr.udo n nccessidnllc que 
tem o govemo de fazer possnr <JUanlo antes os 
ot·~t~mentos o nllo <JUilrondtJ absollllvmentc con• 
coner, como amigo llo ,:roverno, (Jllt'a t1 demora. 
dn llll[li'O voçiio dos~ns . leis, d!!sistc do palavra e 
o f,,,; com t.mto rn:~is prazer qu~nLo ú certo que 
o governo e o com missão, cot·t·espondendo ds es• 
pcrnnçns quo nelle depositam -todos os membros 
destn camara seg-undo ú informado, apl'es~utoll 
emendas ao mesmo or1;amen\o no intuito de 
alargar. algumas das verbt~s deslínad~s ri cdu· 
cação nadonn I. 

Limila·se,. portanto, hoje a m::mdnr ti mesa 
umn emenda sobre n secrclariu do imperio. 

O nobre. ministro deve saber que os emprc
gudos da extinctu repartição de estatislicri est5o 
fazendo o mesmo serviço qtul os outros em v re
gados o tôm menore~ vcnciuu)nlos. Acredita 
que S. Ex. já deyo ter reconhecido cstn des
igunldode. A emcndu quo Y:ti aprescntnr não 
augmento o tlespcza, porquanto .ia foi nposcnc 
tado o direetol' geral dnquello.rcpnrtiçiio, e com 
mais ulgumns economws vouco sonl o ilu· 
gmcnto, 

E' o IJ..Ue tinho n diz~r. 
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Vem n me~a e lid:t e n~o apoiada a seguinte 

EUENDA 

Fica o f.!'Ot'~rno autorizado a igualai' os ven
drnenlo~ dus empl'egados da sec\~âo de eslatis· 
tic:~. annBXa á set:r .. tari." do imp4~Thl, aos em
pru~ados da t·espt!divq seerelari:., eonrorme a, 
suas c:othegorias.- únn~io tÜ Cal'vallw.-BiH'· 
ros Pirn~tltel -E:s~riditi(r EliJy de Barro.y Pi
mentel. -Jollo Brígida. 

Ve111 :1 rneS!J é litb c :~poiada e entra em dis
cus~ão com o proj•!cto a seguinte 

EMENI14 

Fi.-a o governo :.outori1.ado a rundir os dous 
r>stalteledmcnlos do collegio de Pedro U em nm, 
como auteriorrn:!nte, rcitns :.s retluções na verb:\ 
con~i:,rn:,da, ~1;m prejnizo do ensino. 

Não s~r~o pngns ··oni!'rnas aos ví:.wrlns en
commend"d,,s, senão !lt>p•li~ 11•· veri!h:ar- ~e a 
impo~sil•ilidad·~ de pr.wer as parochia~ colla· 

. cticin1nenle. ::lllt'os o~ concurso~ , na falta d.l\ con· 
co•·rcnl~~ ou de s:tcerdotc~ ·lwbilit:•dos. 

N:1o serào pa@:as cungruas aos SitCI'tdoles e~
trungeiro~, ~t'nao provatk n rnlta ah~, luta de 
cle1·igo~ n:ocinnae~, e no caso except11ndu nll 
ot·tigo anleceden 11). : 

S. 1\. --..H ·~e Julho d:~ 1880. - Fred~t'ico 
Refi"· · 

o ~··: Llbel"ato bara-oeo colllpre· 
beud~:mlo 11 nccessid~tde !lt1ndíant~r 11 discus~iio 
do~ orçuUJ<!IIl!JS, eu sorei muitu b1·eve uns res· 
)Juillos quo dt>vu 110~ nobre• deputados que se 
empcnblll'n1n tuo li .• e· na prc~ente discu,:siio 
de~lc ~··ojeelo. · 

O uobrc d~puLndo pela lli'Ovincin de Alinns, o 
SI'. candido de Ol:\'ciru, fa:wudu divc.wsns ollser· 
''u~Üc! u t'c~peilo du hnporlanto rPmo da instruc· 
çüo puhlicu do IUIIIel·iu, chilllluu. o atten~·ilo do 
IOVIlrnu e du commissúo de orçamento, parn a 
convmdeucí11 de scrtJm suj.lptiulitlas as cougt•uas 
Pll.lfli&uos vi~lll'lus ;.mcommendndos,o que,na opi· 
Bioo do nub1'e dejtUiutlo, ~ o meio de compellir 
oa prelados do. jtiiÍ& u pür em com,urso as fre· 
I{U•·&Ins, cumpt·lnlloassím us te•·miuaultls dispo· 
~i~üt·~ do concilio dt~ Trento. Eu n5o sei; o meu 
e~jtirito nutre d11vidns muito s~rias 11 eSS4' res· 
peito. Recoio que u supjtl'l18S1to d~s congru:os 
que st? (Jagam uos vigBrios etwummendados, 
prt,duza · ex11c.tu111ente ntn re~ultado diver~o 
lluquelle que deseja o nnbre !leputudo. 

ü Sn. GA.Nomo DEÜLIVBIR.\ :-Nes~e easo proc 
du~ir:\ um:~ ecouo111ia ; si uiio lucramo~ por 
um lado, lucramos por outt·o. · 

O Sn. LIDERA.To Bu11o~u:..;_E, tmra des.!j:1r qoe 
o :zov,•rno pror.uro conseguir dos illuslre~ pre· 
lado~ n execn•;iio dos diSI!OSit;iies do cuncilio de 
Tren tn nes 111 parte. 

Limito-me, port:IIIIO, a eb:tmllr a illu~lrad:t 
auançiio do nobre St. minbtro do impcl'io 11nra 
e~sn P,ai~Jilmte neccssid11de tlo ~eniçu JlUhlico 
'11.0 pmz. 

O nohre tlepntndo l~rnbem se or.CUJIOU com 
uma tjll:'stilo QUI} mais d~ umu vez 1em sltlo Jc
VImlnda nosle recinto-a qnc~lão dn~ mL·~a~ dll 

· e:t:nne::, e dos rcsultndos quo tomo~ auferido do 

decreto do mini~terio do imperio qne creou essas 
mesas .. 

Sr. presidente, eu appi11Udl n erea(;â<l dessas 
me~ns de c:iames em divors.1:• provincias du 
Imperio .. 

Eru o meio de C;ocilitat»os exames :\ mocitl;tde 
estudiosu dos$=<~ pruvincias, que nào tínha re
cursos p111'a r .. zcr repetidas viagens lts provin· 
elas em que s~ fnzinm u5 exames y;olidos par~ 
i11UtricuiG nos cur~o~ ,.;uperloras do lmperio; 
era um meio d:3 fn1.1 ~r desappnreesr o grave 
incon\·enicnte com que .lut:11•a a moddadn qtte 
rrequeutav:t OS i)ICCUS provinciaes, que ia nO 
fim de muitos annos prestar ~uns 11rova~ á séde 
!los cur~os superlore~, accumulantto exanw~ e 
r:o~endo umu g\'mnustica·de memoria demnsin
damenlc prejudicial ao pl'ogre.s~o do ensino. 

l\l:t~ dt!VO confessar que os · rusulllldos dessa 
metlida tom sitio complctamcnlu neg;•\ivos 
(apoiad•-s), ou porque na oxe1:uçi:io o pensa· 
llii'DLn do govemo ufio ltmlla Lirlo u interpre
t~ção nec~:~~sal'i:J, ou .JlOI'que eletuentos cstrnnhos 
ás altas conveniencws ào eusilllJ se.tenh;Hn in· 
troduzido na t~xecuçâo da medid{l; a venlad~;~ ú 
que seu~ resullndos são negaliVu> ~~ que o nivel 
da ill~Lrueç~o potl.lllca tem desddo. (Apartes.) 

-Des('jo, Sr. presidente, que o hom·ado ml· 
nistrn do hiiJJerio m:tnlenhn as IIHlsas de exame 
(apoiado1), mns peço a S. Ex. que appliqneo 
sua illustrttda at&enção a esse fmportante ue· 
gocio. e procut·e corrig-ir os vlcios. os ddeitos 
que s·u tem udle introtlu.zido. · 

O nobro devutado pela provin~:iu do Paranú; 
que me havi11 honrndo com um a1mrte, ao entrar 
de1JOls nn discussão explicou esse 11pnrte, e disse 
que é verdade. que. a commis8ão dt~ ~ry<~tn~nlu; 
tt11 parto rol~tlv :1 as despezas do nums1er1o do 
imperiu, niio linha prestado a attençào devida 
ns necessidades do en$ino; e tanto as~im· qull 
não tinha pro1Joslo a cre<•çio de novas e~cofa~, 
e era C••m n cren~:ão de uovas escolas qutJ o nolml 
d3pu:ado entcndio que se devia' nugmenlar a 
despcz3, dt!speza jlroductivn que, cot110 dJSlle 
S. J~x.,tem sem.prii e~te c:~l'act~r qunndo D.!Jllli· · 
catln :i- insll·ucçiio popula1•. IIns, consnltondo o 
relalol'io do nobre mini~tru uo impcrio verl
llquei que dns · t•,.:cola~ creudt~s no IIIIWicipio 
neutro, qtwtro não lbrnm oiuda installadas. 
E porque u comuoiss5o lia via de [}rO{IÕr a crcnçiio 
de maior numero de esc,,la~. quandt> não ernm 
lle•lidas pelo gowrno, quando niio e1·am recla
nwda~ p~ln .dirccçõ.o de inslrueciio publica ; 
qu~ndo consta de dOt'UIIlCtltos officiacs que 
nem \o tias u8 escolas crca(l(ls têm sido providas? 

O Sa. Ssnoro llll C.uTno :- 1'or falia d~ pcs· 
sm11 b~bililodo. 

O Sn LIDERATO B.~n11oso:- Si .niio têm sifio 
provido~ pot·l'olla de p·e·~soal hnbilitndo, a •·om
missão n5o IJ(Idia oeonseHtBI' o govemo que füsse 
Cl't•ar mui()r numero de !!Scvlu~. (Apoiado8.) Já 
\'il o nobre deputado :Jtlll nito tem. r:tl;\v; qUl• 
el':o umu Hle<htl!• qúo. n eommlss:lo niio podio 
vropor; uma meLiiila quo tlevlu ser rt\Ciamnda 
pelo dir()clur da insli'Uc~i\o pu~lwn, 11edidn pelo 
g-ovcJ'n" á cMnnr:~,si porventuro os neocssid:tdes 
renes dn iuslrtwçlio primaria, no muuici[Jio 
neutro, assim o cxigisSl1, 
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· Sr. ·presidente, nlio sr ~uende :\s convenien- · OUvi com a maior auenção-o discurso do 
rias e neees~idades d~ instru(·ção publicA. cre- . n!'bre deputado, e peço _a S. Ex. que corrija 

· ando ear.olas v e!mo·. lMuilos apoiado1) · qualquer incxactidiio, que (Jorventur:l eu ~enha 
O SI\. CANDtoo DE OJ.JVEtnA :- Esl m0d11s itJ de commetter. · · · 

rl'bU&. Cumeçando pela instruccão superior, o nobre 
· depntndo dfase que nDJ rneuldad••s de direilo e dtl 

O S11. LtBEIIATO B.\naoso:- F.:t preciso .crcar medicina rio Imperio, a commi~sâo niir1nt1endeu 
escolas quando são nece~sarias, e nas condições ás necessidades JDdispens11veis do <.lD~ioo, e essas 
em que ail escolns devem ser cre1u.:11s. {.-lpoiadiJs necessidades, segundo a opinião do nolJrll de~ 

. ~ apa1·_te.ç.) A p1•ova t\ tfUC o nobre ministro do putndo,- l!ram a tlre:•çiio de nov~s o·odo!ir:.s, qtter 
1mper1o· não !ióde (Jrover quatro das e~colns· nas facuhlade .de medicina, quer .na' fucutdotlcs 
ert·ndM. · . · . de direito. . 
. ·O Sa. r.Ar;otoo DE OLtVl!U\A:-Este argumento Sr. prcshlent•·, si o nobre depulado aco·us.osse 
é ~itivo . · . -~ commissão por não ter 11conselhndo ao go. 

· . - · · v orno R creDç:10 ·de nova!$ et~dcit.1s, si o· uobro · 
O Sa. ·LJBE!à1'0 B..\nliOSO :-0 nobre deputado deput3du nota.•~e m1 commi~siio de orçamento 

por ~Jato Grosso roi o que mai• lungameute se uma uusencin de eS(}irilo ercador, eu n~•la diria 
oecupou t•.om ll fn,trne~:in publiea. O nobre senão aue 11 commissão es[Jeru:n qn~ o honrado 
deputado lambem dirigiu á co~Jl1is~iJo de orça- ministro do imperio reorganizasse em b::gcs 
mento censunos injust:o~, ernt10ra se th·e~~c rnl- Sl,lidas o ensino supr•rior do Imperio ; ma.:s u 
locado c•m ·11111 te1·renu di\· e1·~o ·rtaqueile em qur• não :rconselhar ao go\·erno a crcac:ão de i10vas 
se collocou o ll(•bl'(• dt!pllt:odo (lOI' S. Pnulo. o C.'ldoir~s será o ICI' t:ail.sadoc llffiA ,:uina. será o 
nobre deputndo pnr S. Pu.nlo tlg-urou n com· t~r lnUÇhtlO por terru umD pcdr~ sequer' do co li . 

. ~i$sâo de or~·nmento (JO~~ssa do e~tlirito sala· ·nclo •1~ lustruct;ão [Jilblic. .. 'r · · 
nr.co, comnwllondo peoT:ulos que bradam aoceu, . Eu desejo, Sr.-tlresidcntc, nm11 •·eronn:t na10 
d!lsori,!:~Oi 1.atllllo compi .. tMnente o serviço da in- faculd.1du> llt~ direito-e n.as f:tculd:td~s de 111e- . 
strucçiio; mas o nobre de put.1do pelu província dicina ; desl'jo que o . nobre ·ministro do1 im· 
do Mato Gros;~o ll:,rurott a mnünissào de Qrça· perto . emprehend~ ~sa r•:Corma, di'!U<I do seu 
mento possuída de espírito d.ivino. Comparou n talento, da sua experienda e do seu [)3\rlotlsm'J. 
COillffiissiio de OI'ÇO'IffillUIO n Unl 00\'0 fl~geJio de (Apoittdo& . ) . 
Deus, ou a umn ho•·da de h81'b11ros ao mando 0 Sa. PoMn:u:-E' um ti'Dhnlho nece~sari< 1 • 
de um novo flagello de Deu~. Disse que a eom· 
missão ·tinhu esl•Jrilisatto tudo o~tulno em que O Sn. LmEa.uo B4.11Roso :..;...A l'tlSIJeilo das.fa· 
tinha poste as miios no terreno .dn instl'ucçiio cultlades· dll 1urdicin:t t!U ~··riot lemerurio (útio 
publica. O nobre de(IUiado não nos guiz: dizflr 'tpoiadvl),· st ·qulzt~ssc adiantar aknmn o!ott~a no 
em que cavnllo Lnontna o novo O:t~ello de· recinto de utnn cnmarn, que se honra cllm ns 
de Deus.. . · . . · · . · ~ . luzes de tllo dietlnctos méilkoll, l~o tlistinci(IS 

lll'orcs.~ortlS .dtie <'!!COID!t ·de medicina o Sa_. :\(ALIIE!Jitlll: - Da economia ; A I'CSIIC'IIO dn~ rnculdndc~ do. ti ir••! lo, estou e 
· O SR. Ltut.UATO Onnos!l:-; :. porque, eomo nilo ealou do nceõrdo L~om ·o nouJ·c doJ(mlnllo. 
snbe, o camnr1 ern 11 11ntn do cnollo de Altiln SI o nobre ministro do lm JJOrlo .•Joizt.-sse 
que· e·~terfli~avn 0 solo l'lll ,111e Jlisun. . _ alnt·gnr o en~lno na~ fnenldndos de dil'eilo, 

t~rcnndo "nllliór numero de eudóil'ns c nu~mcn-
Sr. prc;ldolltt!, cu ill~se que 11 nobre 1le1Ju- tnndo mul~ 111 du~(ltl7.n, L1U nilo uw IJronuuciat·ia 

ta1lo tinlln Dgul'ndu :1. comm i!>sil•i de ur~·umento conlrn 0 . croaÇ~io de uma cadc.ir:• d~ n\edlc:inn 
jlogstild:o .doi e~pirito divino, porqu~;~ tnl\·,·& Co380 legnl. . · . . . . . 
um:t mis~iio lltuvitlencinl cs~n que o nobre . 
depuhtln qulz allriiHtil• 11 eommii($!1.0. . O SR. MALII!IIIOS :-Et indiiJpens:Nel. 
· Si o che r.~ da horda do barlJuru~ p: ;du~&tl dizer O S11 . LliiERATO BMU\OZO :- &111> pat•-..:t•·llle 

001110 aqncllo ehdt• ele Lmrbnros que ao embArcar _Sr. pre~idl'niP. , que os n01;õe.• de llll•dlo•hw legal 
nn:; costn~ de Garlhngo tli>l'e uu piloto que lhe neces;arltts p»,.a nguellc~ qne _ t~m de j ltlfo•·, 
pat·guntava 11 ruruu \lOr ontlll huvla dn diri::ir que têm de dofendcr os •liruitos do ~ocle1.~de 
as sua~ !l''•os : Qtw Deu8 imptdlel'it ; ~i o chefe dos uidad5os nos tribunnes do poi7., podem ser 
dessa novn horda de bubuo~ pndusae dizer á en~inodns pelo · profe~sor · d3 cndeirn rl,, direito 
comlilissilo: ide e passni u \'lls>u foice a~solndorn criminal, sen~o com v desenvolvimento d·• tt~e 
$Obro a ln ~ ll·ucr·~o puhlic''' •l D~us vos h3 de ella ' suo· ~usccptiveis e que devem tP-r ua l'lldch·a 
levar parn os vossos destinos; ~1. Sa·. prcsidenttl, de medicina legal das fuc:: ldadi'S de lltcd!eiun, 
a hot"i:la · de b:trfJ~tros dirigido pelo novo AUiln mos no monos 'anto quanto h:,bitilcm o~ hn· 
cahisso sobrC! '' imporio tlo apparnto, liO ciHtr· meus da ld a comprellendcr li !mporl~ ncia da· 
Jatan·ismo () d~ especulação tt!dUtintlo·o a ruin:t, matcrin e o ba~oor',o seu jttizo, as ·suas decisões, 

. talvez quo tlessa~< ruína$ surgis~e uma nova s"lJre o· parecer d~quelles que sf10 n l'bill'()~ e 11ue · 
otrlJ?DI de eonsas, Ol'i:<Cill dll uu1 novo rcn:~sci- nns (·orpo~ de delicto assentam o~ fund:~mcuto.•, 
menlo pttr~ o futuro d:t instJ'Utçi\o pot>ular no snbl'\' os qnaes 113 d!'Cisões dos juiz~~ se dcvem 
Braz i I. (AJIOiodos.) necel'sariamt-n te basear. 

Mas v:rmos. Sr. J lf(•~illeute , e eu convido o A e~ te te~peito, Sr .- prcsidcutc, l'U quizeru · 
nohre de1rul~do, vamos iiOJ' ronll'" as ruinas pro- nnles que se estendesse por todo u pal7. o co
curnr os ,·estigio~ d•''!l" dcvu,:t:v:l'í" qull r.nm· nheeimento das unções 111) medkinn ll•!l al , du 
mellcu n t'illlllnis~flo d~ orçt~uwnt.o nus ucgocios ·forma qne, si niio ULIS partos 111:1 is remntvs do 
dn instt·ucç:",o pui_,lica do tmpeL'io. paiz, ao menos no in~ior numero tlus cidade~, 
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fosse t'acilás autorid~des encontrar homens c~
pazes de ser peritos, de emitlir juizo a res]Jeito 
de certa cla.ssc de crimes que entre nós · fre-
quentemente se comuietlcoL · 
· O Sn. POliPGu:- Isso deye fazer parto do en~ 

sino ~ccundario. · · 
O Sn. LroEnA.To D.\nJIOso :-Eu conservaria 

~ess~ bypolhese a cadeira de !lirclto ccclesias
\tco, com tanto que se nbandQn:~sseo programmt~ 

·que. tem sido seguido nas nossas faculdades do 
direito ~ rcspeilo do ensino do direito ecclcsins
tieo .•. 

O Sn. SrLY~::tn.\ Dll Sotrz..~. :-Apoiodo. 
· O Sn, LtDERA.1'o D.\JUtoso:-... comtnnto 9.ne 
nüo se nzcssc do ensino de direilri ccclesiasttco 
um cmino \heologico. (Apoirrt!O&.) . 

Tambem parece-me, Sr. presidente, que na 
expo~içilo dos principios do direito publlco, na 
au<J_J~·se d~ alguns artigos da .nossa Constiluiçiio 
po!JtJCa, pod~ o profe5sor ensmar os seu~ disci
pulos o que ~ lJ:l~t:lule s:tber de direito cccle· 
~iaslico, 

li~, porém,.uma Cl!dCir:t que eU tomo a libcr• 
dade de o.conselhar ao nobre ministro do imJJC· 
rio, uma l'ndeirn cuja falta se faz todos os dias 
muito sensh•el nas nossas faculdades, c cujn 
fnlta, peço Ecença á c~mara p~ra dize•·, todos os 
dias se tornn sensiyel neste recinto : é uma cn
deirn de th~m·ia e historia das legislaçües com· 
par:~das,. 

O Sn. :\fALHEmos:- Apoiado. 
·· O Sn. Ltni::liATO DAmwso: -O estudo d:Js 
legislações comp:mtdns, em seus principias. em 
~ua theoria, em se.u drscm·olvimento historico. 
u ,ull_la ueccssid~de iudedinar-cl jJaJ'a o estudo dó 
dtrett•). · 
E'ttm~ necessidade indcl'linnvcl. p:u·a o t•Otn· 

plcto .l•studo das scicucins :;ocincs, e cruc 
ll:11JilitoriH os discil'ulos ón~ escola~ tle dirdtl' 
a terem m~is cOlllCcimnnto d11s noS511~ leis, c 
dos princípios cm·crue cll~s se fundmn. (Apoi· 
ados.) 

Ett concordnri:~ co11t o nobre dciJUI:!do pcl:1 
provincin de Mato-Gl'Osso no nugmcnlo ele or· 
ilcnndo r,os proJ'e~sores de instrucr:.i1o primnria 
si pur\'ClltlUil. aS citCltlllsi:Lllci:l~ finallc~iras uJ 
JHuz o periHitli~,:cm. 

O nobr~ ~eput:1uo tom rnzr,o qunndo fm: sentir 
e>;n necessidade. · 

ú Sn. l'o~m:li: -Apoiado. 
O Sn. Ltllmcxto B.\mloso : -Nlio tem, porc!m, 

rqzf,o quDndo f:~z sentir a inconvenicncm com 
que r•·ocedcu a commiss:io. 

Alem de~s:is con~idcm~ucs rclulivns it ín
strucç~l' pui.Jlicn do Impcr1o, o nobre dcpul~do 
pol' !IJtllO Ül'O~SO OCClliJOU·~O COIU OUtl'OS objectos 
!~omp~ehendidos nos sHYiç.os do ministerio do 
anperro. 
· 8. Ex. occupou-so com<~ J'nmili:t impcri~l. 

O S11. lll.unmnos:- Porte dn fmniiin im-
llêri~l. · . 

O Sn. f,lllEMIO UAnHoso:- Entre as suns con· 
siduraç\íc~ a rc,pcilo du uc~so sy~tema de "'O· 
verno, S Ex. di~su !f\lt' :1 monarcllin no Dr~zil 
ern umn motwrchi~ (.ICSso~l, que tinha sun l.w~c 

nos qualidades que ornalll a pessoa do chefe do 
Estado. 

Sr. 1m~siden\e, por mo.is respeito, por mais 
elovndo ~oncetto que me preze de razer das 
altas qualidades quu ornam a· pessoa do chefe de 
Estado, eu prcUro considerai-o como repre· 
seutl\nte de um principio aceito pela N:~ção. 
(Apotacloa.) . 

O Sn. PoMP~U :-E io.timamente aceito. 
O Sn. LIBKJIA.TO DAnnoso :-A ceusum feita 

pelo noLrCl deputado ~i dotação de Sua Alteza o 
Sr. Duque. de Suxc nüo tem ruudnmento. 

Sua Alteza. o sr·. Duque do SDxc recebe umn 
dota~iio em virtude. do seu coutt·cto matrimo
ni:~l, npprovndo peln assembléa ger~l. 

O S11; Po~IPEU :- Apoi~do; nem se póde tocar 
nelln. , 

O Sn. MALIIElll05 :-Pôde-se facilmente. 
O 811. LruEnATO l3Annoso :-Sua Alteza nüo 

tem residencia fura do Imperio. . 
o sn, }jlAI.IlEIUOS ;- De facto tem. 
O S11. LlBEaA<o BAnu•JSO :-Está tóra do Im· 

pcrio com lir.ença do Imperador. · · 
o S1t •.. r.f.tLnEIU<Js :-Licença que não se dá 

n um empregado . publico sem autorização do. 
assembletl get'lll. :Neste ponto sou intrnnsigivel 
~ucr~ a. I~ i, esta é igual para todos; 5egundo ~ 
<.;o ust• tu1çao. 

O S11. Ttl&ODonsTo Souto :-E cs~ns licenças 
nlío ~e !levem l'tJpctir muilo, porque do cC)nlrorio 
terenlo~ o absentheismo d:t l'amilia imperial em 
grnuue parto, o o esquecimento do llniz. 

O sn. Lunm,\TO D.umi'lso:-Quanto aos mes· 
trcs tla ramilia imporinl direi no nilurc llcputo.do 
que niio é um:t d~~pezn illcga\, 

O S11. MM.um'o~:-Scui chl\'idn. •. 
O S11. LJUtmA:ro ll.\t\ltoro :-.\qLll t~nho .l\ lista 

UOS IM~lrt!S do rumifin imperial C !I lcgisJ~ção 
1~111 •rue ~e hnsuo 11 rlc~pozn I!UO so rnz com clles. 
S~o ns Hs de ~" tlc Outulmi de 1831 ; decreto 
de :.i du A:.:·osto d11 l!laa; leis ue 3 de No-vcmiJro 
doJ83ii, H de Outul.Jro do 1837,.26 de :lotctniJro 
do ·Hlt.ii 1! ~1 de Outu!Jro de ltHa. 

Eis nhi a l0gisl,,çfio em que se IJnsea n dcs· 
j)cta (Jl\1: ~c fot com os mestres da rami\in 
tmpcrinl. 

O S•'· l\L\f.tJEUtos.-Ni\o neguei a. lei, eontosto 
~IJOIWS n ulililludc d11 despetn. 

O S11. LtnEtL\'rO DAmtoso :-Enlão proponha a 
rcvog·açao dns leis. ~ómcnlc duas c~dmras não 
estão pt·ov~dns, é a ,ca~~ira dq yscriptn e gco
grnpltta, l~tlma.<l ~Cli)M.I3S postll\'3'1.; mns csluo 
pro,•id(ls a~ c::~ücir~s de llislorin, inglez, 11lleruão, 
musica, desenho, philo&ophi:t, ilnliano, o dnnç~. 

O S1·.. ~1.\t.tmmos :-Q.uanto tem cada pt·c:· 
fcssor. 

O S11. Lmll1:.\TO B.uuwso:- Sutcccnlos mil 
rclis 1101' nnrl\l. 

O Su, ~IAI.llEtnos:- Então niío \'nlo a ponn 
8CI' lllC~lre dOS !ll"illCÍ(lC~. . 

O Sn. Ltll!:;liA"fO lhunoso:-lü v!l o uob!'e de· 
JlLlt::~uo qnc nfio c nmn cousa Wo granilc como 
s~ lho o.Ugur11. 
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O Sn. MALHEmos : -E quem são os mestres ? 
O Sn. ·L mERA TO BARROSo: - Tambem posso 

satisfazer o nobre deputado (lq) : 
• São os ~rs.: Fe.lix Emílio Taunay, padra 

Marcos Neville, GUilherme Schulzo Izidoro 
Bevilaqua, Marianno José de Klmeida; frei José 
d~ San_ta Ma~ia Amaral, Dr. Luiz Vicente de 
Stmour e Julw Toussaint .• 

O SR. LIBERA TO BARRoso : -0 nobre deputado 
~lof!g_ando-se em suas considerações, aliás muit~ 
JU~JCIOsas (apoiados), a respeito do ensino pn
bhco do Imperio, pareceu-me que fez sentir 
tambem a necessidade da suppressão do coJleojo 
de Pedro li. "' 

O SR. MALHEmos:- Suppressão não, fusão. 
0 Sn. LIDERATO BARROSO:-Sr. presidente, não 

sou partidario do systema de internatos . 
O Sn. PoMPEU:-Apoiado, estão condemnados 

em toda a parte do mundü. 
0 Sn. LIBERATO BARROSO:-Mas no estado ac

tual da instrucção publica do município neutro 
eu me pronuncio contra a suppressão do inter
nato de Pedro 2. • 

O Sn. LEONCIO DE CAnVALHo:-Apoiado. O que 
elle precisa é ser transferido p:;~ra Petropolis ou 
para outro Jogar saudavel. 

0 Sn. LIBERATO BARROSO: - Tambem O nobre 
deputado propoz a suppressão do ordenado do 
professor d.a Academia das Bellas Artes ; mas a 
commissão não podia propôr a suppressão do 
ordenado de um funccionario que tem existen 
cia legal. 

Entende, porém, o nobre deputado que a com
mis~ão devia dar mais alguma cousa para o 
Instituto Historico. Não sei si o nobre depu
tado pensa que a pata do cavai! o de A ttila tam
bem pisou sobre o Instituto Historico. 

Mas não se aterre o nobre deputado. O hon
ra~o _ministro do imperio, com quem a com
IDissao trabalhou e formulou o seu parecer, é 
um dos membros distinctos daquelle instituto. 

O Sn. MALHEinos:-E dos mais distinctos. 
O Sn. LIBERATO BA.nnoso:-E S. Ex. não en

xergou perigo algum para essa corporação, á 
qual o paiz deve aliás relevantes serviços. 

O nobre deputado por Set'gipe, censurando 
tambem a commissão pela reducção que fez na 
instrucção publica, disse que a commissão não 
tinha considerado devidamente o serviço de 
aluguel de casas para escolas primarias do mu
nicípio neutro, porque não tinha consultado o 
relatorio do ngbre ministro do imperio, e que 
era baseado nas palavras do honrado ministro, 
que S. Ex. julgava que a comwissão tinha re
duzido uma verba reclamada .essencialmente 
pelas necessidades do serviço. 

A commissão de orçamento tinha reduzido a 
verba destin101da a aluguel de casas para escolas 
primarias do município neutro á · quantia de 
130:000$. Vejamos o que diz o relatorio do nobre 
ministro. (Lê.) 

Portanto a commissão deu para o serviço de 
aluguel de casas mais H a i2:0oon, além do que 
actualmen te se está despendendo, convindo ob
servar que a despeza que se faz actualmente é 

em virtude de contratos que tem uma duração 
prolongada, e portanto não é de esperar que ella 
teu da a crescer. 

. E' verdade que o nobre ministro do imperio 
dtsse que o ~luguel de casas tende a subir; mas 
S. Ex. avançou esta proposição como uma 
razão I?ar~ justificar a idéa que lembra em seu 
relatono, tsto é, aeonstrucção de casas por conta 
do Estado. A commissão de orçamento acaba de 
offerecer á illustrad~ consideração da camara . 
~ll?a emenda no. sentido de dar execução a esta_ 
1dea. Com effe1to, senhores, o systema de se 
constituir o Estado inquilino de casas para nellas · 
es!abelecer as repartições de serviço pu
blico ... 

O Sn. MALHEmos :-E' pessimo. 
O SR. LIBERA TO BAnnoso :-... é pessimo 

como diz o nobre deputado por Matto Grosso. 
A cem missão autoriza o honrado ministro do im
pe:io a co~tratar a ~diücação de casas apro
prtadas, CUJO preço nao exceda, nas freguezias 
da cidade, de õO: uooa, e nas freguezias ruraes 
de 40: ooon, pagando além do juro do capital 
empregado, uma quota de amortisação, de fór
ma que em certo praso estipulado no con
trato, o Estado se constitua proprietario de 
todos esses prcdios, gastando com isso o mesmo 
que actualment e gasta com o serviço de (lluguel 
de casas. (Apoiados.) Por isso a_ eommissão, re
duzindo 11 verba, não a 130, mas a 150 :000~, não 
restaurou a de 15-t, porque quiz tirar dessa 
quantia 2; 000~ para dotar mais favoravelmente 
a verba destinada a reparos dos utensilios das 
escolas, dando-lhes12:000~ em vez de 10, porque 
reconheceu que era necessario dotar melhor 
essa verba, visto como ha muitas reclamações 
a respeito do estado em que se acham os uten
sílios das escolas primarias. 

O SR. LEONCIO DE CARvALHo:- RecÍamações 
muito justas e muito bem fundadas. 

O Sn. LrnERATO BAnnoso:-0 nobre deputado 
repetiu a censura relativa aos laboratorios das 
faculdades de medicina. Limito-me a dizer, 
Sr. presidente, que não se montam laboratorios, 
não se compram instrumentos todos os annos. 

Já se tem despendido muito; o nobre ministro 
do imperio tem diante de si um exercício ainda 
intacto, no qual esta verba está sufilcientemeute 
dotada, e no exercico de 188i a 1882 continuar
se- ha a fazer economicamente o serviço sem 
prejuízo para o ensino. 

Si porventura, Sr. presidente, o nobre mi
nistro do imperio pudesse mudar as faculdades 
de medicina para outros edificios mais apropria
dos, cu ainda concordaria com o augmento 
dessa verba, mas ccmprar instrumentos eomo 
acontece no observalorio astronomico ... . 

O Sn. CosTA AzEVEDO:-Ainda bem que já se 
reeonhece isto. 

O Sn. LIBE.RATO BAnnoso:- ... para não serem 
utilisados, comprar instrumentos que custam 
muitos contos de réis para não serem montados, 
por que não o podem ser nos lugares para onde 
são destinados, parece-me que é um erro gra
víssimo de administração. 
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O S11. LEONCIO os. CAli\'ALtro:.-lbs j:i.que 
estão shi é preci80 cuidai-os e conservai-os. 

O sn. LrDBR.\Tv HAI!Ru~o ·: - Mas conservar 
. como? Co11~C'l'''ar iostrum~nLo~ em celxõe~ 'f 

St. presidl'nte, nfto tomo 11 responsabilidadtl 
da in rormneão, mas fui infnrmndo de que na es
col o de medicin~ do Rio de Janeiro bo pr••fessor 
quo fn1. conduzir de c:1~a o ins:rumento que 
usn •·m su~s lieõos. h<~Yendo igual Instrumento 
na et~rola, porque V<•rillcon que na o«'casi:lo das 
li~•ões, quando. lhe er:~ Jlecessm·io o usu desse 
instrunwnlo, ou n5n sr. nt·hnvn na <'ll'a o c.on
servador·. ou nllo st"i encon trav~ n ch~ve; a V~'r
dade é que este clistincto 1•rofessor r·econbt•ceu 
:1 nt're•siil~de de. usar d(' in~trumento de ~ua 
propricrladc. 

. O Sa. A~~o·roNro f:ARLos:-Demitl!.-se esse con
, servador. 

o SR. LrBEIUTO n.\IIJIOSO :-Repito : não tomo 
a rr·sponsabtlidnde do qi1e di!!o, mns !'oi· uma 
informat•ào flUe Dl(~ ebe~ou avs ouvidos. Para 
que, porhn to•, estar·uros a lle~pende.r dinheiro. o 
compnrrmo8 instl'umento~ qu•• são muito caros 
ae que· se vf1n estrsgar, como aconteceu na 
B;ohi~. segundo o testl'munho insnspt!ilo do 
nobre deputndt\ lente baque lia ra·cllldade ·'f 

O Sn. IERONnlo Soni\Ê :-Mas estragaram-se 
porque u~o 11onve quem os eonser1'8sse. 

O SR. LEoscro DE CAt\\'AtHo:-Medicina sem 
ensin~ pratico, niio pl'flduz bons eiTeilos. 

o Sn. LtDERATo BAnnoso:-Nio produz bons 
effeitos. é YL'rdade ; mas . estes eJreitoS ttliO SC 
podem r.on~eguir por · meio de instrumentos 
estra(lados ou encaixotados .. ( Apoi11dos.) 

O Sn. lEno~'1'1tO SoDú:-Os instrumentos es~ 
tt·agunm :se, porque retiraram 11 gratificaç5o 
d~quelles que cuicfnam delles. 

O Sn;· LIBERA TO BARRoso :-0 nobre ministro 
do imperio reform~ n~ f"r.trldndes, w111ha pedir 
no corpo leA"islntivo os flludo~ neceuarios pnra 
a conslruc•.·J·o de edillciosapropriado~ (apoiadol) 
e ent.'io, si as eircumstancias llnnnceins do 

· paiz <• permittirem, este humilde deputado, que 
n.e~llli rnnmento dirif:e a sua pill~vro :i camara, 
si oindo tiver 11 honra de oc~upat· um:r rafleira 
ne~tt• r~>cinto, hn dll er:;rncr o sU8 voz, muito 
rrnrn sim., •. (Ntio apoiad~s.) 

0 SR. J,~ol(Cto DI: CAIIV ALHO :-MUlto profi
ciente t1 nutorizndt\ .. 

O S11. Lr!IJ;;llATo BARJtoso:- .•• po1•ém, muito 
sincera em favor deste set·vir-o. 

Sr. presirtente, nio trosso alongar muito o 
meu di~eur~o. ou antes as mal alinhnail~s pa
hn•r8s quo tenho prorerido {não apr!iada&), o 
cst~do ~e minha s~ude nilo m'o lJermiUiria, 
ttindn que ~u o quizes~e. 

Pnrecf)·me que a c~m~ra brl'Ycmente terá de 
occnpnr· se com umu diseus~lio impol'tnute: a 
discussflo do dj:crt~to de 1.9 de Abril, que refor
mou o ensino publico no Imperio. Ahi leriio 
CDhimento tod~·s estM considerações feita~ J,lelo 
nobre dt•put.~do a respeito dn lnstruccão publica; 
de su~s ner:essldades. dos meios paro seu desen· 
'V OI VIIMD.lO. . . 

Eu fiiÇO um voto parn que d(l seio do~ta co
m ~rn tlio it lustrad~, onde tem se revelado tanto 
intere~se por este Importante ramo dll serviço 
pubhco. s~ta umo rrforrnm de ensino que adn a 
ua:-e do futuro do Nm;iio. Desejo que Cf.'SSe o 
appnraLo, pnn dar lug-ar a mod.,stin, mas n mo· 
destia crerLdora (muitO$/Jpoi''dos), tlesio&ere~~atla, 
jmlriolica, verdadeiramente interessod:. no bem 
do p~iz. Pora o dil.i. de umanbã nnnnncia-ae 
uma interJJetiação importantíssima. ~· outra 
ocra~Hio em q u~ a re~ peito das •·elotiles do Es
l3do com e ~~rreja e elo ensino religioso, soiJre 
os qua••s mu•lus .:o~ nobres deputados que se 
empenharnm na discussão· deste .orçamento se 
prununciarnur, pollom os mesmos nobres depu· 
todos dar desenVl•ivimentn :is suas tdéa~. 

Parece-me que tenho l••cado nos ponto~ prin• 
cipae~, ht'l é,naquclles que se rr~ferem imnH~dia
mente ao orçamento ; que justifiquei as duas· 
emendas apresentadas pela commissão, umn au
torizando o honntlo ministr·o do im_perio a 
conlroLaJ' a edincariio de c~~as nproprwdas ás 
ncol~s primarias no municipio neutro, nutra 
alterando o trabalho da comml~são no part(l r~;
lnliva á instr.ucçiio vrimuria, porque f6i neces· 
sarir1 rl~r não tao:ooo~. m~1s ltiO:OtiO~ para alu· 
guel de cllsas,allmde h:ibililar o nobre 111inistro 
do irnperio o vrcst:Jr o serviço n que se reft•re a 
prime1ra emenda, outra bahflitando o hcmrndo 
ministro n pr·est;or outro. serviço muito refe• 
vantll, isto é, o subvencionar além das escolas 
que j:i recebem subvenções. do Estado nté :!0 
cursos nucturnos, 

Assim o nobre ministro do imt>erio _póde, apro
veitando o generoso espirilo de inierntiva· e de 
associa(;lão que se vai manifestando no pniz, ra· 
cilltar a inatrucçiio primaria ás classes menos 
favorecidos, qne têm neces~idnde ele todo o seu . 
trahalbo diurno, fteque!ltando os cursos noc-
turnos. · . 

Peço desculpa á c~mara se não pnde s~tisr3zer 
á sun espectotin respondendo a todos os nobres 
~epu~dos que fall~ram sobre o orçamenlo do 
1mper1o. 

Vozss :-Muito bem! muito bem! 
E' encerrada n discuss~o. 

J!otartfo 

Posto 11 \'utos o projeclo, ~alvn~ as emendus,Col 
approvndo. 

l'ostn 11 V(l\O~ a l . • p;rrltl dn emenda a I' t·c~en • 
toda patu Si'. Atalheiros, 6 rejeU:1da. 

O Sl. 11lALtiEIRos requer votaciio nominal.pnra 
Sllll emenda n~ purle r~lntiv11 98 Sr. Duque de 
Saxe. · · · . · 

Con~uHadnn cnmara, decide lJela negativa. 

Cuntinúa a votação. 

l'ostn o. votos n :!.•, 3.•, 4.• e S. • parte da 
enienda do Sr. :Msl heiros, são rejehad~s .. 

l!osta a votos a 6.• e ullimn parÚ! dn emenda, 
é npprovnda . 

Posto a votos n emenda ot~resentada pelo St·. 
Jeronymo Sodré e outros, ê nppronda. 
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Po~tn o ·votos a emenda apresentada ·pelo St·. 
Frcrl~rico Rego1 é rejeitadn a primeira parte e 
upprovada! ;•s auna ultimAs. 

O Sn. PIIESIPRI'ITII lê e submett•l a votos uma 
emenda da commi~s;io a r1~speito da construe1;iio 
de predios para . establllecimento~ do ensi110. 
E' npprovnda. 

O Sa. JEttor;vMo JARntM, P.ede reclill!lacno do 
votação, pois que se trata ilc uma medida itn
portnnte. 

A emenda contP.m um pensamento gt·anuiuso, 
mas é coutradictoria. · 

0 SR. PRESIDENTR observa qUe . O !IOI.ore tle· 
plltndo não púde dar os motivos de sua opinião. 

0 SJ\. FBLICIO I>OS S.~NTOs ( pelá ordem ) Cl'il 
inteqwotat• o P.ensamcnto do uobre •lcputado por 
Guym:, pedínâo a divi~:io da emenda em duas 
parll':~ a IIm de ser votndn. A emenda autoriza a 
compl'a 1le predto,;; 1\ urn pensamento; t•·ata 110 
meune tempo de uma e•pecie de banco predial: 
é outro pensittuenlo. Entende, porlnuto'; que· a 
vot~çi1o deve te1· lo~ar por parle8, e votn pela 
prim~ira. · 

O :ia. PRESJBJ;NTE declara que val subme&ter 
o requ:1rlmento i1 ctuuat;l, 
·o· Sa. HEt.FoRT Du.unm diz que a vota.•;fio da 

emenda nflo pó,Je ~e~· por partes pot·quemna 
depende da outra , 

O Sn. FtLt :to nos SANTOS obse-1·vn qu~ os nd· 
ditivos teni discussão separada, e~ta.i~ln nos 
estylos. A ldên da emenda lhe parece muito 
cruu . e precisa ~e•· di~nutidn. Pede qu~ el!tn 
emenda .seja destacada do orçamento, parn lor~· 
mar projecto sepnrndo .. 

Posltl a voLns o. requerimento do . Sr. Jero
nymo J:1rdim, é rejeitado, 

Procede-se de DO\'Q li vo111ção da emenda~ 
-E1 o pprovudo. . 

Posto 11 votos a emenda substitotiv:~ da com
ml~são é· apprôvida, 

· . O pr,,jecto foladoptado e •·etnellido á redac-
ção coru· us segui nLe~ · 

ICMIICliJ,S 

Augmenle-~e com mols :1.0:000~ a vet·l!a pa1•a 
o Lyc8o de Artes e Omcios.- Mall•ei1'08, 

Ficam abolidos os exames de preparnlorios, 
feitns n;, faculdade de medicina da Bahia. -
I. Sorl-t·;_-PriscJ Pa1·ais9.-l. Hl·iqido.-An
tOA_ ,_·, Ca•·lot.-Uty_ sse.t Via~~r~a.-~Umeida Cauto; 
-Gnld:tw das · NttJI'I. -BIJI'I'OI Pime1atd. -Ce· 
aario Alvim.-Rodolpho Dantas.-Martim l"ra1~ • 
cisco. 

Pnrugrapho unico. Dispusit;uo ,P.ermoneute. o_ 
governo tlcn uutorlzudo desde J~ a contratai' a 
CODl!lfllCçÔO de Cdlfieiu~ IIIJfOpfiado~ 11111'0 U~lle~ 
runcc.louurem as esl~ulas pdm~.rias rlo muni· 
clpioneuu·"· addindo aujuro do copiLal que por 
e les tiver d~ pa~ar umil quolo do amorllsuçiiu, 
roguloda de modo quo no Utn de ctu·tu Jlrazo se 
devolvn uo domlli.io do Estado 11 propt•iedade 
desse~ edificio!l.. O juro o quoln de amol'lizoçiio 
onr.uaes ficoriio eomprehmididos na verba vo-

tadm em rada exercicio poru o serviço do alu
guel de cosaH, que ~lll easo ulgum · poderá ser 
~:tcedida. K o preço de cada prcdio não IJ''derá 
ex.~ederdc 50:0005 nas fre~u,Jzlss da eidnde, .e de 
itõ:OOO~ nas fre:,:qezias d~l fór·o. 

S. It.-!3 d~Jnl11ode !880.-PI'isco Pat•aiso. 
-Liberato Barroso.- Andrade Pinto. -Prado 
Pime11tel.-Carlas Affonao.-Cesar Zama. 

EMENDA. SVI!ST!TtiTIY A. 

O n. :!6 sub~titJJa-se pelo seguinte: 
suvpr·imido a de ... per.a com .um ene~rregado 

do malc•rial das escolae i redllzida ia 60:0006 a. 
do expediente das eseol~s; e a 6:500~ dt! livro~ e 
outros objeelus; ~upprimidns ns d~spez"as com 
a elevação de s~is t•scotas, do i. • ao :iL" grao, e 
as despez~s ex.lraordirwrius indusiVI! 11relllio~; 
consig-naodiJ·;;c 500~ p:11'a mudao~as de asllulas, 
e elevaudu·5e a tí!:OOO,$ ~de rcpHu dos uten
silios; reduzida a iilO:OOOt) a de lliUI{Uel .de 
cnsas; elevad'' a 5:00011 a de.e>collts pnrlt~ul~res 
sub,·cnoionados, ~endo o g"v~rno autoriz:.do o 
~uhveucionar :11ê vinte cut·•os uocluroos, E 
finalmente, re1luzinda·se 11 ãOO.S ·as dcspc1.1is ~x.~ 
truordiu~ri~s uo inle1·na\o do impcr·i~l C<lllegio 
de Pedro U. -

.S. R.-Libtn·ato Barr.,a;I.-Àndradr Píneo,
. Pr.1do P."mentel.-Carl-,s A!To.nso.-Ce6tll' Zama. 

BMINDA 

Fica u governo autol'izado a fuudir o~ dous 
estabelecimentos do collegio de t>tidro Jl 0111 um, 
coruo antd'iOI meute, filHas a:> rcducçõe~ ntl ver· 
bu cousigruul~, ~em vrcjni~o do eu5ino. 

Não aerãQ pagus cougt·uas aos vignrfog -en· 
eomuiendado s senão depois . de v~;~r iricur-se a 
impo~~ibilitla~e de vrover ns pnrocb ias ,:o lia. 
cliciamenle, _apús os concursos, nn !alta de con-
correntes ou de sacerdolea babllitada~<. · 

Nilo Betão lJagos cougruas aos soée.rdoles es· 
trbngeiro~, ~enlio ,,rovada a taho absollllo de 
clerigos nacir:macs, e uo caso exceptuado no ar~ 
Ligo anltlced~nte. 

S. ll.- U de Julho de !880.- Fredertco 
Re,qo. · 

Contiml.ll o :t. • discussão do orçnmento do 
millislerio da j U$li~·~ , · 

O l!ilr. OleMarlo:-.l!:sliio f~lilmeutrJ !18S• 
sndus Sr. pre~lden te, as agito cl3s com moçtios 
ll't,z.idns por dellat~s o.puixonodos que, excitando 

.os nnlmos, j)roduzem de urctlnat·lo bmn dcaa-
IP'adoveia eO'eiLos entre nós. - . 

Entt'tlmos agon ua ~lacida e seroua mans:·,o 
da jusliç.u, nu s:mcl11~rto da ~ciencia, ondll nào 
têm cubida na q ueslõe& d~ caracter pessoill e 
ni!m são ouvidos os a .. gumentos e recr_iminn· 
ções que tantas ve~es !Je!·Lul'bam a regularidade 
dos nossos trabalhos !Jnl'lnmentarf.'s. . 

AQui só tru t:t rem• •S de tal lt~da e ~ocegndarn cn • 
te dus maximos interesslls da ju~tit·a, que mnis 
do que 9un~~quct· ou\ros belll desllel'tam a 
ous~a partJCUii•r ullençilo. . . 

<\Qtli só _discutiremos as questões de direi\o E 
os pl'ind •• io~ que re~ulum n udmluis(raçiio lla 
jwlllçu, ttmdo plH' nurto 11 .verdudo o por guin 1 
luz. lia nzàu caclurccldi polo ll~&ado u pcln e~1-1~· 
ricnclu. 
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No desempenho dri miss~o a que nos propomos 
cumpre examinar não sú o que es1á l'eito, como 
uindn o que é d!J novo lembrado como ~uve-

. niento e adequado ao mcllloromento da ndrrii
nistt·nçiio judicinria, attentns ns especiaes con· 
üicües em que nos ach~mo~ constituídos. 

Pelo que me diz respeito pe$soahnente, lliWCS· 
so-111c em declarar que, prestando á silu:u;iío, c 
particularmente ao digno e illustt·o.do Sr. mi· 
uislro da j llSlí~n, todo o apoi~ d_o meu voto, I!iio 
é minha intenção, com as h:!euas obse1'\"~çoes 
9.ne houver de faze!' sobre divct•sos pontos at
tmcntcs á repartiçiio dn justiço, crenr U:ifficul
dades vara o governo; 3ntes desejo quo encon
tre a administração sempre livre e facil o espa· 
co (lUe tom a percorrer parn que bem possa nt
lingn· o.s gt•ancles c elevados fins n que se des-
tina. . 

Não 1!3Starei t!lmpo mutil sustentando ê desen
volvendo principias que se contêm no t•elatorio, 
e com os quoes me conformo, nem mo demora
rei na nnah·se dos que mo pareçam merecer re· 
paro ou cõntestaç3o, N~n fim princi~Jnl é bem 
iliverso: e tornar bem clnro c conhectdo o pen
samento do governo em relaç5o a alguns pontos 

·da adminlstrM5o da ju&ticn; esclarecer nlgumos 
IJnestões de doutrina, ali~ .~!e que o voto que. 
houver de dar, comrrn opmwo que se tiver do 
firmar uo paiz sobre tãoimpot'tantes v.. ssumptos, 
tenham por base o verdade e a convicção que 
devem regular os debates em quo nos vemos 
empenhados. 

Senhores, .está radicada na con~ciencia pu
blica a· crença de que n primeira condiciio de 
progresso de uma sociedade civillsoda li . uma 
boà orguriizaçiio judiclarin, que nos osaegure un 
pratica a clfcctiva garnn,ia dos direitos; c \la lm• 
porta n renlíza~ffo da liberdade, porque é n Pl'O· 
prin I é i em nc~ao; o predomínio do ju~li~n; dessa 
lei unh·ersul fJUe n:io tem disr.olo.•; des5a reli· 
gHío suprema que nflo tem npostntos; dessn fé 
vivu e conslnnte que não tem contr:tdictorcs nom 
inct·edulo~; elln tJroclnmn n impllrio du l'!lr.iio no 
j:"OVerno do mundo; da mzüo quo é n mesmn 
JUStiçn; da justi'}~. ctue, na IJht•nsc elevada de 
um dos nossos mcslrt>.~, é a n111is r;:lorio~a dM 
idéns rlo homem, n mais ~ol!el'btt dns su11s con• 
cepçi)e~, o muis nllo dos seus JlCnsnmenlo~, 
porque o sou typo 6 a pt•opria di.vindndo. 
(Ajwiaclo.~; m11ilo iiC111.) · . 

'l'ombom entre nós, e desde a época da nos~n 
omnncip3çfio polilicn,j(,mais so deixou de reco· 
nhllcet· u necessidlld!l de ~tlender-se a tão gr'.nu\e 
cmtJcnllo, !JUC traduz n vcrdnde i>rntica de todo 
o systema de governo bem constitttldo. 

Teremos agora occasiilo de ver si tudo quanto 
havemos feito ate hoje corre~ponde ao pat•·iotico 
intento do legislador constituinte, e si ns medi· 
das ~d(•ptadns, no que respeita especialmente ã 
organiznçlio judiciaria, sntisralem tis conhecid3s 
e palpHantes necessidndcs deste importante 
ramo do serviço publico. · 

E' certo qua a Conslitui~~uo t>olitlca do Im· 
pct•io consngrou em seus arti!l"os n superiori
il.ade e elevnç1io do poder ju(llcinrio1 conside· 
rnndo-o como \\m po1kr politieo ao Estudo, 
verdndcil'a e lmmediata dolegllção da nnçuo; 
reconheceu-o como rcpresen1anle direclo d11 
força inte\ligente e supro1nn dn sociedade, donde 

procede toda a autol"idnde que e:o~.ercit:~ na oppli· 
cação das leis. Proclamou n sua lndepctuleucia, 
e(lmo condiç5o essencial de sua cxistencia, não, 
porque· entendesse que outro qualquer poder . 
politico dispensasse tiio nobre attributo, mas 
porque com1Jrehcmlou, o bem, que destinado o 
[JQder judicinrio a gimmtir n liberdade e tornar 
cfl'ectiV3. a :~pplieaçuo das leis, no eonllkto entre 
asopposCas paixões ·c cncouh·ndos interesses que 
se chocam no vida social, sc1··lhe-in impo~slvel. 
desempenhar a espinhosa o dlmcil missão que· 
lhtl fõt•a confia da, não sendo collocodo em posi
çüo corrcsponuente :i allurn do sen sagrado 
minhlorlo. · 

Ao pns~o que ao poder 'legislativo, como ao 
exeeuhvo, coube a iniciativa nn ncçiio, no judi
cinrio se reservou apetlas a npplicaçflo .tJ:t lei no 
facto; agindo só mente quando provocndo.t. e tendo 
de intervir na lut:i constante de pretonçves con
tr:triad:ts, forca ~ra quo se lhe déssc a il_l~CPCJ:!· 
dcnr,ia necess:mn, para que a su~ dcct~t•o so
mento fosso inspirada pelo tlllmprimento do 
de\·er. 

Tiio importante ~redicildo rcz a lo i consi$tír na 
perpetuidadê do j n1z,na Inamovibilidade do cargo 
e na força moral dos sells aetos, não ~dcndo 
autoridade algum:~ avocar as. causas pendentes, 
suslal·as ou fazer revi ver os proce5sos findos. 

Não foi, porém, isso .bnstnnto para que se 
convertesso em realidade o qnc até hoje tam 
sldo umt~ simples ospirnçiio.(ÁJIOiado$} A inde
pendenci~ do poder judiciarlo consagrada na 
ConstHuiçiio"depende ainda de leis organicns que 
não existem: porqne as !lUe têm sido promul· . 
gadas bem longe estlio de ossegu1'nr a sorte dn 
magistratura e só revelam o. improfteutdude dos 
meios ate ngora lembrado>. (Al>?iados.) 

Esso npregoada indepüllden~in estú. com eJTeito 
1111 lcttra da lei, como esteve nu intenção do le
gislndor; mns nlio está no ructo, níio está nn 
apt•licação, quo contrudiz de pluno o que a 
.raziio quer o o dil•eito reconunendn i está no 
car:u~let· pesso11l dos juizes que foz:em da mllg-is· 
tr:~lur:i um soccrdo1~io, ll que dedicam toda a 
sua energia c nclil'idlldc, salv~udo, muitas 
vezes:\ custa de enormes socrlflcios, a mnges· 
ladc dn ll'l que rcpresentom (apoiafl,Js); mos 
não cst:i segurumontu nns poucas e incompleta~ 
di~I10~1~11os regulnmentures quo Dhi conlnmos, 
o quo devem ~cr revistas e emendadas para que 
se fortnle~·n o institnlção, que por inte1·esse da 
sociedade devG me l'ecer a maior attcn~·íío dos 
poderes pulJiicos, 
N~o me alongarei nn omll~so das diversos 

reformas judicial'ias que lêm sido tentmbs e 
elroctundns em todo ou ctn parte, dcsd{) !831 
at~ bojo; ehns se podem contar qu11Si que pelos 
nunos dlls noSRas legislaturas, e, aconwanhnudo 
rs vicissitudes da nossa vitla polilica, ctJmo re• 
senlindo•se da inlluenr.ül dns idé~s p1·odomi· 
nnntes nos partidos que s.;> revezam no poder, 
oro tl!m douo fol'ça ~o elemento democratico 

. f~VOtavcJii. liberdnde DO S\'stema introduzidO 
pelo Codigo do Proc~sso, uina das nossns mais 
gloriosns conquistas do passado ••. 

O Sn. CANDIDo DE OLm~tnA:- A suo restnu· 
roç.iio deve ser o no~so ideal. 
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o Sn. ÜLEGARIO : ~ ... ora têm revestido as 
fórmas carregadas da éentralisaQâo officinl que 
conllou no executivo a acção da JUstiça, em de· 
triincn Lo das instituições populares. .Mais tarde, 
em ls:JO • •• · · 

0 Sn. BAPTISTA PERElDA: -Com as reSLJ'iC· 
·çües :.i competencia do jury, 

O SR. Or..EG.\1\IO:- ••• e em i8i1 com a 
desastr.osa reforma que entrLo se levou a· ctfcito, 
mais se r;ccentuou a reacção operada contra o 
el!lmcnto dcmocr<~tico, .instituindo-se uma orgn
nização judiciaria hybrida c confusa (apoiados), 
geralmente condemnada pelos graves defeitos 
que hão sido notados na prnUca, depois de ha· · 
verem sido denunciados e eombatiiloE na dis· 
cussão pelos mais adiantados chefes da escola 
Hberul. . 

O 811. M&tn.\ n1:: VAscoNCELLOs :- E' for~o. re
conhecer ClUC essa reforma conl.ém idêas muito 
libemes. 

Pi'ouvera a Deus <fUe as outras fossem como 
css~. 

O S11. OLEGAmo: -Os princípios libernes quo 
abi se contêm niío cnrnclel'izam a reformo; no 
Inodo pratico de os tornar eneclivos está o prin
cipal defeito do syslema: e si de uma bõa 
organização judicinrin depende uma melhor 
administração de jllstiça, nada mais ê dado 
esperar das reformas de t87l. 

Desde 18~ií ntê hoje, em successivos pro
jcctos, se . tem reconhecido a n~cessidado de 
adoptar-se um melhorsystema de orgauiz:l~'iio 
jurJacial'io, dafinindc·se com acerto as a·cgrns ele 
competeucia e jurisdicetio,' ~ nssegurando·sc no 
mesmo tempo a indel!cndencia pessoal dos ma· 
gistrados. ( .4.paiado•.) 

Este dtside•·atum é desagr:~dtwel, mas cum· 
pre declarar que 11iio roi ninda obtido. 

0 Sa. UAPTIST,\ PEREIM:-Xão Se deu ninda 
·indcpcndcncin no poder o nem no magistrtulo .. 

O Sn. OLEG.\mo;--Essn indcpelitlcncia recln
madn sempre, iDllispcn~avcl mesmo pnra que 
possa o juu: hem cumprir os llevercs de seu 
cargo, consiste csscncinlmcnte M inteira ~o
parayão do poder ox.ecutivo do .indici{lrio. O 
mng•slrndo nada deve esperar do governo, t1 
U«lm 1\ío pouco rocclar a mtluencin C[UO póssn 
elle exe1·cer soh1'0 os seus netos. A ncçl'io do 
governo é sompa·o prejudicial <L acçiío dn justiça 
(il,l~Jiados), convêm nbrir entre o ministro o o 
JUIZ um espaço quo u;io 11ossa sct' trnnsposto ; 
a cadn um a responsnbiltdado de seus aclos : 
mns nno hn responsobilidatlc sem inteira isonçlio 
o liberdntlc, quo só podem (JL'OVir da indepen
dericia quo tão judiciosamente consagrou a lei 
fundnmcnlal do Estado. 

E nas condi~õcs actulle~, IJódea·-so-ha dizer 
quo o poder judtciario e independente 1 

VozEs·: -Niio, de certo. 
O Sn. ÜLEGAntO;- Desde a investidura do 

ear_go até no ultimo gt•:iu dn jornrchin jmliciaria 
est11 dopendcnto o mRgistt·ado do livro arhitrio 
do govorno; a clle d.ove o Jlrimeil·o tlospncho, 
que o rerest" de uutot•idllllll nnporlantc, que vnl 
ser exercidn ns mni~ dns vezes sem noviciado o 
som hllhilit~çües, gr11.~ns ao pntl·onato cJ uo om 

Torno JU.-36, 

todos os tempos obleve o qut; ao merecimento 
muitas vezes se negou; dclle depende a nomen· 
ção. de juiz perpetuo, perpetuidada que ~ó existe 
emqtianto nprnz ao governo rcSIJCilal-n, pois que 
não siio •·aros os casos e nem d1:scoulleciuos os 
meios por que s1io I>rivados os juizes do exe•·ci
cio dos seus cnrgos, quando assim convllm nos 
interesses da ndministração; ainda do arbitrio, 
e muilns vezes do CUJII'lcho e·m:t yon1ade de· 
pende a remoção; que inutiliza a innmovibili· 
dade, sob as falsas nppnreneios de promo~ão ou 
mclhornmonto de entrancia, · 

Aguarda sem garantins a demorada pass3gern 
para o tribunal de :!.• ínstancin, dcixm:;do nas 
reitcrad9s preterições de .aceesso 1ranspnrecer 
um dezot·, que lhe entibin o animo e 11rejudica 
o prestigio, sem que rnzão haja muitas vezes 
para quo seja assim nodoadu uma reputação 
custosamente gnuha, e que devo constituir o 
mais valioso palrimonio de um funccionario pu· 
bli c: o. (Apoiados ; llltl i to bern.) 
. Chega, em fim, it ultima grn(lunçf•o da das se, 
e ainda ahi não tem segura a posiçilo, si lta 
um governo bastante animoso que pretenda 
expellír um ministro do supremo tribunal de 
justi~a, do posto de lwnra <Jue no fim da vida 
coube·Hw por antiguidade occupor! (Apoiados.)· 

Tal tem sido n sorté. d:t magistratura cnta·o 
nós. As preeari~s condições de sna cxistencio, a 
falta de indctJcnd~ncia e g·artmti~s por c1uo 
clama, são devidas em tmrte â deficicncia da 
lei, o em paa•lo ao m·bilrio do governo nas no· 
mea~~es e promoçües dos juizes, arhilrio que 
muitas vezes tem degenerado em cKcesso$ cri. 
minosos, sempre f~taes it independcucia do po-

. der judiciorio. . 
Niio p.ridc, nem deve c~ntinnar esta estado de 

cousas ; urg-e WI'H n. efl\lito uma reforma, re• 
forma radical, completa c bem pensada. 
. Não· tm·emos justiça emqu:mto não tivermos 
jni1.es : juizes \lCf(J()\Uo~, iUustrados e vcrd~
ilciramcntc indcpeLtdentcs, (Apoiadas.) 

Do que me admiro, dizia hn tempos llm dos 
nos~os estmlistns, hoje! no poder, é tlUL! exista na 
no~sa m3gistratura t~o g1·ande 11Uil11.'l'O de m:t· 
gistndos J.,ons, honrmlos c iude.Jlendentcs; por· 
que seguramente a nossa ot·ganizn~·:io judiem•·i~ 
u1io tende a aug-mentnr o numero dos bons ma

. gütt·ados. (Apoiado8.) 
O projecto de reforma judir.inria, avresen!atlo 

na sessiio pn~sada pelo nobro ox.-minisll'o da 
justico, em grande parte romedi~,·n os in~onvc· 
uieutes que llcam apontados. (Apoiados.) 

O Sn. DAl'TtSTA PJ;;n.EIM :- Porq-qo não se· 
·uiscutiu esse projecto ? 

O Sn .. CEsAnto ALvm : -Não houve tempo. 
O Su. FnlliTAs CoUTJI>HO :- Porque não o 

tliscutircrnos ngora 't 
O Sn. CE:;AnJO Atvnr : -J:i t~st:i eom opa

recer da commissão. 
O Sn. BAPTISTA I'RilBill.\ ;- Niio iliscúlimos 

esse {lrojeclo o nenhum outro apl'cscnlndo pelo 
cx.-nuni~tL'o tl:l justi~~. 

O Sn. r.r~MLIIO Ar.Yut :-ncruudin o proje~to 
~ollru soci~\lados auonym:1s. 
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. O Sn. OLEGAniO :- Esl:i na mesa ba mu.i to progresso do paiz ou á m:archa da adminis.lra
. tempo o projceto de relortna j udicio ria com o ç!.o? 
parecerd:ts commissões de justiça chil e c-ri- Ni1o comparlilhotl clla scm[lrc com distincçlio 
mina i. . c patriotismo os nrduns ftmcr,ões do poder legis· 

( Troca11t se diverso& apm·tes .) . · l:llivo? (Apa~·t,•s.) . . 
. . · . . . . .· . . , 1 Ao cout r~r10, mostra a ht~tona par\amentn-r q Sn. D.I.NTA> (ttllllt~ho d~ Ju.~ttca) --:0 t_~mpo do .nosso patz que desde as primeiras legisla Lu· 

est:1_ íal_t.:mdo para o~ negoc1os_ lntpr~s~mdtv~ls . ' rns utli hoje, e especialmen.te nas de l8:!t.i, !830, 
Estu Vt$tO que_ ~em prorogaçao sera lffipússtvel lS3~, t8tl0 c 1869, quando muit<as e impol'lonles 
dur conta daqutllo que e urgente. . medidas . foram aqui• dcb~tidns c ndOjJindas, foi 
.o sn. FUEITAs Cotm:-mo ·:-A queslão é cju<l o just~menll! quond~ maior innu.encia poHliea 

governo se interesse pela passagem do proJeclo. exerc-eram os mag1strndos que hnlwm assento 
·O Sn. OLEC.uuo·-Mas· ·ua de a ·cnm:ll'"a per~ no . parlamento. . . · . 

mittir que cú faça lembrar que ncnhumn outra _Houve l~mJ>C cmque se contaram.liO mngl~-
. reforma deveria · ter tomado a dianteira a e~La ltndos cnlt e os H~ de que se compunha entao 
Jlela qual jmgnamos, liSo ~ú peln manifesta iru- 3 com:~rntcmpor~mn . . . 

. port:me_ia do objecto, como pdiJ solem no com- . O Sn . DAI.'TlsrA PEnmnA : -:-Em tSiiU os ma· 
promisso \omado pelo partido li beral em 186!>. gtstrndos oram em gtnndc numero no p:arla· 

E, com ell'eito, qt1c nec~sidadu ha mais pai· mento. 
pitantc e ut•gcnte do quea da rcôrganiza~~ào do O Sn. 0Llli:.\RIO : -E nem por isso ~offrcu a. 
poder judieiario 't (AJ.Io!ado$ .) . . causa publica,. nem deixou o poder legislnti\'o 

De <J ue sen·iriio a5 ·\eis) ;;i ni'•o ·houver modo do runccionar com a indepcndeucia c dignidade 
du bem éxecutal·a.s ? que lhe ~ propria. 

. Si o put•litlo liberal retirado do poder em 1868 Hoje iiJ!m<?I:J,·SC o . podçr jlltliciario. em D!>llle 
inscraYcu em sell progrmumtt a n~Jrmn de ocçiio d~ um .Prtnc1p1o, como st ~udesse haver prtnci· 
que · lhe cumJJria se:.!uit· dahi em di(lull• ; si p1o ma1s ~ac~os.'lnlo c tcspettanl do que a~,~uelle . 
então reconheceu que entre oulr.1s meditl;~s de Q,!lC clcv~ a J.usliçn ncm1a de todns as constdero.· 
int~re:;se sociul c político, sobrele\·nvn n l'ef•)l'ma coes parlld~nas. . . _ . . · 
judil'iaria ; si com [H'Oinetteu·se a n5o clfeclllnr n ~fnl c er•·ad:unenle n·.tn a p~llt~ca quo ~~: dcs
·rerorma clcitor~l sem fJUt) ~o mesmo Mu~o •. c c ~uda~~c . d,, ull~tttler_il~ !\CCCS!'I_dad~s de. u~a 
como justa compen~açi;o devida :i magistrntur!l", bun. ndmlll!Stt'n!);:O de JUsttça, tleu;ando n ut~ll'!S· 

. oxcluidn do 1•nrlnmenlo por incompalibilillndtl lt'a!uro ~em lf!OIO~,dc pGder e~ercer_ o se_u tntU.IS· 
nb~oluta , ~c melho1·:~~~c n stw sorte e g:uautlsso tct· to co rn . d!gnwade, consuloraçuo e mdepen• 
n sua po~içRo, como é que, reslilnido no podet• denc!a, .. (Atw~ado$.) . . . . 
nu nos de!poi~) o governo em pl~no c franco .exer- E c tslo o Q~lc se lH"etendc a~Or:IJllslnmen\e 1'~
d cio de sua~ nttt·ilJuiçUc~, di« pondo d:~ b~1a vou· lot'':'l~r , rontmn:mtlo os magt~ll·ados nn pt·e.cana 
tndo de seus amigos e üa coopet·nçtio de uma po~rçao c~n que se achnm , m_as ten~o-.s~ a cau• 
eamnro unnnimc, eS<tnece ns suas promessas, tcl:1 de !J-II'edal·os d~!s funccues l~gtslottr:Is . · 
prel\wc :t reforma judiciari:i e ~ú lombm-sc da E' odt~~n 3 exclusao, c nad:t n JUsUOc.'l , desde 
mn~islralnra . p:~rit de..'<fL>char ~obre ellõt.o rude que se nno C?r~e~'OU a . refor.ma polo mclhot'll· 
~;olpo das incompntibilidntlcs, como ~i f-1sse e~sn !llen.to de JlOSt~u'? do;; excl~tdos, cot~to ~r a de 
11 meti Ida salvadGra du llillri:;, c a magt3lt'Gilll'3 Jlleltça e couvémcnct.tt pubhcn, e ilaVHl $IdO so • 
o uwis scr io embm·:u~o opposto ti rcaliza~-ào dos lcmnem~ntc prom~llnlo p~los rd~1·madores. 
gr:mdcs. f\u;; a IJUC o p:trlitlo Sl~ ..Jestill:l ~ . . QtlGJqUE!f que SI}J:l, llOl'Ulllt O CXtlO dn rcrormll 

Eslnt·âo o~ liller.:u:s J•orvcnturn no Jlropo~i!o ttltlmnmcnte v~~tatlo , c CJ~e JU!go poll~rt rem s~r 
dA • ... • • ... 1 ·, 1 ~t·· _, t~"!l ... N. ~ nugur, desde Ja pr~nunrtar. e que, st oem nao 
~ tent,~:u •1 u.!~' ~~~:~ tn .. c.~ua em. ov. ' . •\0 andnram os uegoc1os puhlicos do nosso polz 

S)_n~hoh.~ cl~n a. _'d~.~s 11?.'~' · •ruucs tmlos nus I!Uilntlo n mogistrntura tomou parte nas Cuncções 
nu i! I:~ mo. qu.uJUO em o. lractsmo! · logislntiras, melhor niio corret·ão quando fui' dcl-

:'li e~~o~oloumc doeluncnto firm:~_do porNabllco lns cx.cluhln. (~ttniadQs.) O tem110 se cncarre· 
8<1U7.:1 l~t·:mc_o c oull·.os chcfl':> ·tuo competllntes gnr:i de mostrar si tenho ou não rnzão. · 
IJUanlo n·spctlaYels, dtzla-sc : liais tordo voltarei :i qttcstão dns incom)lnli-

• Em compensnçiio o Jlnrtido libcrnlreconlicce bil idntle~ , pm·a consitleral·n :rinda pelo Indo da 
n hnpcriosa necessidade de conccdcr-~e aos rna· i nconstitttcionalhl~dc. O nobre e illustrado ml· . 
glstrudos todn~ as nmtag-ons c gnranlias neces· nisll·o, que bem comprehendc ~s necessidades 
snri~s pnrn :; sun intlepelldenciu pessoal o pnt•a do pniz c a procctlencin dng r:rzües que, ~OI' mais. 
fomentai' a vocnçiio da mag·isLr;~tura. , de. ~mn v~z) tc1~1 s!do reilns com relaçuo :i ncl · 

E o;:orn vCis pergunto: Onrlo esliio as v:rntu- nuntstraçao da JUSltrn ... 
gons, onde . ~s g:mmli:ts c os o~Hrnulo~ JH'omct. O Sn . BAt'TISTA PEnttuA:- Dem poucG» teriio · 
liclos pelo partido liberal em prol de llnt~ l'l~ssc · tnnto cabedal de cxperiencia, como o 11ohre mi· · 
·tnnto mnls dignn de eon,;idcrnção e de respeito; nistro dn justiça.· · · 
qu:mto n!aior c immet·eci~o é o nbnndono om O Su. OLEGAJuo;- . .• diz logo em começo do 
?,UC se ,· ,nJ:~ p~rlo dos muts clcrmlos jJOd~rcs llo seu relatorlo ctue se nllgura tl:t maior conve· 
ii:stado? · · nicnc.ia uma re\' isiio dn nossa lagislal,'iio erimi· 

Em qn~ incorrcn clla nn ron,;m-a d3 epiniiio, 11111 e dõ processo", no intuito de cl;~.ssificar de· 
P~Nl CJUu r gsc tlc nm jodo c prcl'ipi tatlnmente vidameutc certos delict06 e facilitar· lhes a pu· 
expell idn tio parlamento, cnmo si 110r si só nlr.-lill, com rnzonveis g:arnnlins para os dlllin· 
conslilui~sc um obstneulo aouoseuvolvimcuto e quentes. · · · · · 
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P~rece que .o nobre ministro quer .alludir ao Estou de perfeito accôrdo com S. Ex . quanto 
projecto que ~ú s~ acha em 3• discussão .ncsto á difficuldnde da reformu ; mos contesto que 
caman, relativo ao crime de dnmno e no de seja ella immutut·a c incompatível com as 
rncondio de novo Cllns:sincado no Codigo; era no~sns aetu~es circumstatleias. 

· umo necessidade a que convinha .attender sem . N•~!ll a S. Ex. r~ltam habilitnçües, competoncia 
·.mal~ demoro, a !Jem da justiça. · · e metos n~ccssanos paro tentar n reforma e Ira. 

O Sn. DA1;T.\S (111ini$h'o da'jn#i!;a):~Apoiado ; zel·b quanto :.inles ·no 11arlnmento ia110iado$); 
o sa. OLEo.uno:- As ra~oav. eis . g:~rnntias rc-. nem M nossns cnndiçües ~iio toes r[Uc impeçam o 

cumprimento desse !leve r . . ainlla uma.. ,·.ez 
chamadas em-favor <los dcllrtquentes acompa· adiado (>ara tempo indcfinido .(atXIirnwt); aão só 
nharão ccrtarncnte·as que forem atlolltadns ·em por·que a . boa administrn~i'io tia J·ustic:t é.a·11ri-
favor dos offendidos. · · · · d d " · • } 

A boa. classiRcoçiio dos delictos só [>Or si nada mell':l as nccessi adcs JlUblicas (liJiflirrciQ$ 'como 
[)Orque é assumpto que lodos nós mai~ ou · 

valerá1 si a clfcc.tiva ap[llicar;ão das penas não menos conhecemos, polo estudo e pratica da 
vier por cobro ti funesta impunidade dos dclin· vida . social, e que mnis .do que nGs t:.)Dfleee 
quentes . · · S. Ex., antigo mngistrado, <listincto JICioseu la· . 

Tambcm a reor~aninç3o da policia ó medida lento e lllustração (CIJmi!ldo&), 0 aeoslunudo a 
lembrada flor S. Ex·., no sentido de nucnder·se acompaplwt· de perto, como político, o. 1mrcl1a 
muito ao elemento prev~ntivo c no re[)rcs~ivo. dos ne~:ocio' publico~, pu;.rnnndo sempre c •1inda 

Sem llurhla; rec~nlteço· que o systctua policial em ·t877, com esrorç01do den()()o :i frente da op- · 
que nos rego prect:;a de retoque, C· quo as allri- posiç5o nesta casa (ccpoi<lllos), pel~ ;Jdopçiio das 
buições exclusivas ou cumulntiv~s das :~utori· neccssarias r~.:formas, entr11 a> qunes upontou 
dades polieiaes devem set· melhor definidas. o s. Ex. n judiciarin, cumo l.ll'~ot~nw c UI! imprc· 
fixndos. · . · . · · · scindivcl neccssidatlc. . . . 

O Sn- DANn~ (lllinistt•o da justi~Xr):-Conlo E noiJ mais o llluslt':lclo mioi:..:tro que ainda 
para isso com todo o auxilio de V. Ex. · uma rnão especial h a <JIII! eon vanco t11 nppor· 

o Sit. OLEGAnto : _ E 0 preslnrei de bom I unidade da reforma que se quet· atlim·, e é : 
.gratlo; mas 11eço licença no nobre ministro para IJUC nn ull!ma falla do throilo, e;tpre~81io nu· · 
accre,:ccntar, que em um ponto não poderei lhcnHca do pensamento do gove•·no, se vc in
:1comt>:nihai·O, e é 110 intento em que parece cluhl~- essa providl'ucia como ncce";:arin c 1le 
estar de artnOr 11 pofieill COJil O direito de prent\el' OCCllStn<l. . 
fôro do caso de fla:;rnnte delicio; serin rt~lro~r:~- Como, pois, clemornr-sc uma , mcclid~ p~ra a 
darmos ao ominoso 1·cgimcn das leis de i81H, 11\131 devo eslat' o governo pl'll(larado, dcsdo CJUO 

·contra as quoos chcgar:un os lillct'<,es 3 pegar em n fez incluir na l'al'a tio lhrono, quo é o llel 
nrmos 11m l8~!. Aqui sinto cstnr em dcsaccõrdo. lransumpto elo csfodo c ntlcc:sSitl<Jilcs olo pni~ ·? 
com S. Ex. . . . O Sn. BAssoN :~ E n cartn do Sr . coosclhl•iro · 

Os Sns. DAPTIST.\ PERF!tnA, MEIRA DE V,lscoN· Sarniva dil"igido. ao St·. Nnbuco c\lnsigno u mes· 
csr.tos E Fnstr.u :-E eu lnmbem. ma idéa. .. . 

() Sn. OL!iGARIO; - Aindn com as c.,ulelns o Sn. OtEG.\n'lo:-Bem lcmbrn o nobro depu· 
lembrada! á pag. H% do rclotorlo, sm·ia in· Indu . · ·. . . 
conveniente a fnculdnde quo se q.uer dar · ú· o Sn. n.u•TtõT,\ P~>nEllt.\:..;.. E' tnlbosiio ao pro
policia de ordenar 11 prb1ío sem culpa formod~; gramma, a que ta1uiJe1u aLih.:-riu o Sr. ministro 
não ê por f;~ll!\ de pri~iin que .se mulliplicnm il:t jusli~,n. 
os {'t'imes ·: é pela tmpunidude, resullanlo do 
dcreito tio pi'Ocesso nu relnxaç~o dci.iul~amento; O Sn. OtEt;Auto:- 'l'ud.o nos levn a cror quo 
mida dl;so d~satJp31'ecerâ CIJnt a rucilidarlo do a 11dhcsTio ns·sirn prosl~d" no lll'ogrnmmn lib~ral 
prlsiio i anlcs da ultima· rer(Jrntn assim se pro· importa um compt•otni!sO· IIUO tlllr honra do 
cedi o. e nem pol' isso ns co usas corriam ntelbor. partido tl~vc ser descnl(lcn hodo. . 

Nol\l ·se que a lei não ti falha a esle respeito, Fora lle esperar quo o ~overno nctunl, a !ftle 
no ca$o de llogrante delicto prende n policia presta quasi todn can1ara rronco c dccldhlo U(lOio, 
sem dependcncln de autorização; antes de >e mostrossesempr~ cohcrentc eom os princtpios 
culpa ronundn a prisão é medida de cxcept;ão, do escola liberal que representa; e que, ~ssim · 
11inda nssim permiUida em· ·tennos do facil ap· como promoveu a r:tpid• tmssagcm úa reforma 
plicariio; na ·formação da culpa ~ juiz do pro- eleitoral, com n co.,djuvaçiio c \'Olo quo eu e 
cesso a autorld;1de crim inal, c clla sob suo ·outros de boa vnntnde lho tlr~Jstamos, do me>mo 
respomnliilid~dll püdc ordor.at' a pt•isuo de con· mouo provocasse n discussilo do. reform~ judí· 
formld~de com· a lei. . · ciaria que so pt·opije a att~uclcl' n nece,;sídades 

Os rt,po\tdos excessos pl'lllicndos pela nutori- altamente reclamados, conhecidas tio p11ii, o es· 
dade policiol ainda nestes ultimes tempos nos pccialmeute de nós, qu.o-acomp:mham(ls Mperlo 
devem pôr de sobreaviso no tt:so desta tormi- u marchn dos negocios J>Ublicos, e do governo · 
davel o.rma de com[)ressiio. . !{Uo se ncha â frentr dullea, 

Tratando da organitt~ção judiciaria e ndmi· o SR. o ... NTAS (minMI'O rlajtutica) :-Jã estou 
· nistroQãô da justiçn rceonbece o nobre ministro vendo ns dimculdode~ qnc t'oCQntrn a reforma. 

que hn neceslilladc de melhot•:•r-se P.5se ramo o sn. i\h:mA ·DE VAsooNc: ELLos:-Infclizmenle 
importo.nt.isslmo do serviço publico; considera, é Vtlrdade. · 
~rém, o a9SUIDJ!IO melindroso e complexo exi-
gindo plano prudcntemonle assentado que dciX3 o Sn. ÜLilGARlO : - !l:ls ou qnizcrn ao menos 
de ser ·~ora apresentado. que o meu partido, e sol.lretudo os cbe(~s pre· 
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stigiosos,aquellcs em cujo cnt·ucter c patriotismo 
dcpo~ito inteira confinn~:a, como IÍ o nobre mi
ni8tro ..• 

o. Sn. D.\:o;ns (mitú.~tt·o ·da justira) : '-:Muito 
obrtgado n V. E.x. 

O Sn. BAPrtsr.\ l'EnEmA :-Tenho tod:t a con
tlnu~n ~m que V. Ex. ho de dat· inwu!so nesta 
rcf(lrmn. 

O Sn. Or..r:r;Amo :-... tc:ntas~em realizar as 
reformns que ;mnundarilm, dando nssim toste· 
!lntn.ho do> bons c leaes sentimentos, que os 
msptram. 

Quanto :10 sncc0sso d~pendcr:i tolnlz de c!r
cumstmcins indl)pendentes de no,~sa vontade. 

Nfio ~o rã esta c amara quem impeça n re~liza· 
ç~o d<•s vi~tas do governo ; poderilo surgir 
o1Jsl3r.ulos no sennclo. onde encalham de or(lina· 
rio os projecto; nqui ,-otodos ; mas a . cndn um 
n !'C~pon•abilidnd•~ do~ seus nclos .: cumpramo~ 
•w~ o no;;,:o devvr ,outros cumprir~o o ~eu como 
o entenderem. {Apoiados.) · 

sujeitas ú der.isão judiei:u·i~. sem dislincçiio 
de r~mo eivel,. .cornmercial ou criminal, As 
npliducs se formariam com mais largo dcsenvol· 
vimento e o serviço do justiça nos tribunaes 
collccLivos melhoraria consideruYelmenlc. 

Um .iuiz conheço eu que chegou <10 supremo 
tribunal de justiça sem nunca ter axercfdo ju· 
risdiçiio commum na 1• instancia; passou ú 2" 
sondú sempre nucFlor: . 

. O _Sn. BA':TISTA PEnErn.l.: _:_E os juize~ de 
dtrctl.o da let de 3 de Dezembro Y _ 

O Sn. OLEGAlllO: - Niio julganm no cil'cl, 
sen~o ~m po11-cos caso~. Era um grave defeito 
de organiza~5:o judiciaria ; rcsultnram dalli in
convenientes CJUG convém obviar. . 

O magi~trado na · :1 ,• como na 2.".instoncia 
ê sempre jnir. de dfl'eito; dc\'e conhecer theo~ 
rka e pr~ticamcnte:. scicncin jurídica em todas 
as snn:; ramillca~ue~, alitn de poder exercer com 
proficicncin o ~eu nobre e dimcil encargo. 
(ApoiCldvs .I .· 

Continuando a cxnmin:n• U.ir~rsos topicos do 
relntoril• dn ju~li~a, cob~ervo que o honrado mi· 
ni~tro tem como conYenicnle sep:tr~r njurisclic· O Sn. ÜLBG,\1\IO :-O scguntlo ponto indicado 
ç~o criminal da L• insl:mcin na ct\rtc, c con· pelo honrDdo ministro rcrere-se nos tribunacs 
tiul-n a dou~ jni7.es fJUe ~c rcYczem nn pre~i· correccionaes, cuja in~Litnk5o lem por ccnve 
denci~ do jurY. uiente entl·e Ihi~. Ainun nesta p:1rtc e~tou de 

De :~ccôt'llo." 3Ccôrdo com o (Jensamento d'J governo. 
O Sll. D.wrm'A PEnEmA. :--Tambem cu. Mns .•• hn ~I}Ui um mns, fJ.Ue modcru o eu-
O ~ o .· . 1: d',., · · ·. · lthu~iasmo ·Jlela innoYaçlio; como ser1io consti· 

. ".~n. .~1\r.An~o. ~-:- ~ o .. -:~.no cx-!~Hu.1,\ro da tuidos estes tribun:~es, por moela a set•em devi· 
~~-li~~·. 0 ~.~t; L,,Ja. ett~, ·."· · ''0 ll e .. a Jdca em dnmente resguardados .. o.' inler.esscs da .i.u~ti~a 
·cu l cl.ltOll · . . . e dvs p~rtes 't A idén é boa; cumpre roOectir 

O Sn. DArti5TA PEnEtnA :-E a cons!gnou no sobro o meio do levnl-a a elToi~o. Como 5erá 
seu projecl(). organiz~do o tribunal ? Quem o preside 'i' Qnaes 
. q Sn. ÜLJ::G.\1\to:~ApeMs lembrarei quo eon- ~s c.r·imes <lc sua alçad~.? Qual o processo do 

YH'Ja chamar p~ra t'~oas' ftlnC!:Oes os (luditore~; J':ll~;"amei~to~ E' o que deseJtlrn snller, pn1·n {!Ode r 
de gurrr(l c de m~nnha, qm) uflo julornm no ~JUizar acerca da excel!cncla c pratiCoblltdode 
civel, rodnúlido·se o ntHnero dos jtl'izcs ll.o do plano. . 
civd, cujas. ~·ar~s ficarão pouco soh~e~an~g.~- J~\ o digno ex-miubtro da justiç~, o Sr. Lo r~ 
Jns <l~ ~Cl'I'Jço, d ·'S~ü que forem alllYtnllns do fayette, hm•ia lcmbr.:ulo n crc;1ção d.csses tri· 
[JL'~atlo Lr~IJ~tltu. dL• Jur~. . bun~es, mas hesiliiYa nil nioclo de or"nniznl-os 
. )la~, St ::.. Ex. tll'~lenuc que o JUl'r (lt~ curte detido por cscmpnlos ~obre os meios" de nssC· 
lunc~tonc p~mwnenlemcnte, no empenho de gtirnr dcvidam~nle ns garontins indiv·iduncs. 
~C<-'<'krnr o .Jl\lg:olllcnl\l do grt~nde ntnncro de , • ~ . · . . 
p~occs~os exi;.te_n te:;, enlão lic.m. do~con!1o .que I!! fo~n ~e •ln?s.t:to :1 con\•en1encm d~ arrednr 
nao Sc[:un su1J1c1enle~ os dons J ttlles crimin·•c•- do .JUr~ o couhccttncnto de cP-ri~~ cru~es q~e 
· · · . ' - all1 cncuntrnm constante e permc1osn unpum· 

(_) Sn. BAPl'JsT.\ l,E_REJRA :-Pod•~lll ser a pro- dnde.; mns ü pt·eeiso 11ue,o~sim limitada a com· 
n>tl:ldos o~ dous ntllhlares. pclcnci~ get':ll do g•·audo. j u~y, p.iio venha o pe-

0 Su. OLEu.'.luo :-g· ~ hl.ea que lembro. !Jtleno Jury que 8C quer tnsututr, nugmentm· os 
• () S1~. DA~.TA~ (mi1•istro d(t j:1stira):-'fomliem defeitos llc que jti resento·se a nossn ndminis
JS>O nuo e~l;~ l<m;;e do meu plano. lr~çfto do jnsti.;r~,procur:mdo-se o t•emc(lio onde 

sti haja de entontrar·se n nggruvnçuo do mal. 
O s·n. Ou:G.\1110 : - A natureza do serrio•-o o 

c3rgo dos audilore~ se condun~ perfeitamênte Diz-se que nos tribunoes correcciontles serli. 
com t~Hlllril!ui~ues daJlresiuenri:1 do jnrv. commettido o julgomcnto dos crimes nllnnça-

N'ilo sei si .O plano V estu!Jelecer Vnras CSpO· Vci~,' SOb a presidcnoi:l Ue jUiZ\\S lllUDicipaeS. 
e.be; par~ o ser\'it:o erin11nol. sou 011poslo ~o Declaro-me desde jti em fnne:t op)Josi~·âo :i idéa 
systcma dns jurisdiçücs coqwci 11es. (Apoiados.) ~ssim concebiuu, ]JOI'I)Ue n5o vejo ne~ses jni?.es, 

_ . l'i 110r um lmlo. ci'Ctltn.np~iducs lambem c~pe- 11cla precaria po$içiio que occupom na defci· 
e1nes, pDl' outro unposs·•JJ1htam 0 estudo 0 111-;1• tuo~n org:miwç~o ludlciaria !JUe ninda temos, 
tk:1 de lotlos o~ rnmos de direito. que $50 mais garanlfn sufficienle pam o bom desempenho d11 
t:1rdc consultado> uo~ tJ•ilmnacs superiot'(JS. lll.o melindrosa incumbencia. 

E' :1 lloutrina de llcntham, quo LL'nho corno a Os crimes nll~nçaveis .o;:jo numerosos, e 
mais ncet·bd;l, O tno que conviria udoplnr set•fn algnns do nuturo1n muito especial; n juris
o Qn compelcncin flCrnl de r1U.~Iquer juiz on tri· diç~o que se vai dar aos novos tribnnacs serli 
bunnl p~n• o conhecimento de tod:•s as c:~usas portonto htu c de grnnde elleilo; e assim nlío 
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ser:í demasiado lodo o empenho que for posto A sU:ppressão dos juizes munieipae5 importa 
no bom exilo da reforma projectada. a elevação do numero dos jnizeg de direito; em 

o Sn. BAPTISTA PEnEmA dti um apat•te. c~d~ termo s~rá ne~essario _collocar nm juiz de 
d1re1to, que Jante üS runcçves que o r:. exerce as 

O Sn. OLEüAlllO ; - Tudo detJeuJe do modo que foram por aquellcs exercidas. E' certo que 
por que forem organizados esses pequenos jtuys; muitos c~mnrcas se ~mpocm de um sô termo ;· 
tenhamos tribunnes eorreccionaes, mas forma· talvez seJam essas ate em maior numero; mas, 
dos de modo que sejam devidamente resgu~r· qualquer que seja a difiercnça, o n11gmento de 
dados o~ interesses da jnsliea e os direitos in· despeza se ba de dar, e cumpre prover sobre o 
dividnaes. (Apoiados.) •. me10 de evitar· se o desequilíbrio que possa 

Apreciaria n suppressão dosjuizcs mnniei.pnes trazer pora o orçamento a creação inesperada de 
proposta pelo nobre ministro, não .Srj porque não l!OUcas comarcas. 
deixariam de ser por elles presididos os t~ibu· Felizmente é o proprio ministro qnem pon· 
naes correceionaes, como já l'oi lembrndo, e mais dera em seu rolatorio que om eemelhrintes AS
porque tem sido sen1p1·c essa providencia in· s•1mptos o receio do ouus sobre o tbesouro não 
cluida no plano dns reformas liberDes tanta~ púde ser aulc)JOsto a um interesse publico que 
vezes annuuciadas. · se deve cous1derar culminante; e, pois, é de 

·A suppl·css5o dos jnizes mimicipaes ~ utna P.sperar-s<HIUe nüo prevaleça a difllculdade em 
questão complexa 0 õit11cil sobre ~ qual já clctrimenlo do serviço da justlçn. 
se tem movido lat·go dehate e d~sd'3 ·muito Mediante um acurado estudo, que talvez já 
tompo. tenha sido f~ito no thesouró, podcr·$e·ha pre· 

. O Sn. ~IEtllA DE VA8CO~CEI:.Los : - Asuppres· viamente conhecer si a dimimtiçiio de despezn 
são não ·pótle ter logar 8cm .umn nova o1·gnni· proveniente da suppressiio dos juizes municipaes, 
zação j udiciuria. . contrnb3l~n~ará o augmcnto resultante da sub· 

o sn. OLEGAntO : _ Si S. Ex. nlcançnssc stitnição dos termos por .comarcas. 
realizar. ~stareformn, ainda que parcial, j~ ·leria tí)! Sn." DEPUTADO : ~ Ha de haver augmento 
feif.o muito, porque em verdudo, ainda posta de duspua. .· 
de lodo a arguição de se•· cont1·aria ú lei co nstl· O Sn. · GLEGAlUO :- T:~.h'ez nu·o excedente de 
tucional a illstituição dos juizes municipaes, :200:000$000. 
está bojo geralmente reconhecido que n attri· 0 · 
buiçãode julgar deve SOl' exercida pelo mngis- Sn. DA.:..-us (miníswo da"jwti~a) :-Já ha 
t d · r t d ti 'b t t um trnbnlho do St'. Dr. Furtado de Albuquerque, 
ra o perpetllo, lnves IC 0 e 3 rt u os l e que que supt>ot!lto foi 1mblicndo no Dil•cito, escla· 

carece o JUÍZ tem()Orario e inexperiente. . 
Hn, porém, nmn eonsidet•açtio a fazer,· de recendo muito a quesliio. . 

ordem jndiciarin, e uma dilllcnldndc a vencer O Sn. ÜLllGAttlo : - Exactomentc ; e pelos 
com relnção nos recursos do thesouro. calculos l!hi feitos, arrecadada a importancia 

Queni. ser:i encnt·regado do preparo dos pro- das custas como renda do Estado, nindil com 
cessas~ O ,~>roprio juiz de direito que houver de augmenlo de vctrcimentos ít magistl'atur~, não 
jul~n•· o feJto? haver:i o nus paro o thcsouro. 

1em·sc sust.entndo n conveniencin de con· 1\las, pnra mim, n questão pr'nclpnl não é a· 
serntr os juizes muuicipnes etn razi'io do no· tle economin; é a· de convenicnci:t pr .. IJlica; c si 
Ticindo essencial à magisll'atura Yitnlicin e 1>nrn cstâ reconhecido que a suppresslio !los juizes 
os substitnirões ten1pornrins, clan!lo-sc·lhcs, municip~cs p1íde melltorar a ndministração da 
demais, o vre]laro dos processos e o jLllgamento justi~a, cumpro que se fa•;:1, qunesquer que 
d3s questõc~ incidlmtcs, com recurso par·a os scj11m a~ dilllculdadcs ú. vencer. A dcspcza 
jui1.cs de direito. . ' neste rnmo Llc serviço pulllico e sempre pro· 

Nüo sigo este alvitre e inclino-me antes no dUcti~·a. · 
p'!_ns~r d3lrnel!es quesustcnlnm ,que a instruc~iío ~ersisla o nolJrc ministro em, sNi. intento, c 
m1o deve estar scp3rad~ do JUlgamento. Os leru prcstmlo um rclcYante serv1ço, mnda quan· 
melhores e mnis seguros ulementos de convicção do 11flo possa já ·elfectunr um plano geral de re· 
se formnm nos trabalhos de inslrucçlio. Seri(l, forma judiciaria, (Apoiados.) 
pois, irwcional, diz o illnstraclo antecc~sor do F~l\on o noiJrc ministro nn vnutogem da 
nobre mini~tro'da justica, tirar a quem lia do creuç1io de mn mont~.:~pio ollrigatorio quo po• 
j11lgnr os melhores méios de convicçiio, p~ra nha o mnçistrmlo e stta bmnliu no abrigo de 
deixal•os n quem nlio tem a uttribuição do ,jul· nccessidaaes. 
gumento. o Sn. BAPTISTA PEnEmA;- J:i esta iniciada a 

O Sn. BAl'TlSTA PEnEmA:-Niíoso podem se" medida em um projccto. 
pnrar Ui funccues uo preparo do 11rocesso das . O Sn. OLEGAmo:- E' um beneficio impor· 
elo julgamento, porque este repousn essencial· lnnle qne jn devera tor sido realizodo. Foi ini· 
meute na instrucçi\o do f oito. . . eindo nesta camal'a em i870, acha·Se CJ pro· 

O Sn. DANTAS (mi?IÍS!I'o da i1,stit:t1):-0s an· jccto em 3• ~iscussão, desde 1873. Foi !J.CSse 
tigosj uizes munici11aes prcparnvmú 0 j ul-'aV:tm, temeo remetl!d~ ~o g~verno, pnra prest~r lllfu~r· 

O 
-
8 0 

C . d 
1 

. o f mnçoes, pelo muuster1o da fateuda, e umda nao 
n. r.EGA.U\0:- orno mn n IOJI.l o azern voltou. 

em grnndc parte nns comarc:1s gcraes. Bastaria 11ue o nobre ministro prestasse o 
Quanto á objecçii.o do augmcnto de despozn, valioso concurso d~ sua Intervenção para que 

ella persiste , e convém procura1· modos de fosse satisfeiln n' e:dgencia e se pudesse levar 
solvc1~n. do prompto a e!Teilo estll lioneflcn instUuiçiío, 
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que bem pó de ser destaca da do corpo geral daro· 
forma · para sm· considerado em sepomdo, cumo 
foi proposto no pt•ojecto. (Apoiados e apa•·tc•.) 

O abono de ajuda de custo na~ pr•ime1ras no-· 
meaçõe~, bom como outras p·rovidenci~s rela· 
tivas á promoç5o de 111 ngistr11do~, foram objecto 
de um prc.jecto lHl }lOUcos dias npresentado ú 
comnra, por nós juizes, _ eom a>sento nesta 

Cti8-IL . . 

N5o sei si o nobre ministro aceita a idéa que 
·aventuramo~. no intuito de ~diantm· pr·oviden
ciDs que llerríorom, e que scr~o tomndas em um 
plano geral de reforma~, sempre em vflo. re· 
clamado, 

o Sn. FREIT.AS CoutH~liO: -0 ex·ministro da 
jnslicn ntinca teve em vi:;ta f:1zcr uma reforma 
geraf, mesmo pura r~cililal' a passngcm nas duas 
camal'as. 

O Sn. ÜL!Úl.~mo:- lnfrlizmente nem refor· 
mas gerncs nl'm parciaes uilHln temos alcan
çado. (.4.poiadv5 .} O tem)Jo p~.;;~a; ~ organização 
do )toder .iudiciario é sempre má; 3 admim
straçlio da justiça re>ente·SI.) desse del'eito; nada 
de bom se putle ainda fazer para n m~gi~lraturo: 
ma~ ~ó uma ide~ vin!J"ou, sú um principio pre
valeceu, e pa1·a isso houye tempo, energin e 
IJOO vontaile : foi a immediata mcompatiúili · 
d:~dc dos mngistrados-condíção essencial para 
n verdl!de do' systema, J>Url'za de eleições e tli· , 
gnidade do p~rlnmento! 

Salvou-ee ·o pr·ini:ipio pela sua odiosidade, 
(ntfo apo~ados\ ecorn clle est:"1 s~lv•• a palria e 
rcsgu11rd:idos' os interesses pui.Jiicos, sonwnte 
por que o magistrado niio tem mais entrada no 
parlnmcnto! Tão grandes resultridos pro\·indo 
de t5o peq ucuu disposi çâo I · 

O Sa .. FnErt.\S CoUTINHo : -V. Ex. exagetn 
um pouco. 

O Sn. 0LEGAfiiO :- Nilo exagero ; aponto o 
facto : nem ao m~nos o moralizo. 

lhada de seus direitos; quauLo tio mais oppello 
pnrn o tempo, . · 

Ainda uma provillenda é sug~crida pelo meu 
nobr•e amigo, o Sr. ministi'O dnju~ti~·o, em seu 
rclalorio, como necessnrio ~ bem do m~gistra
tura : é u do augmento de vencimentos, na 
devida proporçfio. Sou daQuelles·que ent~ndcm 
que niio é o dinheiro o que da itH.lcpendencia e 
fortalece o caracter; ó apenas um elemento, um 
muio; preferír·ia as garantias J·enes, que nos 
faltam, :ís vantngcns que no~ ]tnde~sem trazer 
melhores venl'imentos; mas é l'úra de duvida 
que ~iio insutncicntes OHJUC percebem os juizes 
p~ra o tratamento que ilewm ler na elevada 
posi~ão 3 que stlo cham:•dos na socied3de .• e 
qne é de inister dotal-os d~ recurso~ lmstnntes 
paro que possatn dec~nteuwnre ~uhsislir o bem 
educnr seus fllhos. AplJiaurlu o Jlen•amento do 
governo ; mos, pergu,n to, o qne esL:i feito neste 
sentido 'r O que se vn1 l'nzcr ~ 

Nada, alisolutamente. Viiu-~e. ns !Jons obras, 
c sü ficam as melllóres p·, J.an:•~. Si a medida 
e util t' necessnrü•~ pot•qu~ não tt·~duzit-:ljá em 
projccto? Tombem entendo que a~ eu8tBs que 
nctualmento percebem os IIW!!i~trado~ rh.wum 
ser nrreendndas como r~ndn du Estado e c'm \•e r
tidos em augmenlo de ''endn:enLu, ig-uulmentc 
distribuído por totln n .clu~~e •le juizes, ~l!lll dis· 
tincç:lo de jurisrlições e~pe<!i:1cs. · 

Seria euifio menor o sacrilici8 do thesouro, c 
de>a]tpnrccerin a l'lamorosa th·~iguald:1de r1ue se 
nota na pcrce.pçào de vanta!!"cn~ insignillcanles 
p:~ra uns e enorme!) para outt·o~. 

(J que signi!lca d~•··~e a uns, n titulo de 
cuslas, d~.zenas de contos, quando a ottlros, que 
truballmm t;11lto· ou mais do que os seus col· 
legas, que se ncllnm relegados dos grandes 
centros, e sujeitos :ís mniorl'S [Jri\':lÇVcs, é dei· 
xada a exigua vantagem de insi:,tniOcantes e mo· 
lumentos f 

E, si a esses r,worece a cirrum,l:mcin de St~rem 
collocados em umn vara int•·:~nsmissivcl, donde 

OSn. UJ.Yss~YtAXl'ü :- Qttalillca de 
a mcdid~. 

O S11. ÜLEGAmo. :-Odiosissima. 

odiosa j:imais poderio S(:r nrrcd:nlos, ainda :1 lilnlo 
de promoção, irn]Jossil'cl pelo de;coulo annu<~l 
dtl antiguiuudc un li~hl dos t[Ui11ze, t!lll1 propc.r
CÕL'S tom:• tao re~-oltnutc di~tmritlnde? (A.puiarlas. l 

atl· E' f~to justo ~ Sonl hlo l':~zun.\•cl? O Sn. FnEITA.! Courr:wo :. -E' donlritla 
liga. · De certo que niio. (Apoiado.<.) 

O Sn. Fnr.:tns f:f•U'rtXHo:- :ta escriYãLlS que 
t~m o t'ondimento d~ 40:000:50:.!0. 

O Sn, ÜLEGAI\lo:- Uas só lr;ll:l!lltl~ dos juizes 
que percuht!lllvencimt!uLus tle cont'tcrmidado com 
a lei. 

u nobre mini~tt·o deve IJI'eslar ntten~·iio :t este 
O Sn .. F!IEtTAS Cou'l'l:mo :-... 1\lns isso fGi em nssUlii[Jlo. Supprima a~ cnslas e ele\'ll os venci· 

i869. menlos com. kuald~dc devilh ; ~t·r,i um. hom 

O Sn. OLF.GARIO :-Sim · ma~ n3o nos termos. 
em que foi npplicada. ~' doutt·i1~:1 lii.Jcral ; e~ti1 
DO programm~ dO Jl:ll'hào; CU 8 adopto e SllS· 
tento ; mos quc1·o-a como foi 3Jli'IJ!;03dt• pelos 
chofes, pelo conselheiro Nni.Juco e outro::, em 
l86!), 

o Sn. OLEGAnJo :- E 0 partido liber~l de scrviç.o pre~tmlo :i m3gistrnturu, (.4pniatlu~ .) 
h. o.ie não e 0 11111·tido libernl dnqucJI.1 ópocn ~ Talvez nem po~~a S. Ex., :lt':'etlmlo da cal'l'elra 

IHI muito tempo, llcm avaliur o efi'eito desta 
O ~~~. F11EtTAS CotT!Nllll :-Ih muita g·entc proviclcnei:1. 

l]Ue niio se lem!Jr:~ mais · dessns cousas. Lem· o s11 . DAN1'A~ (mi11istro cl(t jt,~·!i1,ct) :-Como 
.IJro· me eu. (/la otrtros apa1·tes.) 1mgistratlo .e ;1dVognuo·quu rui, uvaliu muito·· 

o Sn. OLii:OAI\10 :-As idtlns 'llle se acham bem. . 
cGtnperidimlas ne~S~\ pro_g-t·~1mm~ sflo hoje rt!.· · o Sn. OLEGAltto:-g• urgenteeqnip:U·nr a po
pclhdns p~:lo part1do llbernl ~ (TtOC•liU·st dt· ~ição dos juizes, mclhornr-llH!S n ~ot'h', AUgtnen
tl~t-sos apwtr•s.) Lar os vencimentos, ar!:J!JmH\o rom o systenu1 

Protesto pelo que me p~rece jnsto: rt'cl~tno J d3s cu~la3 desltl'OJIOI'Ciorwdas í]Ue hoje lemos. 
pl'lo I{Ue tt~nho .como devido u u~:1 clnsse O$bU~ (Crltzam·.~~dit~ei'Sos upm•tcs ti[Wi·Hid'• ooi'Hdo•·.,l 
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O S~t. DANTAS (miuist!'o dajustir.a):- Estimo 
mttito encontt•ar os nobre~ deputados ne~tas 
idé:LS. . 

O Sn. OtEG.\1\Io:-Nem podem ser outras. l\Ic
lhore-sc, por. todos os meios, a classe d<~ magis· 
'ratur3; dê-se-lhe indepenõcncin renl e pessoal; 
garantias e \'antagens, não no interesse rlo in
dividuo, m.ns da sociodnde. Não ha justiça sem 
indepellllcnda, neu1 independencia sem segu
rau~a ; >ão [Jnln\Tas do profundo Dupin, que 
jud1ciosnmente Mu.cscentn: 

Muitas vezes o r:arnctcr do jui~ é maiH inde
p.endenl~ do que a sua contlição, A honru 
suppre nclle a confiança qne as suns funcções 
não lhe d:io, e o sentimento do dever dissitJa o11 
previ nc o~ te lllore~ que o interesse pesso:1l llwio. 
mspinulo. Mas não basta que o~ JUizes sejam 
indept>ndenl!l:', é preciso demais que o p~rcçnm ; 
que o~ povo,: o vej:uu e siutnm, . porqne n au
&ori~ad~ da jns1iç:1 nfio se cst~bclecc só pela 
el':lc\id[io e imparci:1lidude de suas lleclsõc~, 
mas pel:1 opinifio <Jlte nesse senti<lo se formo.. 
(~lpóiados.) . . . 

A opulent:ta, dtz elle, de que gozavam os an
tigos umgi~tr·udos S•lrvia não só pat·a sustenl~r 
a digni1lade do cnJ•go. mns ni.n~n pnra fnzcl-os 
insensíveis ás scdncçucs dn for~unn, nunca ti'io. 
perigosas como qunnrlo Ll forçoso proferir a pa-
1:1\'rn: ti:'C•'S.>ib. (Jpuiados; muito lie111 dito.) 

Assim, :tp1·ecinndo os bons sentiuicntos de 
gue sti ocha animado o nobre ministro em rc· 
l:1~·íio 6 mag-i,;trntnra, peço-lhe quo nfio lresile. 
em prnnlll\'er as . suas reform~s. pat·a as qunes 
assegUI'O desdu j•i totlo o meu froco auxilio. 

O Sn. · DAX'l'A~ (minish·o dtl jttsti[a):- Muito 
v~lioso e do qu~l n:io poderei dispensar. 

O Sn. CEHnJO AL\'l~r :-1\Iuito consciencioso. 
O Sn. liMiTAS ('lllitlistt•o drr il44ica) :-E cmn-

petente. (Ap~irulos.) . • 
O Sn OLF.G ,wln :-sou re[)onhccido a tanta 

obscrt n io5i d;nl e. . · 
Agora flll~silrei, Sr. presidcntu, a loc,~r, nindn 

quo do pos~ngem. sohr~ outros ponto~ refet'lil\~ 
tes ao serviço da j11stiç~, pelo quo! se mostra o 
noiJre ministro, eumn ern de esperar-se, tão vi-
v:.meitte i lltl're,~:,dll. · 

O ~lltlremo tribunal de justiç:~ neco~sita de 
.relorma em ~na lei org:uüca. (,lpuiado8.) 

Constituído como sc ocha nüo pôde bem 
preencher a elevada miss~u a <JUC se destina. 
(Apoiados.) 

O ~upremo tribunul, coltlo dizem os nossu~ 
pnblki~t:ts, nnn é \illln 3 .• instancia onde le· 
nham de ~er de novo ostud:~do~ os Cautos e 
aprcoiad:ts ~·E prnY:tS em que ~c lwja fund~dn D 
senten1:a judicial. 

A 2.'' c ultimn in~taneia· conhece do J~~eto c 
do direito: o supl'cmo trilmnDl só conhecLJ (\o 
direito, tt:im o llm de m~nt.er o impet·io d~ lei, 
o sun p!enn . oh~~t·vuncin, 11 unidade dos seus 
preceitos c llx.m· a unil'ormidndo da jurispru
denci!l. 

· A snn mis~lio 1lirnctn e ftmdamcntal li reeon
duzir os trib1tnn1'S no sagrado respeito da lei .. ti 
purcz3 o unirJJrmidade de suo :tp(Jiicnçlio, e não 
envolvot·-sc nn tlUestâo pt•ivndn ou interesse das 

·partes, embora n estns ·possa aproveitar a deci
são por via de conse1Juencin. 

lias para este nm seria de mister que. a deci
são supremn firmasse rlesde logo 11. questão ou 
inlelligcncia do direito em f•írmn imperativa ; 
ficando no tribnnnl rc,•isor n liberdade de apre
ciar as provas e julgar o f:1cto como melhor 
entendesse. 

E o que se observa nn pmtica ? Uma nnoma ~ 
lia j:i reconhecida e tJrofligada, que convém 
eJ>.tirp~t· do nosso processo judiciario, e que j:i 
mereceu a severa censura do nosso sempre !em· 
brado chefe e distincto jurisconsulto, Sr. con
selheiro Nabuco, cujn opiniiio tocJos nós acata
mos, e ~ar:~ n qual pe\~O a auenç5o do illus
tràdo mmistro neste momento. 

Diz in elle, com relação á reforma de !871: 
• E' defectívo o projecto, porque prescinde de 

Ll!lla ú~s maiores necesoidades da administração 
dn j LHtiça, isto é, n suppre~s1io da o.nomnlia que 
consiste em poderem os tribunnes revisores Cle
cidir, em matcrin de direito, o coutrnl'io do que . 
decidiu o supremo tribunal de justira, inver
tida ns~im a Jerarchia judieiari3, e '}lrovindo 
clahi a íncohcrencia da juri~prudencia, a incer
teza dos direitos do cidadão e n frnque~a do im· 
11erio da lei appl' .da por modo vario e eontra
dictorio: Essn anornalia cessará desdi! que o 
supreu10 lribunal conhecer deOnilivamente da 
nullidnde do processo e da nullidado di! sen• 
tençn; obrigada n relac;:io revisor~ n confor
mlll'·~e com o ~ttpremo lribuual dejustiça sobre 
o ponto de dil·eito por ell!l julgado, e ollrigado 
o mesmo tribunal nu apreciação das nullidades 
n reconhecet· os fnctos taes quaes for:~m es.tn· 
bclccidos pelos tribunoes ordinarios~ • · 

Est~ donll'ina, m~is !orgnmente desenvolvidll 
por oecll9iuo d~ reform~ de 1871, havia sido 
antes enunciad~ ~elo mesmo conselheiro, quo11do 
ministro, em seu projccto de reronnn de 1866, 

}
tropondo quo o supremo tl'iiJuno.l não pudesse 
ulç.ar o farto que rossll objecto da cnu~n, c 

reconhecesse tal qual hotll'esse sillo estabelecido 
p{J!os tril.mn:ws ordinnrios, o só fosse concedida 
11 t·uvista por· nullidadc da sentença ou nulli· 
dnde do processo. · 

A reform~ do Sr. couselheit•o Lnfa~·clte re• 
produzitt a r<lên, fixando o principio de que 
tlO snpremo tribunal ió ~ompetin pronuncinr-se 
sobre a qucs~ii.o de direito em suas relações com 
o faclo. 

Entt'el:mto prevalece ua pratica o l!bsurdo 
condcmnodo em thcol'ia, c são os julgamentos 
do gUIH'emo tribun~l controrlmlos pelt>s tribu
naes dll revis~o, tania na pnrto relalivu ao di· 
reito como ao facto, olll detrimento d11 autori
d:lde moral da decisão superior, o do lnteresse 
dos litigantes suJeitos â variedade dos julga
mentos. 

O Sn. FnEITAS Coummo:- Nfio apoiado· não 
ncomp::mho a V. Ex. neste ponto. Então V. Ex. 
quer tirm· a liberdade dn reb~ão revisora ~ 

o Sn. OÜ!GA.Illo:-E' sómmite em relação no 
dircilo, cuja intelligoncin deve ser fixada pelo 
supremo tnbunal. 

G Sn. FnEITAs GounNIIO dá um nparto. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 11:56+ Pág ina 21 de 30 

288 Sessão em 15 de Julho de 1880 ~ 
. • . . . 

O Sn. OLEG.uuo:-E' c.omo so . ]lÜde evilal' a 
incerteza e confusão, sempre incompatíveis com 
n justiça. 

O Sn. DAPTISTA I)imEIRA:-A t•cforma. do su.
prcmo tribunal de justiçn deve ser radical. 

o sn. OLECAll.IO:-Sem duvida; e tnnto que é 
oEsumpto sernp1·o considerado rins mcccssivas 
rel'ormas judicta.rias lJUC to?m sid() a.prescntndas 
dcsddouga data. . 

Na reforma de lSM, unnhcm do Sr. Nalmco, 
\·otad(l nesta cnmor::~ e vendente da decisão do 
senado', estabelecia-se disposi~Iio que sempre 
tive como muito sensato. e couvenienl!l. A re
vista sú versava sobre u injustiça notorin; ns 
nullidndes eram propostas e decididas no ~u
prcmo tribunal como preliminares, e ns suas 
decisues nesta parte se haviam por d~finítlv~s c 
.supremas. 

O Sn. FnmTAS CouTINHO : - Eut5o p~r" ttue 
se crenrnm :~s relações revisor~tS? 

O Sn. OLEGAmo :- A r~l~clio revisora julga 
hoje de facto e de. direito, como si a causa não 
forn :~inda julgada, e G isso o que ~usei I~ ~s ob· 
scrvações fcilns. no empenho de uma reforma 
que se faz precisa, e tem sido em todos os tem· 
pos reclamada. . 

Pela lei de 1828 a revista ó concedida nos 
dons unicos casos de nullül~dc manifesta e in· 
justiça noloria.. . 

llas o· qne e nullidadc manirc~l~ ~ Oude se 
ncha c cl<Jssillcaçr.o dos far.tos que conslitacm 
nullidn<les para esse ciTeilo ? 

:N~s ullinws reformas tentad:1s (, QUe ~e ~rhn 
melhor dispostn esta. mnteria: 

Assim tamiJcu.: o que e injus1iç.1 uotoria? 
E' uma 11h!'ase vngn que tem ger(ldO duvidas 

na ripplic3ç1io. 
0 Sil. 13."-I'TISU PEREIRA :-A injustiça llDtoria 

cstâ dcfmida n~ lei; assim os ·magistrndos a 
cumpris~em IJ~m; consiste em i lllgar contra 
n exprcss:1 üisposiç~o da lei; o a le.i d:\ o ox
cmplo. 

O Sn. 0LE•~-\nTO :-.\ iu.instiçn notori:~. consi~te 
em set ,1 scnlen~\1 proferida c:out•·a direito ex· 
presso. l\1:1~ isso c motl v o de nullillade lle sen• 
tcU<•a; c quac~ s~o ~s disposiçws de diréilo, 
cuj(l YÍQ]n(:iio imporln CS~a injustiça? S~l'in pro· 
ciso deHnil·~s, limil~l·ns como selem procurado 
f:•zer em reiterad~s tcnt:tli\·as do rcrormo •. 

O Sn. B.HTISTA Ptnt:li\A dú um ~part~. 
O Sn. ÜLEGARIO :-Niio ~c~:ito a reforma do Sr. 

La[avc\le em todt•s as suas ]Htl'tf'S; prefiro a do 
Sr. N11bnco. Ntio YOlo, vor exemplo, pela ,,c~iío 

. rllscisorin con trn os julgamentos do m premo 
lribun~l. negando revista, att d11 l'eloçua·revi-

. soro. julgando o feito n!lnal. Quero tJam o dvel 
o que já se observ~ no cemmei'GiDI, onde a :•cçiio 
resclsoria é inadmi~siYel contra sententa prore
rida em "'ran de revista. . · 

Não calw desenvolnlr aqui este ponto, mas 
ha Cortes t•nzücs P.al'a SllstOntlll·o; o gora só farei 
sentir um def<lllo [IUC sn nota no julgamento 
das rcluções rcvisor~s. 

As revistas civcis são proccssadus c julgadas 
·como nppcllacões, isto ê, por um relator e dous 
revisores; as criminncs süo decididu~ por \odo 

o tribunal; como se justifica semelhante distinc
çfio ? Em Wlt e 11Utro caso ·devera prenunciar· 
se o trii.Junal phmo ; ~i :1lli versa a quesliio 
sobre o direito de s~gurançn c de pessoo, aqui 
ngita ·~·C questij<:~ do propriedade, e perante a 
lei Uio rcspdtavel é um como outro direito. 
(Apoiado:t.) 

Acontece at~ que muitas vczos prend.e-se 
um intimamente a outro, c deve sempre reves
tir-se o direito de toda~ as gar:mtias possíveis. 
( AJlOitUlos ; tlwita bem . ) 
. Ora, col!lo é que tondo o supremo tribunal, 

pelo aulomado voto de UI de seus tnemi.Jros .•. 
o SI\. DA1'1'!ST.\ PE!\EIRA : ·- Tami.Jem o vre· 

sideutl) p•ide vot<1r ás yezus. 
O Sn. OtEGAl\10 : - ••• quando ba empale ; 

não é o caso q_ue cu figmo; couio lendo deei• . 
dido que ha nullidmle muni festa no lli'Ocesso, Oll 
que a lc'i foi· infringida. . em tal ou tal pouto; 
yem depoi~ decidir o contrario o trlbunnl infe· 
rior nu ordem jerurçllicn, e pelo voto a(lenas 
de Ires de seus memi.Jros ? 

E' certo que a \·crdade PL•de estar o qui e niio 
1~, m~s é onlr~ n presnmpção, e. seja o julga· 
m~nto ao menos a manircstaçào do voto de todo 
o tribunal. 

Esta consideração parece uevm· Ler actundo 
sobre o cspirilo do autor do ultimo projecto de 
rerormn, quanuo [JrOllOZ que nus relações reYi· 
saras J'os.em os Ieilos depois de cxaminndos por 
um relator e dous adjuntos julgados J!Of todos 
os dcsemb~rgnllores pre3ell\es. 

Sobe de [lonto o m~l que hojo. se obserra no 
jnlg-ametllo dos t•cvistus, quando se ottcnde que 
mnitns yezes nem esses lres votos contmrios ú 
opinHio de lodo o tl'i!Junal supremo são pronun· 
ciados por uesembarg~dorcs efl'eclivos, e sim 
por juizes do direito rbamados pMa :t substi· 
LUi~·~o tempornl'i:\ no lribunnl ui} segundn in
stancia. 

O Sn. IHPrrs·rA PE!mm.\ :-Em S. 1'aulo tem 
acontecido isso. · 

o sn. ÜLBGAino :-Em s. Panlo, no Rio Grande 
do Sul c cs(Jecialmontl! em Mato Grosso e Gov3z 
ünde est5o os juiZl!S de dil·l!ito qunsi scmiu·e 
fuucciona1~.do nt•s rela~ões. 

O Sn. 1\h:m.~ uE VAscoNCELLOs:- Nas rB· 
JoçiJes de )>OUCOS 1ncmbros UÚ·SC O faciO JUUilas 
vezes. 

O Sn. ÜLEGAnto : - E ncrescentc-so; que 
ate sfto chamados juizes de muito pouco cxer
cicio no curg·o vit~licio, pot•quc o que regula 
nu ordem da chmnad3 nfto é o nntigui
dudo, é a approximoçiio das respecliv~~ comar· 
cas. Um houve· que foi chamado a ser~it· na 
relaçüo com dous ou tt·es mezes de exercicio do 
cnr"o. (•lJl(H·tes.) De mo<lo que o voto conrorme 
de dous juizes de direito noveis póde prevalecer 
sobre n d.ecisão unanime de 16 mimstros rro
vectos na administt•ação dn justiça ; é um 
absurdo. (11poiados.) 

Todos estes defeitos 11rceisnm de se1· corrigi· 
dos ; na pratica os inconvenêentcs <rue dabi re-
sultam sao multo scusiveis. • 

·Desejara qttc se reformasse o supromo tri
bunal do justiç:t, llrmnn.do·o em b~scs mais 
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vastas e sagurns, c definindo mcihor ~s suas 
ntlribuições1 afim de que possam os decisiies por 
elle prorerioas ter aquella Corça moral e aulo· 
rldade iudispensanl pnra qne o mais elevado 
tribunal judlciario do Imperio bem corresponda 
á importnncia de sua missão. (Apoiado&.) 

O qui) ficou dito, quanto oo julgamento das 
revistas cíveis nas relnçõesrevisoros, procede no 
julgamento ordlnario das nppellaçlles d:J mesma 
natureza. · . · 

Tnmbem deveriam ser decididaii as appella(ões 
cíveis por todo o tribunal; não ba razão jurídica 
quo justifique a nlteraçiio do systema seguido no 
julgamento das causas crimes. (Apoiados.) Seria 
uma garantia de mais por:~ o acorto da decisão 
e o meio de firmar~se a jurisprudencia dos tri· 
bunaes, nxando·se n intelligencia da lei em su1 
appllcação. (Apoiados.) . 

Hoje não ha essa uniren·midade desejada; dia· 
riaanente pronunclam-se decisões contraria$ so· 
bra o mesmo ponto d~ direito (apoiad08), con· 
formB a opinião df)s diversos j ntzes que compoem 

. as turmas que têm de conhecer dos processos 
na ordem da dlstrib11içüo. (Apoiados e diveraos 
aptzl'tea,) · 

Concorreria para que este ·inconveniente ces· 
sasse a execuçno da lei de 23 de Outubro de 
l875, que mandou tomar assentos no supremo 
tribunal de jtlstiça para intelligencla das leis, 
quando na execução dellas occorressem duvidas 
manifestadas por JUlgamentos diversos. )lu ast~ 
dispostçao legislativa nunca roi cumprida; niio 
sei por que motivo; o nobre ministro o diril. 

Em 1876 foi dado regulnmen.lo t\ lei, que 
ainda hoje é lettra morta nas nossas colleci}ÕC!s. 

Alguma grande e ponderosa rPzão devo te1· 
obstado o cumprimento de um preceito legnl 
de incontestavel vnntugem e reconhecida aula· 
ridnde. · 

Por ralto. de ma teria seguramente não scrú, 
porque síio multas as duvida~ que occorrem nn 
mtelligencia c pratica das leis, é notliYcl a di· 
vergencia no modo de solvel·as. 

Apontarei, para exem1Jlo, um caso em cndn 
ramo do nosso direito, . .. 

No· cível : como deve ser .entendida 11. lei de i 
de Setembro de l8\7 1 (Apoi<~dos.) Ate hoje ~c 
n~o Ormou doutrina sobte us divorsns questões 
suseitndas ú respeito dn successão do~ filhos na· 
turaes, e n opinião dos jurisconsult.os vacilln 
ante os oppostos julgamentos que tutn sido t>ro· 
feridos. 

No commercinl: é admissivel 11 concordotn 
por obandono, em vlsla do codigo? Em qu() 
termos póde ser elln concedida 1 Q uaes os seus 
effellos 7 . 

O Sa. B.LPTIST.\ l>BttEI!IA:-E as rjueslões de 
liquidação no processo do fnllenclu 'l 

O SR. }'aSITAS CoUtiNHO:- E as de sogut•os 
lerresta·cs 't . 

O Sn. OtBGAliiO:- E muitns outras, como ~s 
.do art. 8~7 do codigo sobre o modo de rormar·su 
a maioria de votos nacessnrin para n eoncess5o 
dn concordnla. 

No crime: no concurso de circumstancins 
agg1;avnntes e· attcnuanles, quando e como so 
impüe a pena em gr:io madio 'l Attendc·sc ti 
quunUdnde ou :i qualidade dos oireumsl!mcias? 

TOUIO ll[.-~7. . 

O Sr. BAPTISTA P.&nBm.L:- As clrcumstanclas 
pe!am·se, não se contam. 

O Sn. OtEoAnto:-São outras tantas questlles 
que dlarlamen te se auscilom, e sobre os quacs 
se tem clloma do por mais de uma vez 11. allenção 
do governo, pelos meios que a lei determina. 

Nõo será fó r a de proposito pedir a ottenção do 
governo para o tribunal do conselho supremo 
militar. 
. E' umu institui9íio anormal que niio deve 
subsi~tir como esta. 

Ull Sa. DaPuuno:-Esse é um tribunal :ma· 
chronico; ti utê presidido por uma cadeira vasia. 

O Sn·. OLEGARto:-Bam vejo que se trata de 
assumpto pertencente ao minlsterio da guerra; 
porém administr:~·sO alli justiça, que é uma sei 
e a mesma em toda a parte, e silo JUizes não sl'i 
os militares membros do conselho, corno os 
magistrados ndjuntos qLte fazem parte do tri· 
buunl. 

E' incompntivel com as illles do seculo e com 
o desenvolvimento da seieneia c da civilisnção 
actualum tribunal inslituido para administrar 
justiça, nas condições em que este se acba. Não 
tem codigo que denna os crimes e commlne as 
rl!spedivas. penns, nem lei que marque a r.irma 
de processo com as saronlta$ neeessnrias 11ara 
os nccusados ; tudo é vago, arbitrario e con· 
fuso. 

As disposicões que o regem contom mais de trc• 
zen tos ;~unos; abstrusue n3 substancin. absu.-das 
na applicação. Para .o exercito vigoram os ar· 
tigos do gnerra do Conde de Lippe ; para n ma· 
riuha ha um regimento provisional coévo aos 
famosos artigos.; ha nlgumas, e poucas1 dispo· 
slçi.íes espnrsas, entre e lias a celebre le1 de :18 
de Setembro de lS'r)i; nada mais. 

Na dellcioneia de disposições clarDs e precisas 
que classifiquem os crimes e as faltos, graduem 
I!S penas e determinem a (órma de applical·!l8, 
t>úue·so dizer que o ll·ibunal funccionn ames 
como pod~r moderador do que como tribunal 
j lllgaudo pela lei escripta. 

Si esso tlrbilrio púdll algumns vezes induzir o 
be1n, Lamlwm põdl~ trazer o mnl ; e bastava que 
nlguma vez pudesse motivar injustiça para qua 
dcV'esse ser banidú dll utn tribunal que só deve 
admiuistr~r justiça. A Intervenção .dos jui· 
ze~ togados não Sl11Va os inconvenientes opon· 
111dos : silo elles relatores do feito por dis· 
tribuiçilo ; mas só o relator examinn o processo; 
não ha rolatorio escriplo nem rcvisuo, como 
nos Lrilmnnes civi~ . .No dta do julgamento elt· 
põe o rel::t\or verbalmente o caso, c em seguida 
são tomados OS VOLOS, SOOI mais estudo DCih 
exnmc dos nuto~,lmpondo·se penas gt•avisilm~s. 
~uDcs ~s que são la>·gnmente esp:~lhadns nos ar· 
t1gos de gUel'l'n, min'!ra.udo ·as ~elll regra, com• 
mutnndo-ns com arbJtrJO, ou absolvendo por 
falia de provtt ou omi~s!io de lei sobre o caso. 

Os processos ~ão de ordinario mal instruidos; 
em fórmn summaria e sem garantias suffici~nte8 
pnra n defe~a; ~erve·lhes ilc base n par lo offi· 
cial do commnndonte e~poudo. o l"acto .:orno 
cbegou no seu conhecimento; silo testemunhas 
os proprios militares, suldados ou officiaes, con:t· 
ponheu·os dos accnsndos, a nnturolmeute lnch· 
nados u favor ou contra, segundo as impr~sslies; 
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~i o reu é menor, dá-se um c·urador entre os 
seus compnnhe!ros d'armM, sem condições de 
tlOdér bem desempenhar n melindrosa inctim
bencin ; em conclus~o: desde os primeiros ler
mos do processo nté á ullima decisiio predominD 
o nrbitrio, que é sempre irreconcillavel com n. 
justiça. . 

NliG havendo alml~ legislação apropriada para 
o julgnmento dos cr.imcs mililare~, convi1·ia que 
ao menos nas decisões. do su(lremo cônselho se 
adoptn~sc· o ~yslemn observni:lo nos tribunaes 
ci,·is; é pouco, ma; pôde valer muilo. Estabe· 
leça-so a obrígnçao do relatorio escrlpto nos 

. autos, .para. ln:~is completo cselnreciruonto dos 
juizes militares, e ell:ija-se 11 re•isr•oz. parn que 
os tres juizes togados tenl1:1m occa~i:~o de exn· 
minnr por ~i .mesmos o processo, e· sé habl· 
litem pnra 11 discu~soo, que. í;'ltde ftsacgur~r ~ 
jusliç~ da t<entença, pelo perretto · conhecimento 
do c:~~o J: todns ns su:~s circumst3ncin~. 

Por \•ezes tenho tomntlo pnrte M S trabalhos 
do conselho. supremo milit:~r, substituindo ~o~ 
desembargadores adjunto.s. e sei por expel'iencin 
proprin o que convém razer em bem da ·::ulmi. 
n!s~r~~ão d:~ justiça neste eminente tribunal ju• 
dtCHITIO. · · . 

E' elle composto lia · oiDcioes gcnP.roes do ex· 
ercito e da arruada; todos revestidos dt> lilulos, 
isen~s e · dignidade~ !:Orrcspond•·lilcs ·á sun 
alta patente e poslç~o social ; lembraria; puis, 
que no menos aos magi~trados qM com · olles 
func~irmam,jã que aos outro~ nada se d:r, e ante~ 
se tiro~ se conferisse tratamen~o condf:.rno ,; ma· 
~:est<Jde do U'ibUnlll de qu& Cnr.em p:rrte •. Dt!·l'C• 
lhe:; o tfl!l:nnento de excello!lr.ia.de que gozam o$ 
con~elh ~tros de guerra; nilo é l horu·a para o 
individuo, é pnrn o enrgo que ocenpn :·o assim 
como· no · procurndor da eort'•n rln rcl:lç.iio da 

. cõrte se deu esse tratamento, porqnc em cert~ 
· casos runccion:t perante o supremo tribun~ldc 
justi~o, l:lrnbcm se d" aos ndjuutos tlo. ,;upremo 
trihuu_al militar por id!'!nliducle, l'cniio flttr forço 
de m:uor t·azao. · . 

Pdo sN·viço que 11lli prestam e qnc n:.o é pe: 
. queno, poi> que em cnd~ scssiio llies lotn.uvulta• 
dissimo numero cte J>rOi!l'~~ll~, pt!r1:e1Jiam urnn 
exígua gratillcn~iio. E$S:t mesm~ fl)i tliminuid:•, 
qu:utdo o (rlnno·dc . economia~ toeou u e:tce~!<O, 
c ~orin justo que se cou,pen~asse o au;.tmeuto 
il~ trnbalho com U!ll3 rcmuncr:1çfio prot10r· 
ClOtlllda. 

Voltando nt::ora <~ as~>umt> to:; ~ri depctHlcntcs· 
1lo ministcri~ d:1 J.u~th:a :. p1!1ir11i n s ,. Rx. que 
·promovn um:~ r;evr~ao gernJ do cl:•ssr(Jc:u;iio dr) 
comnrcns. (Aporad rys,) . . . . · . 

E' mr~dida neces~al'ia c rcr:.l~mad11 CO I I! instnn-
. cia oté. em recentes discussões du i•~ rl:uncnto . 

Desdi• que no governo I! dado o rormid~vel :•r· 
hitrio. de •·cmover m~gii:trndos rlc 1. • pnrn 2.• 
entrnncfa .. c ilest:1 p~r" :i.•, alitult> dc p•·omoçl'•o, 
bem ~c c ·mprt·h~nde rlc ~tHltlilt importriucin · 

· · rleva ~c r a jüs~, e neerlarla elassi.ll.r:rç~o rbs eu.-. 
· t-r:nwi:•s. · 

!'irlln é medi ri:. IJUC deva ~P.r t;•mada isoladn
lllCille ; ~ (ll'el'i~o tr~çnr tHT! pinno ~cr~J, com 
h:•~es ecrtns •· pr·incipins invnl'i:•vl1i~, parn r.nc 
:;Cob o aJlp:•r~nci :t de um bcucliciu s~. ni'io Jrrn
parc mais u n_lll nrmn, IJllO scn't ilepoi~ ""wi<la 
r.(lntra a.tnag-•stl'atnra .. ElcYa -se, por cxcmtllo, 

~ma com.~rca llllntral, a !00 ou 30() leguas do 
l1ttoral, a cate~oria de a.• ~ntrancia; quem nos 
asseguro quo nao servirá estn comarca, impor
tante. ~r outros tilUios,para degredo mols tarde 
dos JUI&es de exeellcntes eomarc;~s de ! .• · en-· 
trancin que tcnb:un incorrido no deSAgrado do 
governo f . 

· O .Sn. l>'liEirAs COUTINHO:~Apoiado; e ás vezes : 
s3o. :~s comarcas d~ssíftc<~das .muito de pi·oposito · 
p11r11 e~sc fim. 

O Sn. 0LEGAnto : ·- Faça-se, (J(Irtanto, a 
revisão, como é ut·gente e de reconhecida 
cotn:enieneio, mas com summo cuidadó, e por 
medtda geral CO!D attenção a lodo o Impet·io;evi· 

· t:mdo-se n de.!llgUalrlade Qüll hoje existe em 
prt~juizo ~os JeclUmcs !nterosses dos. m3gislr:~-
ctos. (.Apotad,s.) · ... 

yen1 :a prov~sito uma reclatnllÇÜO que aqui Caço, 
nuo so por num, · rnn~ lllll nome de toda a depu· 
taçi•o dn minha ()rovinci~. c é que se dê credito 
para a desprzn que se terá de faz6r cclll. as co· 
morcas uov3menle crentia~ em S. Paulo, allm 
de poderem set· Jo:ro {le,·idamentt• elnssille:ldas 
c provido., de juizes de .dirdto. nos termos da 
lei do or~·aml'Iito om ·vigo•·. · 

Repart-i tJUC no rélaiorio,. menr,ionando-se as 
dive.-sus ~oman~s :que se acham nes~as con· 
diçr~r.s, ítlJ-am r.iniUid'ls ss ·novas comarcas de 
S. Paulo; niio sei ·qual n raziio ·di~so. . . 

O Sn. DANTAS (ti~l-laislro da justiça) : :--E' que . 
~õo ho1.1ve ct~mmanic3~.Uo :í . sect·'etari~ do jua-
.t,ça. . . , · 
. o SR. OLr.cAmo : - ·Devia ier haviu~ porque : 
!ormu cread~s peln . . as~emblén provmei3l hn 
muitos mer.e~ ; o o nobre de!lUlado poa· S.Pnulo, 
que se neh.a tn•es~n!e, pod!:r:i lnfot·mar si houve .. 
a necc~snrta commoniCl'lt;an. . . . 

O Sn. ANTONIO CAttLos :~ Nüo affirmo ; mas 
sei qus. os leis .ele crcação foram .sanccionud:rs 
·ha muito tempo. · . 

9 SR: U.\NTAS (mi11i_stro _da.jusliptr):-Eu exn· 
mruare1 ; e sendo IIS$rm ' :; 1i:x. tem razuo • 

O Sn. OLEr.A.nro :-· Fir:o tranqttillo neste 
pont~. porqlle conhoro n úplnlúo de ::!. E:-:. jã 
lJerfe•tomP.ntc sustentada no pnr.lamento, de que, 
creadas n~ comol'C3~ · pdas Msl'mblé3S pro v in· 
c.i:1es. n~o deticnde rto nrbitJ·io elo (JOdtJr Jcgisla
~1\"0 votarott ncgnr fundos !Jnrn os clcspc7.~s com 
.e lias ncee::s:tri:rs. 
• O Sr:. · DA~>:TAS. (nlitti.~tro da j ustirn):- E. con· 

lir.no :qtcnsar do UlCSLTJO modo. 
O Sn. OLEGÀHtO :-Assim eumo não cleJ?ende 

do OX•'Cnlivo; votado o credito, o :~r~itno de 
ch•ssilicor ou ni•O n comnre::, O·dnr-lhe juir. de 
cliJ'C'iln. E' bon cluutrinn d3 C:!l!Oia libcrnl , res· 
pcit:•r a~ pl'cro~atil·n~dM nssem!Jléas l>I'O>in· 
cine~, caja:u·~iin ~·:rin nnnull lltlll ~i prctrm rle~~c · 
o. podt ~l' ~.crnl cx.•~1 · cer um;t Lnteln mnnifesla
menw infcn; n6. sun ~tl!onc : úi:i . (Apot"dosc·<rJllll'· 
tes.) Nu~lo sentido nbnnrlo :tns con$idot·a~:i'•r.s 
.imliciosnrur.nlt• fc i t~~ · pelo nt•!Jr,: !11•puíodo !101" 
Minas, qUtl nw prcr:odl'u ueslu tlisru:;s~ l) . 

Confio lnnto no :mimo rcclo e br•n di sposi(•ão 
do nobre min istro da j n~L.i~n, IJUé n:io hesito l'nl 
prcvulc:'CI!l'· l tlflllll o•:cusiiio 1Hll'~ f~;;cr-lhe lllll ptl• 
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di do, e é :. que promova a . elevação do rcporUçilo 
de policia da minha provlncia a uma classe su· 
per1or. 

A pretenção é justa a fundada .. O pessoal que 
ora tem é ínsu.mcíen te para o trabalho a . se a 
corgo. .· 

Pela tabella junta ao decreto d& ~de Outubro 
de 1873. vê: se qllE~ a repartição de poli c ia de 
S. Paulo está equiparada á de Alugõas, Para· 
hylJa ele; t! preciso dar·lbe mais amplos meios 
de acção. Parn se conhecer n impo1·tancia desta 
rep9rtiçiio bastará lêr os relotorios" -do digno 
cbefo de policia nctunl e dílS seus antecessOfB8 · 
!la muHo serviço e poucos empregados. ' 

O Sn. DANTAs (milliltro dct justiça) dá Um 
aparte. 

O Sn. OLllGAmo:-Servi po1· meis de uma vez o 
cargo dtJ chefe de policia de S. Paulo, ha muUos 
annos, e j:\ a esso tempo vir·me na neces~idade 
de chamar pessons e~trnnhas :i repartitiio para o 
tr:~b:.lho que era supel'ior ao pessoal de que dis· 
punha. H(!je as condi~ues· são diversas; :~s exi· 
~encias do servi~.o silo maiores; a província tetti 
tido nm desenvolvimenw extraordiunrio, eom
merdal.e industrial; hu um ::~ugmento de popn· 
lat.~ão consi~er:tVel, es[Jecialmente de estrangei
ros; tudo •sto convence da nec•~ssidade de me· 
lhorar-se o. estado desta repartiçiio. · 

osn. A~To~ro CARLos:- Apoiado. 
O S!l. OLilGABlo ; ...- Ent1·e as medidas que se 

tornam ·urgente~. e cspecilllmcnle em relaçtío á 
província que tenho a honrn . de t•opresent~r, 

. avulta a reforma do syslem3 penul pnra os cri-
m<:s perpetr3dos por e~cravos. (Apoiado.J.) 
P~ço a est.tecial at!ençiio do illustrado ministro 

pnra este melindrosG nssumpto, que niio pótle 
ser adiado por mais ltlrn(IQ. . · 

E' quesluo de magna interes~e par~ o pai1: 
todo, e sobretudo pura a r.la;;se dos lovrndores, 
cuja sorte en1'ecc dtl garnntias jú .inst:ontemente 
rcclnmadus na impron>o, no parlamento, e por 
ultimo pelo Club lf11 ÚIVUIJrtt, dL~ Campinas, l'us
peit3Vel n~ocial,'ão digna de lodn ;1aL1cn~llo dos 
podllres publicus pelos ulto~ e imporl(Ullcs inle· 
ros.:es quo ltio dignumonta J'llprosenla. 

8 Sn. ll.\l''USTA l'RliEIII,\ dA Ulll i!IJ:ll'lll. 

O Su. 0LEGAIIIo:-A (lcnnlid~ do dos cl'imes com. 
mollidos "por esel'llvu~, como st~ Dllhn c~t!lbclcddn 
nns leis em vi~or, é um vc1·dudc!ro dcsncerto. 
{.4.poitulos.) Con\•ém r·oform:•l-a, o quanto tmt~s ; 
não tJôde e~pcrnrn 1·erorma gernl que so pretenda 
fazer no systcm:• tlas leis cl'iminncs. O }J3i~ cslâ 
convem·ido disso ; n opiniiio está formadu ; a 
pena de g~lús niio. ú pen~ cmc~z p3ra o~ escra• 
vos. (Apatado.~.) 
· Cum1Jre substituil-11 qu11nto nntrs, ou recon
siderando-se a lei de 10 de Junho de. ii'\315, já 
em grande par~e nwuitlcall;r 0/l p!'atica pela in
telligencia que se lhe tem dado, .. 

O S11. BurJ~u P_EnEmA:-Nada de forca. 
O Sn. OLEGAnto:-•.• applicnndo-se por força 

de suns di~posiçõel! a pena de galés, que ahi não 
li mencionaria, ou adoptunllo·se o projecto do 
Sr. Lafayett~, que dti prererencl:a i1 penn de 
[ll'isüo com trnbvHlU ..• 

O Sn. Z.u!A.-Jsto, sim. 

O Sn. Ot&aAl\to:-..• reforma que, no meu 
ver, tem grBndes vantagens, mas lambem traz 
grandes. inconvenientes, que nõ.o poderão ser 
desviados facilmente, . . . 

O Sn. DANTAS (ministro dajur/if4) :-Apoiado; 
tem grandes inconvenientes. 

O Stt. OLEGABio :-••• e um delles é a impos
sibilidDde de esltlbelecermos prisões com 11s com· 
modidades earranjos necessarios para o trabalho 
dos réos em Loc.los os pontos do lmpe•·io na 
maior pt•oximldade do delicto, como manà.n o ·. 
eodigo ; ou, finalmente, abolindo-se de !&da a 
pena de mo1·te, como propôz o Sr. Znma, e ado· 
ptando·sc o que parecer melhor na discussão de 
tão difficíl e complicndn materia. 
~ Sn. Z.ut:A:-0 projecto é defeituoso; nunea 

ma•s appareceu para o con~ertarmos. 
O Sn. ÜLEoAnto:-A cómmissiío de justiça, de 

que sou relotor, deu na ~ess1io passada parecer 
sobre um dos projectos olferccidos 5 considera
ção du t:as~; sejn elle submettido ;i discussão, e 
se résol v~râ o que für mais t~certado. 

O que ó pr~ci~o é solver-se a questão por qual
quer modo. (Apoiados.) F~ça·se v,lgum~ cousu, 
e Jogo. ( .-ipomdo11.) · 

Ainda como sali~fução numa necessidade g()
rallllente scntid.1, c como medida lavoravelnos 
interesses da lnvoura, foi .votado nesta c~mura 
nn ·sessíio pas$~dn um projectu dispondo sobr~ o 
Cl'ÍIIte de furto de anitnaes e generos de l:ivoura. 
Ntio sei porq11e se niio tem dado andnmento a 
este projec(o. constantemente reclnrnado como 
indispen~:avel; e~se e out•·os project••s, como o 
de sociedades anonymns, concordata~, re~;istm 
clvll ele, dormem n~s p~stns <las commi~s(JeS do 
senado, som quu tenham a de~ejada solução. 

OSn. BAPrtsTA PEl!.ElnA:-0 senado nlio tein 
tido to1npo. . 

O Sn. OuGAnro:-De sobra o tem lido; uo
tnnilo·se que o projccto .de sociedades anonymas 
vcrsn sollre a~sumplo já muito ~studndo e co
nhcciilo, de·inl(:iuliva dn opiniiio comervadora, 
om maiot·ta naquelln cusa do llm•lamento, c por 
ella mcstna reclnmoda como de urgente occcs· 
aidode. 

O Sn. DANT.o~.s (mr'r1i~tro da ju~tt'ça):- Está 
pentlcnte do parece•· dn com missão. 

O Sn. OLEGAI\lo: -Que jâ podia ter ~ido 
dado. 

O Sn. DANTAS (minislro dll justir.a):- Sei por 
informnç5o aimla bojo prestntlâ ·que o relator 
in~nmbillo de dar parecer estuda a mataria. 

O Sn. OLEGAUlO :- E' materi:~ embora difficil 
já muito eslududa, o que n5o podia tr~zer gran
d~s embaroços pnra a illustrada commissiio que 
a exmuino. · 

O 811. Du;us (miuistl'o da justi1·a):- E' o que 
posso inrormnr n V. Ex;. e t\ camara. 
U~1 811. DEPUTADO: - O quo pnt·ece ú que as 

commiss\ies do senndo s~o v~rd~deiros tram-
bolhos. · 

O Sn. OLEGAiuo:- Mais omiJ:,rm;am d.o quo 
;~judam a expedição dos J.lTOjL'Ctos que lhes s~o 
contlndos; e nlio ó isto JUSto; dcYem ser du 
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pr<;~mpto adopiados si merecem o npoío do se·. 
. tüd0 ; rejeitllilos st são tidos por inconvenientes . 

(AJJoiad01 . ) A cDdo uma dfls coroaras n rc~pon
saf>llldadc moml dos sens actos ; o palz rarú 
justiça ~ rruem a tiver. (A119iado.s.) O system:~ 
protointorro até agora seguido não deve eontl
nuar, paro que se niio digo que o parlldo liberul 
nada &!!m produz ido . de bom • 

O SI\. DAN'l'AS (mi11iBt1·o rlajuseifa):- E o re· 
gistro civil? · 
· O So. OLEGAnto:-E muitns outras quostõea 
de interesse palpitante, e de racil solução, depois 
das largas discussões que na imprensa .e no 
pnrlnmento tem illustr~do a materin ; nem o 
senado t~reeisn de tão longo estudo sobre pónltls 
de dire1to e administração que perfeitnmenlc 
conhece, nem Vtidc suppôr que tambem nós n5o 
bouvessomos lido e estudado o que lu. sobre 
o a~umpro, pretendendo ir descctirir o que nós 
nlio ocbassemos ou consultar as fontes de In· 
strucçlio !\_Utl houves~mos desprezado. Pódo a 
sun opinit10 divergir da destn cnmara ; ser:í 
mesmo :a melhor; mas manifeste-a e a sustente 
sem indeOnidas delongas, ( Apoiado8 . ) 

· Costnm:.m os ndver~urio;, dizer que o partido 
. liberal 6 csteril, nada produz que oprovelte. 

O Sn. CesAmll Ar.vt~:-E' que niio púde pt·o
dutir. Ld est~o diverso~ projeetos de fci Impor· 
.tantos desde o ando PIIS$ado. 

O Sn. A:-..-r,l;~Jo CAnLos:-Bem nos temos es• . 
rorçado por altender às necessidades pui.llicas; 

O Sn. 0LliGAR1o:-Temos feito o nosso dever; 
resta que o patriotismo do senado cumpra o seu, 
dando nos projedos que lbe tem sido remetlidos 
a solução qne tiver pc>r melhor em prazo brevo, 
pot· que o tempo corre e a ses~ão csla a findar-se. 

O Sn. CESAnto AL\'m~-O proir.cto de socic
d~dcs :IUOn)"IDIIS foi paro O H 'U:IdO I'ID Julho do 

- onno pJss:~do. 

O Sn . Ouc,\tuo : ...:.. E not~:se : quê e~se 
p1•ojccto era rortcm~ntP. su~t<mtado pelos COII$i!r
vadorcs (opoirrdos) ; crum erres os que nos excl· 
IR\'Dill n quo o flzessemos pa$~31' com · pre:>tcr.n 
nc~la c~m~r:~ ·uorq uc scrb bem :~c~ i lo no son:;do. 
(Apoiallos . ) · 

Cor~·espondamos no convilc. c entretanto o 
projcclo nindn não f0i disetHido c · \'Ol~do. 
(Apoiados ~ apal'l!'s.) 

0 nourc minislrJ com li solicitUt]c com que 
tl'ata· dos divcr~os nssumptos nl!inclllcs á suu 
p:t>tn, nos da noticin em seurel:.uorio do qu~ hn 
~obro ns consoli!lnçücs dns leis do processo civil 
o criminal ordeu:<d:tS por mini>icrio~ pnssodos. 

Quizcra quo S. Ex. nos dissesse qltal o cu· . 
rnctcr olficla[ d~~tos h"'lb:~lhos .jú concluídos . 
Polo gun se v~ no relatol'io n~o se conhece ela · 
rumenlo o t•cnsnmento de S. Ex·. i entendo que 
cs~e.r lrnb:1lhos s5o lJfep:•rnlorios on eletneutos 
offici~cs puu outros mnis lnrgos o lll'ofumlos 
quo tcnhmn de ser tentados na rerol'nla d:•s 
nossu~ leis do )1roccsso civil c criminal 1 ou são 
~imtllcs obras tlontrinaes dcstiu~dos u facilitar o 
estudo do direito, sem lerem mnis forc;t moral 
o outoridmlo legal do que ns lli~posiçües a que 
se l'e(llr.cm 1 . 

Neste caso ·é inulil sujeital·IS á ullerior de
Jiberàç3o legislativa ; si Dio são projeetos de 
1~1, nem ]lretcndcm . j:evesth·-se· de autoridade 
lego!, n!lo ha o quo resolvei' sobre cllas ; si tetn 
força imperativa leis s!lo, e não se trata de 
revel-os ; mas si são simples comP.ilaç~es . que 
t~m· do ser conmltadBs para tacilatar o estudo 
do direilo, que necessidade havia dellas T Como 
formularias eram dispensaveis. (Apoiados.) Como 
obrns de doutrina teriam . o valor eormpon
dente ao seu proprio merecimento, sem ser 
preciso despender-se avultadas quantias com a 
sua. publicaçãD. (Apoiados é apa1·tts.) · · 

UAt. sit: DBl'U~AOO :-E note· se que .O autor 
de uma dellas JlÍ commentou o primeiro tra-
balho , · · 

(Trocam-se divtl'80s opizrtea _) 
O Sn. OLEGAmo. : - Repito : si os trabnlhos 

n~o t êm e~rncter e força obri~torin, e nem siio 
pro)cct~s suhmetli~os á consuleração do corpo 
lerr•sl:!lrvo, não· se1 o que teremos a resolver 
&obreelles; si têm, desejava que se me dissesse 
como siio cbssil1cndos no corpo offiebl das 
nossas leis f (Apark~.) . · 
· On.n~to aç repcrl_orio da leglslaçllo perteneénle 

ao mlolster.o da Jnsllçn, de que lambem se faz . 
menção no rulatorio, concorilo que a despeza 
sojn compensnda por uma util1dnde real, .e 
multo estimaria que llnrn n org:miz~ção des~o 
lrub::~lho, como para a continuação do 11ue j1t foi 
começ~do, com. rAIDç5o :is consultas da scc~iio 
clojusllçn do conselho de estado, fossem votados 

·o5 preci~os meios. · 
~ o sn. D.\N1'As (mi11i#1'0 da justiça) :-E' qucs . 

bo de despezo.. · •. 
.O Sn. OtEilAnto :-Pois faç~·so, j:i que est:i 

pcrreitamentcjustificadn pela ulllidaile da obra 
que se quer cmprchcnder. 

A todos nós, legisladores on jnizcs, udvog-J· 
. dos ou tunccionario3 publlcos, Jitternlos ou es
criptores, interessa conhece·,. eaproveitnr o i:n · 
J10tl:mte su!Jsidio fJUe nos fornece. o conselho 
tlc esl:ldo no estudo das questües ~ujcilas :'t 
scc('.1io d!! justiça . (AJJOiados.) · 

De bôa \'ont:l<le coneorreti:~ eom ó riteu voto 
p:wn ~ clilspc~a qnc fosse · neccssarin pnrn que 
pros~~ulsse a compil:IÇ~o jà foila, correspon· 
deu to aos annos de 18M! n 1846, pe1' um h:~bil o 
luhorioso ex ·ofllciol dn secretn:rin .. dn justiça, o 
Sr. llellnrmino Pe~so:1 de Mello, lioje dlrcctOl' 
d:c C3S3 de correcção d~ córto. · · 

O Sn. DAJ•iTA& (minisl•·o dt' jus!i~a) :- Esln :1 
f!·ente dcssll estnb~Jecirncnlo ; nfio" 110derú con • 
tllluar uo truualho encetado. · 

O Sn. Ou:o.unu: ..,..creio (Jodcl' assegu1·ar que 
nrío se ne!(arin ti conlinu:H' na cO!llllila~iio pro· 
jectada, dtmlc que lhe fo:>$~·m fornecidos os 
precisos meins ; J (• mostrou ~p\1 dJio c bôa von • 
!nele no IJUdcz, thwtul'al que 1lo mesmo modo· 
se prc;;tc n conchlil' o !JIIB tão bem comi:ÇQU . 

O rtuc coll\'êlll é uiio inturrompet· sct·viços 
do mnnitesln utilidad(J por rnlln de vel'bi no 
orçmncnto; slio scmpro reproductoras os dcs· 
pczat: qu.!1ndo conconcm pnra mclhor:uucn\os du 
lnS\rUCÇlll). . 
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O SR. ZAMA::...nou testemunho de qu,e ll nobre voreccr ao mesmo tempo a sorie dos magls-
mlnistro traLou disto no sefD da commislllio. trados desempregodos, ê no fundo inconve· 

o SR. BAPTisTA P~>IIEIIlA :-Assim como não nlente. e, mais do que isso, inconstitucional. 
d rf ld bll n~t d ·nt- E• facil demonstl';Jl·o : peb Constitulçio ~ 
eve ser supp m a a pu ca.;.o · 85 400 aos dada ao po_der execulivo a aUribuiPiio de por si do supremn tribunal . - r: 
: os~. o•nn'RIO".- E. xactamente·, na ess" e re·· só nomear magistrados ; a és\a faculdade cor-.. .... ,. • ~ responde a responsabilidnde do neto ; mas n 

peito occorre-me uma observação. responsabilidnde ·ê imposslvel sem liberdade na 
Creio que a commissão de orçamento labora -escolha. Oro, si D governo tem do Corçosuwenle 

em um equivoco, para ó qual chnmo a atlenção designor este ou aquelle w:~gistrado pnrn certa e 
do digno relator que se acha presente. detMminada comarca, que no momento se nche 

O Sa. · Lnu;ru.To Buaoso:..:..Não está presente. vaga, e si o juiz nomeado_ não lhe inspira con·. 
·o rela(or é o Sr. Carlos AlTonso. _. · flt.ml)n ou não é o mais proprio para ~ervir nas· 

- · lD; pod!lndo alils bem ex.ercer os funcções em 
- 0 -Sa. OLBGARio:-:-=-Mas como V. Ex. fu. parte outra comarca, como tornai-o ·responsavel pela 
da commlssio poderá ter em consideração· o que riome:~ção, e pelos embaracos que dnhi possam 
vou dizer· Pelas palnvras da commissio parece provir para a marcha regular ilos. negoclos da 
que se ·quer supprimir a quantia dt! !:!OOiJ, de JUstiça? Como ha de o governo ·auender tis cone 
gratificação ao omeial da secretaria do sripremo veniencias do serviço e rcspondc'r por elle, si 
trlbuunl encarregado da compilação dos arestos.· não tem a liberdnde de escolher os fnncciocnrios 
O lunceionario, que de longa data está ericar· que 0 devem. pr~tm· ? A que nea reduzid:~ a 
regádo desse serviço, nio percebe por elle mais . fac:uldnde dns r<3moções, si dada uma Vllsta, ella 
do qae 000~, em virtude de um. aviso do mi· tem de ser necessariamente preencbid":l, não 
nisterio da justiça de 29 de Novembro de :1860, pelo magistrado q_ue deva ser removido, m_as 
e de tlin grande u&ilidade é a compilaçãodos por aquelle que noo oc~upn lugnr no quadro da 
eosos julgnilos no supremo .tribun~l, que não magistratura em exerc1cm? 
só se deveriam conservar inteiras as gratifica· E num pareça que com as designacõcs ·obri· 
ções que percebe esse official, como n_lé augmen- gatoria~ colham vantagem os magistrados sem 
tal·ns, si fosse hrecíso, para o elfeito de termiJS exercicio. 
uma ·rccompllnçiio mais completa. E."tamiuemos os factos: o jui11 de direito cleiu 

O aviso do Sr. Parano;uá já dispunha que· il a· comnt·ca -ou à commlss5o gue servin, ou porque . 
compilação comprehendesse· nio só tiS l'evistos lhe convêm, ou porque nuo póde ser const~r· 
concedidos como ns negndns, e tinha multo bôa · vndo em um lugar de ·confiança, que aceitou 
arrão pua Isso ; porque, sl no primeiro cnso porque . quiz, sujeilando·se á eventunlidodc do 
se conhece - pelos runilamentos cb concesslio niio achar comarca ao ·tempo da exoneração;· 
quaes os -pontos de nullidade ou de inobser· cont_inún. _porém, a perceber ordenado, e conta 
v:mci;~ de lei encontrados pelo supremo lribu· ;mtiguld~de inloir:~, segundo· entellde e prntica 
na\, no segundo tambem so.raz sabida n opinião o supremo tribunal do justiça; mas; em um 
do me8mo tribunal sobre as questões Sllscitudas momento dado, estando em uma extremid:tde do 
no correr do proeeaso, porque, pela sustentoção Imperío. designa-se·lhe a r.omarcn que vagou em 
dos julg:.mentos antoriormenlo proferidos, se oulrn; não t1 pudin, nem o deseja; não vai; lindo o 
tem por bem c.:~mprebendidn e -applicada 11 lei prnzo pnrn entrar em exercício, sn~pende-so·lhe 
no fMLo contestado . · o ordcMdo, c é dccl;~radu avulso ; é (>l'ivado _das 

Em um e outro caso . prevalece o interesse vmH~gens que percoLin, e, durante todo o prazo, 
que pôde ffiO\'er o llUblict~çiio de uma sentença que é .sempre ' longo a muitas ve2es prorcgado, 
dnquelle tribunal; _o notorei mnis que não só llcou :1 comarca OCt1phal3, t•eproduzindo·~e o 
deveri3m ser pot• este modo tomados os julga- .ruela em seguida nA mosm.t comnrca, ~"Omo já 
mon&os, como ainda se deveriil addicionnr 11 tem «conlecldo, com outro magistr;tdo quu tom, 
enda um delles 0 summ~; em forma de titulo bem não vnl, e nssiru :>ollh·n1lo o serviço pu· 
ou eplgraphe, por modo n r~cilitnr n consulta blico, sem vnntngem pnrn o mo:!istr~do o.rilllito 
que se houvesse de ruzer em tiio exten~n r.ol· menos purn o ndmimstroçfio dÍI justiça . Eis o 

· 1 - que hn. · · 
ecçao.- - No · mcn ver· a disposição da lei devo ~ct· r d· -

O Sa . ZAMA :-A commissiío ba de propô1· :vogodn, como pt·ejmliciai ao serviço da admi-
emendn restnbcleccmlo a gratincaçíio. nistnção da justi~a , além de nttent:ttorio ti Con· 

O SR.· OLttGAmo:- Vou agora trator de um stilulção; mas, a nlio queret·-sc desde jã destr11iJ· 
aSSl\mpto qu~, c_iJtnqunnto estrm~ho ~o rcbtorio, o que esk~ ct·eudo, lembro um alvitre que poderá · 
ê referente a JUStrçn o dn mwor tmportnneia mlnomr os inconvcnicnles que a prnticn jil tem 
para olla. EmLorao nobre ministro nlio o diga, denunciado: dti-se · prefcrencia uos juizes dis· 
deve oecess:.riamentc tor encontl'<tdn incoure· -ponivcis ons norneações -p~~;a as cmnarcus de 
nicntes para o rngular andamento da admini- diversas enlroncins que fllrcm vagando; nssim 
straçiio do Justi~a nn restrictn observaucill de se conciliará n convcntcnciu do serviço publico 
uma disposlç!io da lei do Ol'Çilmento, quo priva com o inleJ·cs~e do magistt·a!lo, OL\ esttlbeleçH-se 
o governo dn liberd:..dc de fazer ~o':as n~m.cn· umn proporçiío·. uos provimentos: uma ·tcrç·a 
çws p:~rn oom:~r«UIS, emqu~nto must•rem JUIZes parte ou mctndc por designn ~~o forçada, o resto 
de direito disponircis un mesma cotrancia, por livt·e e!!llollta ; é o qu~ me p..'lrece de cqui·-
vcuccndo ot·dcuado. ilnde e jusliç3. -

Esta disposiçüo, quo ú primcir~ vis.ta pnrecc O SI\. DAz;us (minístl'o da jujtiptt) · dll um 
cousuUnt· o lnterc~sc dos cofre~ pubhcos c fn- t nparle. 
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O Sa. OLI!GA.tUo:- Isto não quer dizer que me 
eon forme com o systema de nomeações e remo· 
ções que se ach11 estabelecido; é slmJlles remedlo 
ao mal que se apresenta. · · 

Eu não desejo ~ue o governo exerça press!o 
alguma sobre os Juizes; quero inteira separa
ção entre o poder executivo e o judic•arlo. 
Nada de arbítrio nas nomeações e remoções; 
sou seclario tlo systema da nomeação por· con
curso e necessos por anUguldtlde cGga. 

O SR. ZAMA:- Mas o concursó para o pri• 
melro grão aómente. 

O Sn. OLEGARto:- Sem duvida; como se 
observa no magisterio. O concurso é o meio 
mais seguro de provar llplidiio e idoneidnde, e de 
arredar o Incapacidade animada pelo patronato. 

O magistrado desde a Investidura do cargo 
até aos ullimos gráo~ deve ser independente .do 
governo: . deve conquisto.r o seu posto pelas suas 
habilita~:ões provadas e niio pelo fnvor ou in
tercs.~e de terceiros. Felizmente pensa deste 
modo o nobre ministro actual. como já teve 
ocensi5o de o manifesl:lt' em 1877, e de\•emos 
esperar que propugne pelo triumpho completo 
de sua idéa. 

O sn. DANTAs (minist1·o daj.~stirra;)- O eon· 
curso sô 1•óde prejudicar ao pouco intelligente; 
ao pouco estudioso. . 

0 SR. OLEGAI\Io:-'E aos que. só eonOarn no 
patron3to. · 

. 
O SR. BAl'TISTA haEtllA :-Os advogados pro

vectos. 
O sn. OtBGAnto :- ••• não .os excluo; e pre• 

sida o aeto o presidente da relação, o dosupremC". 
tribunal ou mesmo o ministro da jUlltiçn; tudo 
Isso é IJUCstão de detalhe, é melo pratico que 
.solfrern as modinC.'Ições que parecerem con
venientes, sem prejuilo d:l1déa principd. 

Que grande vonta,:rem p:.rr1 a magistratura 
firmar a sua independencia desde a invesliduro. 
em seus proprios elementos, e dahi caminhar ao 
termo da sua cart•e!t·a sem mais depender do 
,::o,·ea·no I Do gonrno, de quem, na phrase de 
Royer·Collard, o mogistrado nada devo esperar; , 
c nem rec0i tr, afimdii poder ser impassível como 
a propria lei I (AJ1oiados; muito bem.) 

Então nenhum perigo mais haveria nos· ne
cessos por .antiguidade cega, na l.•e no !.• lns
tancin ; estava quanto posslvel salisfeita a con· 
dição de idoneidade; ó. conservar-se a classillcação 
de entrancia~, seriam ellos percorridas tombem 
por antlguidadll,e por antiguidade chegnrl no juiz 
ae dii"eíto á relação sem o pungente dez3r das 
preterições successivas, (Apoiados.) 

Eslava realitad~ uma do.s ospirnçõcs do par· 
tido .liberal (a}Joiados), qne tanto tem clamado 
pela indepenilencia do poder jndicinio sem 
poder até ~gora otlingir esse de81dcralum. · 

Sr. presidente, receio abusar da attenç1ío da 
eamara; não desejava fatignl-a ... 

Vozr:s: - Tcm faltado perteitamenl6; con-
tinue. · 

Nem e idéa nova ; já foi posta em pratica com 
succes•o em França pot· nm lllustraao ministro O Sn. OtEGARIO : ........ mas eu disse qu::: vol-
dn justiça, ~lartel... torin a questão das ineompatibilidacles, parn en-

0 SR:. DANTAS (1nini$ti"O da 3-1utir.n.):- E Du· cnral·n sob outro aspecto, o quizera desem-
··- pcnbar-me deste encargo. 

faure. Fal·o·hei em breves termos. calando o que por 
O SR. O,!:EGfRto:-,. •. e D~raul'et o que mos· mim penso, p11ra s<i repetir o que sohre. este 

tra que nao e uma muovaç~o per1gosa que se importante objeeto têm dito autoridades respel· 
vai agora ensniar. Ne1n procede o que em con • laveis do ambo~ os p~r\idos no nosso paiz. 
trario pOl.deram os que, eomo o Sr. Lnfoyette, Verse-1m enl5o com qunnto razão estranhei 
condemnnm o systema do coucur~o, pOl' não que tilo pl·eeilJlladnmentc se tomn~sc um:~ medida 
resolver a dimculdade relativa:', mornlitl:~dc do1 odiosn pnru a magistratura, quando outro~, me
cnndidoto~, porqunnlo um11. cotNi mlo excll\e lhor wi~allo~. havlum recuado. ante as difficul
a outra; n:•da Impede que se juut~ á provn da dt•des que encontrnr~m. 
cnpoddade intcllectunl o da cnpocidude mornl; · N5o ê quo tilo. cselnrccidos chefes da nossa po· 
tamhem no m:.gi~tei·io· ~o · fnz o nomcnçiio por lillco milllantc conhuces~~em menos do que nós 
concur~o. e de . certo não tcrli .tlre~ctndido o o ustndu llo [l~lz, ros!W!m indifferentes ó mnrcha 
governo da opreciuçiío !lu~ qu11lidlldes mor:tes dandmlnistroçitodn jusli\'U ou deixoMem de ser 
dos concurrcute:>. nnimodoa J)l)lo patriotismo !]Ue sncriflca sem 

o StL Fnmr.u CoU'!'tl'iHO d:\ um nJlllrte. hesitm;lio v intet•csse t)nt•ticulm· ti cuusa publicn; 
tnus é que conlprelwnrlerom melhor o espírito 

O Sn. Ot.EUAIIIO :- l'údc ter lwvido alguma da rororma o tivernm t•or ocet•!ado protr:•hir o 
vez erro d~ ·upreciaçiio, mas nem por isso pótltJ quo por um 1·as~o de pcnna, e com r.1)plausos 
ser contestnda n mperioridu<.le do svstemn do do !'l'a!lde maioria de~tn camorn, foi hn pouco 
concurso, sobre o d:~ livre c~colha entre umo decidido, cm·tando·se mns niio solvendo·se as 
enormtJ quanthlado de pretendentes, em grande duvidos que outros suscitaram. 
pnrte mal prcpllt'Ddos, porctuo n~o temos Em i81lts, pela pl'imdru vez, agitou-se n.o 

· cslogió, l'llltn-nos o noviciudo regular, pdo pat·lnmento a quostiio das incompntlbllld:Jdes da 
qual tanto clam<)va o Sr. Nabuco, como escola tMgistrnturn, por occnsiiio de discutir·sc a rc. 
em que s~ preparassem de\'ldnmcnte osaspiran· rormn eleitor~!. 
tes ú magistratura. Jáno sllio dn commis~iio começou a manites· 
Tnmbem w tem f3llado nn difficuldotle !lo meio tnr-sc repugnmcin p~lo iden du incompoUblll· 
lie c!Tectunr-se o ~oncur'o; niio h a difficnldade dnde do alguns runccioum·ios ; e na discussão 
aliullln; scj~ fci1a o cxhibic;ão dM provas po· surgiu logo:.. questão pre,iutlir.ial dn inconstitn -. 
rnnto mna commi~~ilo de juriscoosaltos; h~lj(l cionalid;ulo; dizia o dL'JlUlado l''err~•z (Banio de 
prova oral e por escripto: sirvam d~ examina· I Urngunyanu) : Sü ~ode mos legislar sobre o 
!lores os magislrt~dos de 2.• instancia... modo pratico das eleições; tudo qu~nto se 
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refere a exclusões, restrlc~lles no gozo de 
direitos poHLicos do cidadão, na r.aarle excepeio· 
nol, é •ncon~;titneion~l ; manifesto-me contra 
o projecto por inlquo, parcial, oppressivo,tyran • 
nfco e. ont•·conslituclonal. 

O ~ ia do art. &,.• do projeeto estabelecendo 
n lnp:.mpa!ibilidnde só rer~rill·se aos julljls de 
dire1to; nao coLnprebendLa os magistrados de 
~. • instancia. Aquelles mesmos, por uma emen· 
da de Rodrigues dos Santos, deixariam vagas as 
suas comarcas só mente durnnte a legislatura. 

O § i3 depois de onimoda discussão foi rejel· 
tado ~or ~9 votos conlra :u, contando-se entre 
os prllnCLros os dos mlnistr<:~s dn guerra e do 
estrangeiros, de Souza Frnnco, Urbano, Barboza 
de .Almeida, Valdetnro, U. Manoel e outros e 
dos a·cLuaes. senadora~ Ja.t'(u;~ry , Antiio, Rio 
Branco, Uchoa, Coteglpe e Dias de Carvalho. 
· .No nnno segutnte foi promulgada n lei de 19 
d~ Agosto sem ns pretendidas incompatibili· 
dades. 

Em . f8ã5 reformou-se o systema eleitoral ; 
foram creados os ·Circulos e os incompatiblll· 
dades eleitoraes. No senado a~ commissões 
reunidas de conslitulç5o e legislação dividi; 

. ram-se nn·quest5o d3s incompalibllldades. Eu· 
zebio (relator), Olindn e Moranguiltle entendiam 
quu el!as eram lnconstltucionaes ; Pimenta 
Bueno o Sapuraby, adoplnndo·as, subslilulam 
as lneomp3tibilidodes directas pel3s lndirectns; 
isto é, declaravam vogo. o lugar, sómente du· 
ranto a legislatura, .niio podendo o magistrado 
perceber or.tenodo e nem conlltr antiguidade, 
dando.~;e.Jhe substituto. 

Gnbriel Mendas, outro membro da commlssão, 
con~ideravn•as lneonstitucionaesf porém uteis. 

Dizlnm as commisslies: o dite to de elep:er ê 
ser eleito é um diroilo politico1 ainda tomnudo-se 
esta pnlnvra no seu muis restricto sentido ; tudo 
qunnto diz respoilo a esse direito só pôde 
ser nlterado com reforma da Constiluição. 

Decretar qne 11m cidadão, gozando de tod~s 
as condições conslilucionae~, deixe de ser elegi· 
''el é cercear os seu~ dirvitos · politicos, é umn 
dimfnuição que so/Tre ncs~es direitos. Essa 
restricrlio nfin prejudica sómcnte ao votado, 
senão lambem no votBnto, cuja liberdade de 
oscolhu I! limitada. 

Na discmsõo prnnunciou·Sll o presidente !lo 
conselho (Paraná). sustentando as mcompDiibili· 
dudes du projecto por nno serem nbsolutas; mns, 
rcconhel•endol a conveniencia do virem os ma::i~· 
tradns no p~rl~m11nto; rcptllil·os todos· &cria 
alatál' a C1111stituiçào. 

Antes havia enrctndo o debate !l senador 
EuzciJio com o monumentnl discurso de 16 de 
Julho, aind~ lloie conmiWdo com o mais vivo 
iutere~~e. por todo~ quanto~ (lfes~tlll bomen3g-em 
no tnlento, l'l illu~trnção e no patrioti,mo. 
(Apt•iados. I 

lll1.ia ollo: n~ inrompntibilidade~ ~1to conh•ut•ias 
~ ll'Urn tliiU P~piriln u:1 Cunstiluiçlio c dependem 
th! rol'ut·mn cunalitucinnnl. 

Niin poi•lc ~··t' rdloll'mln tlin,ilu lll.!.rtlnl politico 
· com·t~tl!tlHtlll ui•l:•tlion ~"1\1 11110 a mu;:io inteira 

sl'ja clmru:11ln u l't•~ui l't•l' ~DIH'Il L'> in 1liminuiçiio 
do~ sou~ dll·••il• •g jlotliticn~. 

Mltiowitu llL'Cu,;hmnoJs •lu l11~islutun•~ ortlinn·· 

rias nHo podem resolver llssnmpto de tanto al· 
cance. . · 

A incompatibilidade é a restricção de um di· 
reito polillco eleitoral, 

Faça·se da mogistratura uma carreil;a &ai que 
o magistrado niio quein deixnl·a pelo mnndálO 
p~pulsr, .votarei por ella ; incompatibilidade 
dtrecta, nao. 

Dizer : ~ vossn eleição é permillida, mos 
perderei~ o lugar, é impilr pena. 

Que razões h a pnra o excl n~ão 1 A magistra. 
turn é a classe mais preparado e bobilitada para 
poder cooperar na conrllcção das leis. 

Invocando 11 antoridadu de Bentllam, espirito . 
profundamente analytleo e temerariamente re· 
rormador, que niio póde ser suspeito aos amigos 
.de rnnovaQões, accreseentava : a incompnlihi· 
!idade do JUiz não deve estender•se ate á te· 
presentaçiio nacion11l. . . 
. o· lugar de juiz é o melhor. prepnratorio pos· 

sivel para·leg•slatlor ; que homem póde haver 
mais·outorizado a 1'azet•·se ouvir sobre as leis 
do. que nquella qu~ seguiu s11:1 marcha e effei· 
tos iturante longos nonos. 

O! grandes . talentos, e os grandes conheci· 
mentos, siio em masin raros para quo o paiz se 
exponba ao. atar de privar-se delles por exclu· 
sões ~eracs. 

E 1sto dizta·se na rngMilrra. onde ha muita 
população 1 Uluslraoíio disseminada e muito 
poucos J mzes. Na: Inglaterra os grandes jultes 
têm nssento na cammrn alia e os outros jtib:cs na 
eamara·I.Jaixa. . : 

Em 1833,~, tentou-se no eamara dos communs 
obter a exciusi'io dos magistrados do rocinlo le· 
gislativo ; Macalllay criticou severamente o bill, 
estranhando que se pudesse dncobrlr lncom· 
pallbllidade entre as funeções legislativas e ju • 
dicbrias. Como~si ha muitos seclllos, dizia elle, 
as luzes dn magi~tratura niio houvessem dado 
brilbo no parlamenLo com o mais viV"o fulgor! 
Como se pudes~e ser contrDrio á.dignidade de 
quem quer seja, áloda mesmo do um magis· 
'trodo, solicitnr os sull'ragios do corpo elei· 
tor~t! · 

Si é por fnlta de independencio, pondoran1 
com muita razfic o senador EuzelJio, enlfio niio se 
cumpre n Constituiçiio; rnzl'i n tn~~ietraturn in· 
dependtmto, mns nüo a exclui. E o bnchnrer ou 
particular I{Uc vem ti c:onwrn pretender de$· 
pachos, nflo e dependente? 

A opposiçüo em todo~ os tempos contou em 
seu seio magistrados. 
. Di~·se Q.UB inlluom na eleição, qria congcm; 

mos n cle1çiio é c foi sempr~ só do J!oder e;,.e· 
eutivo; alhis uiio seriam ns m:1gistrados dorro· 
tados em sua~. candidaturas. 

Umn M~ lei execut~.1a por quem niio teu1 in· 
teresse ~ó póde produzir dmnnos; o cxecuti\'O, 
como o judicinrio, síio !lS I'Xecut!lres do legisln· 
livo. A bõo execução fa1. n lei bôu: o quem 
melhor a ptide cxrcutnr duque nquctlc l(lle a 
re7.1 Os conhecimentos prtlliCOS do j Ui?. muito 
concorrem pa rn o :1c,~rto 11:1 ~ I ds. 

'l'it·ai :1 t~.1ndidatur~ ao~ hl~!~iatt·nd~s, uem por 
is~o dcixar;io do ser politi os. 

o que se deve Cuwr nãD t\ m~!l~ r o c>pi ri lo de 
purliílo; é encaminhai-o d~Yillamcnlc. O tnll.· 
l:(i~u·ndo incomrmti\·et,.si ~; t•vliUco, nJi-sc fazer 
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politico de:~contente, e. converlerem~s um paria- Haje a magislrnlura toda é incompa&lvel, 
menta r ulll em um trtbuno. ou facciOso. I desde o supremo tribunal de Justiça até ao ultimo 

Si quereis uma ma~lsl~a~11ra in~elligente, representante dopo. der judicíarlo, e, pa. ra accen
que comprehendn os prme1p1os de d1reilo pu- tua r bem a 'ldéa daexr.lnsiio decrer.am-se ineom
vlico e (WSs:~ bem calcular a I nn uoneia gue as palibllidades absolutas, porque o que ~e lê no 
ldéas. possam exereer na felicidade do p:u.&, não projeeto indire.ctamente conduz a esse in!allivel 
podets fazer ~om 9ue um hom~m que nas~eu resullado. (Apoiado.t.) . 
com ca~BL'D Intelhfjente e cspirito MliVo de1Xe 0 SR MElRA DE VASCONCELLOS • Ind' t 
de segUir um partido. • . . ·- 1rec a-

A candidatura é demais, uma ~nrontia da mente assim I!. 
probidade. Quando o magistrado tivet· aspira- O Sn. OLRGA.nto :- Sem duvida alguma 
.;ões politicns ha i! e fazer por mereeet• a estima (apoiadoi) ; a opção é nma burla i é umll liller
publiea e os votos dos seus concldndfios. ·o seu dada Vã e lllnsoria, porque nao ba ·llUigia
·proprio in1.ei'esse O fara probo O digno da con· trado, cspecialntente de 1.• lnslnncla, I)Ue 
sideração do corpo eleitoral. · dei~.:e o seu lugar, que lhe aaseguro, em faUa 

M ... s, object:J-se: a ndministraçõo da justiça de outras vant~gens, ao menos a perpetuidade, 
soffl·e pela .falia de exerci~:lo do ,juiz ; ~im,. mas· para occupar a posição preeuia de represen
tem substttutos legaes, e poder·se·hlD dispôr 1an1e da nação na camara· lemporaria. Nem 
melhor sobre a fórma das suhstituições. E P.ela de senador . escolbido d~ixari.a o cargo,· 
quando assim fosse, niio seria ll. falto l11rgomento s1 passasse o proJccto como fo1 aqUI apresen
compensada pelos s~:rviços que a m~gislralurll tlldo pelo governo, e nno fogsc ndoptada, depois 
iria Jlrestar ua odministrn~.!ío e no parlamento' de haver sido rejeitada, a emenda que ofl'ereci 
Paulino, Pimenta Bueno e Nabuco, arredados substituindo a palnvra eleita por outra : reco· 
de su~s comarcas, não compensam os inconve- 1thfeido. Está na oonseieneia de todos o que 
ui entes. dn falta de l!O juizes de dirello ern seus vnle nas míios de advers:trlos intolerantes a 
lul!ares f orma da depuração, que l1·ansrorma o mnni-

Jdé.qs tão nobres, pensamentos tiío elevados, restação livre do corpo !!leitora\ em um calculo 
doutrinas tiio verdadeiras ressumbram das po· ndequ~o á consecuçiio 4e fins~ parlidarlos· ou 
lavras do 1Jrorundo e eloquentl! parlamentar~ satlsfaçao de dosejaílas lbclusoes e exclusões, 
·quo eu nem me animo n continnat· a resumi!· quando não é mais grave e prejudicial o resul
as, pelo receio de tirar.· lhes o brilho que offus• tado pelas annullações inrundaifas de eleições 
cavo ao serem pronu.ncindns, regufarmente feitos. 

Foi o ~;~~ojecto votado no sen::l'lo, e ~!lndo re· Que o diga o nobre deputodo que me ouve, o 
meltldo a camara dos deputados ahi n commis- Sr. conselheiro Libcrato Barroso, e eu mesmo, 
são, composta de Zacarias, Figueira de !!lello e collocado pela espontanen. e.logltlmn votação do 
Diogo de Macedo, pronunciou-se contra elle, corpo~ eleitoral da minha proviucia ~~ honrosa 
reputando-o anti-constitucionnl nas uuas idétts postçao de segtmdo vot~do em uma lista se:r.lll· 
culminantes ·: - incompatibilidades e cireu· pia para senadores, coai cerca de 1:1100 votos, 
los. - par~ ser dnhi excluído, som razão procedente e 

O presidente do conselho f~z questão de ga• JUsllflcuda, por outros candidatos, de poueo mais 
binet~. e o projecto foi appro\'ado por M votos de COO votos, ~om d11vlda muiLG dignos, e dos 
contrn 35. No senado tinha pnssndo por Ires. E quaes um irtnão do proprlo autor do parecer da 
assim foi letla a loi de !9 de ~et~rnb\'0 de i8ü~, commissiJo apuradora, mas que em verdade niio · 
na qll;•l vingou r. incompatibllídnd~ mas só- haviam obtido. votos em nllrnero preciso para 
mente pora n maglstrotura de t.• instnnr.ia. figurarem na hs&a. · 

Seaulu-se n rel'orma de {860; estabelecendo os DeiJtelpo~, porém, de porte este .incidente. 
d

. ~ d d d b . . N~s circumstanctos expostas jn vê a camara 
ts~rtctos e tres 61JUta os em su ·stttutção nos que sobeja rnzilo tenho parn oppilr-me á vlolen• 

circulos de um; Foi poriJ~do o debnte em quo se ta medida tomada em odioti magistratura (nã~ 
(lronunciarnm contrn o nrojocto. pnrlnmentnres apoiados), cxpcllindo-n do parlamento, sem raEão 
ôlsLinctos; dentre elles aistingnirci o sempro sumciente, e parn protestnr contra 11 mn vontade 
lem~rado senador Nabuco, para rememoru.r suas que nestes uHhuos tempos se tem contra e lia 
palavras : opponho•me ::i t•eforrna, cntt•e ontros manifestado; hn um~ indisposição patente, como 
fundamentos, pcrque nmplia os incomp:ltibili· si fo5se ella responsavel pelos erros por todos 
dades .dos m3gistrados sem uma comp~nsação commeuidosou c:tuso das di!Dculdades com qul! 
que lhes favoreça a carreira. · lutamos; á verdadeira munia tnoldizer da ma· 

Niio obstante, foi ,·otadu n lei de l8 de Agosto gistro.turn, que, entretanto, não uchn gnrantins 
de 1860 e em 1875 nov:i reforma se effectuou, nas leis, nem apoio c prolecçiio entre os podet•es 
cstcndendo~se a incompatibilidude oos magis- publicas do Estndo, nem no poder lr.glslallvo, 
trndos de \!.• instancin, mas :lindo. c ~empre li· netn no axecu\ivo e nem no moderndor. 
II'!ita~a ós provincias em (jt\e exerciam juris- U~l Stl. D&rUTA.Do :-Apoiado. 
d1cçno. . .... 

Chegou.sc, emfim, a 1880, e om pleno dominio (T•·ocallhte llfUI1'lt•). 
do idéa liberal, esquecidas as doutrina~ 8ule· O Su. OLI!.GAI\tO :-Esta ó que é a verdodo. 
ri~rmenle sustent~tfas, e pospostos os compro· Quizm·u, portnnl~~, quu so flzesao alg11mn 
m1ssos tomados em um p1·ogrmnrna rctmdindo, cousa em beneficio da mnglstrntura, que deve 
lonçou.se a barra muito ~lém do ponto a que se merecer toda a aUençi.io da noss:. pnt'IO, 
l1nvi:. .nlé entf1o chegado; t'sli1 feila 11 grnndo O Su. DAPTJSTA PBREinA :-E tom 1.r>do o di· 

· conqmsta porlun1cntnr 1 reito, 
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O sn. MEIRA D& VA.sco~cELr.os :-E esperamos- nlmntbncia em viria; mns não. riquezas ·quo 
que se faça . nnnca rl csfl•nclaram. (.-tw•iatlo~ ; muito. b~111. ) 

O Sn. DANUS [mi11L~t• ·o d !t- j! r.~ t i!;rt) :-Telil . E, fiu~l~ente, fa~a-~o clfccliva a respon$:t bi· · 
· direito ais maiores lltllmr;iies dos podP,a·cs ptt· lldildecrt rnowl, por moms <JD•)rgicos r: proruptos, 
blico~. . Jt:n·n IIUe . ~ inobserV:tllCia CUIIlO~a da lei seja 

. ~eml) t'e, como dtJve ser, repl'imitl:t e conde-
O Sn. Ot.l!I:Alllo :-... que sr. forlilie:; sso o prin- mnar.Ja . (Apoindo~. ) 

cipio rln nulot·irladc, sêm que!Jrn d:r I.J t•m cnlen- As.<lnl tercmo> a mag-islrntt:r:t lwm constl· 
dir.la liberdade, l'CI'C~tindo·St)"O poderjttdiciarin IUÍ\13. ·e indepcnd~nte, iJe rúeto e de direito, 
de g:trnntias rracs, rtue lhe f;dtam, ~ clcv:md·o-o como suppuc n lei rundamcntnl do Eslodo ; 
á nl.tttt':-t dt\ sua ncbrc e diJTicuiLo~n miss~o : !JUe uenbum inconveniente mais hnvtmí nns pro· 

·neste testnmetilo pomico qu~ agora rnço, J>OI'I)UO !llllÇOOS llOr :tntiguidnde, eessnndo a rutill 8 
de cerlo nfio voltarei" m;la C<tmar:t, ·p:•ssnndo n satn (Jrc pct·ig•lsa influencia do governo sob_l'tl a 
reforma como foi aqui votada, ·· · · · · sorte dos juizos; a suflicicncia dos ,-eneimentos 

O Sn . ANTONto c.,nr.os·:-Ni•o será o.nnico. p~rmitlira um ll'ntamcnto em posiç5o con· 
O S.R . Ou:r.Anto :- .. . oos. boi•~ cOillltnnhel- tllgna . • · 

ros lorMm sempre stwYe o po~o da dcsgt·aça... O SR. DA~TAs (mini3tro da jr~stil;a.):-. Ao 
o· Sn. DAt'l'tsTA. PHur.tuA :-Sim ; m~5 nunca. abrigo d:1 necessidade. · .· • 

ngrarlavcl. O Sn . OLt::GAnio :·- • • . n superioridade, con· 
o o· Sn. Or.F.GAniiJ:- .... "'] ltizcrn, uigo," quo lU 1<idera()50 e dignidnde do can:o· fO t'h lccerão o 
m:miCesta~ão do men u·ltimo voto pula :<ol'tc de cuacter . do jui7, qtte. revestido de fnrça e de 
nma el:~sso.· t:lo rlc~f;ivorccidn ros::c um bt~ado que Jlre~ti~io, acharti no sun proprio cnrreira a salis· 
des()l!rtasse o :.nimo dos que podem . vcncc1· os f~ção de su:•s le::rilimas n~pir~çüc~. c as glorias 
obstncnlos que ll1m ol•j hoje itupcdido umlqlot·· qnc n ll moit::io sonhas~e ir colher nns agitadas 
Ccita rcformn judiciaria, refot·mn que ó a ns· lutas da política (apoiedo~); sü ent:io poderá 
plração constunta de todos os (lartidos, de todos st:l' t'i ~torosamcnte rcsponsnvcl pelos seus actos, 
os ma:,ristrados, e especiulmente rh• (lllell~ · qne po"rquc u~o mais se lar:i sentir n pressãQ .. estra
á mugislraturn tem tledicado toda n Sllll v ida, nlw, que faz muitus vezes do ju\z um simples 
todo o seu futuro... -ill$lrumcnto da vootnde do 1•oder ou uma vi· 

. ctimn·das oxag-ct·adM pretcnçües de influenci~s 
O Sn. HAt>'l'ISTA PEnmnA:- E todo o seu· gr~ndc tocnes· de que dependem para se podet·em eon· 

tal~nto . (Apoiado$.) siJ rvar n:-t (Josi~ão quo occupam. (.-lpoiaclos ; 
O Sn •. Ou:oAmo:,.-•.. som poupa r ~om·i fi ci(ls 11Wito liem .. ) · 

mult_as vezes ~u1•crioro•s ds.~tws l'orç~s. Fnçn·se . Só cnliío scr:i o magisLmdo a imngcm vivn do . 
uma . reforma ~obro b-•~e~ . l~•·gus c scg-ur~ s, lei, ~r;uulle rJllC, M exprc~~iv.~· phrnse d& um es• 
yenham ~s incumlt ·.ttibilid~rle~, muito !'mbor:• ; criptor contcmpol·nnco, Alberto ll:tbnu, deveria 
eu tnmbcm ns quero ; mas IlM condi~õcs leme $Cf collo t~.1do no llOslo m~ls alto no resp~ito das 
brnd:~s pelos lln:odos ciH~ I'cs t1nllticos, senadores 11tu;ões, pof!lUO 'li o gunrd~ dos . intcres~es pu
Euzebio c N:tbuco, os dou~ mi ni~tt·os que mnis- IJ i icu~ o priv:ulns. o d··funsor do diroilo; o (II'O• 
energicamente ~ · lvngM'm :t t;•US:t · rio!< mn)!is· tcctot• dn lihcr(lnde indivitlual, . o intorprelo da 
ll•ndos no par·lnmcnto ; im·oo.upalihilidadcs ind i· ''Cnl~tlc, o s.,ccrrlotc rio um:1 l'eligifro om que se 
r cct:rs, (JU•! niio l'orc.•m, mas couv iolt•m o~ mt~- \'1\nera 1111111 d iviudado Cl ltC não Iom atbcus. 
gi~tr~rln~ a ! tCI'm:uw cor 11:1. cal'l'oir:t ; ~e;u pro· (:1 /)oiados; 11t11ilo bl!lll) . . . 
cur:rr mi pulitica cnrnltCm•~ç:iu :'os :r~ rum~ que N:r~ circumslatn,i:ts en1 que. so .nehn o [lnl%, 
supportunr nn P.Silinho~a prull~>;io tle j uiw~ · o: umprc r'ccoah\!cct' que :u nosso!!! i u~tituições po· 
E~tal.telc~n·so ntn ~y~l.., ma r! e nt'Jwniw~:in iu· li ticus aimln d~:m:mtl:rm tuuito esfOI'\:tl_ par:1 quo 

· dicin l'in · re~ulor firmando-se ns Jurisdiçijtl:< c pol's.•m Jlrod tmr todos o~· seus· bl•uellcos .-esul"· 
compettmctas em JH'inciJ•io> certos e inv:t r i~ vei$, ta dos; pouco é 0 !JllO cst:i feito; muito 0 que 
eom altenttio :is couveuh•ul'ias puiJik:t~ o eg11u· resta a rnze1•• 
-olnes circum~tnnei ;os do J!Diz . . 

Fnç:t-sc da illu>oria 11 ,tlepcnrktlci:i do jui1. Com relnçiio ao est:tdo dalc~islnç1ío da França 
umn renlfd:ule, desde n invc>lilllu·;; do· c:H·g-o c. esped:olrncnlc,dus di~po~i,ões comemenles á 
oló ao ultimo ac~cssu; JtC)r 111eio d() r.oncltl'$0 e ntltninis!L•açlit) rlu jnslit;a, t.lizin um anli)o'(o (Jte · 
aproser11oç:1(1 p:m1 n pt:ittwi1·a nomc:tç:io, com siut:nle do nssernblén lo:.ti~lalil':l. daquclli.! pniz: 
exi~en ci~ de rig•lros" p•·ovt• de cl•p:rcitlade iu· Como a cslnlun de Glauco, !JlW o tempo; o 
tellectunlt' ruor-:tl. . . · mnr e D_s tempestade~ de tal mOtlo d••sllguraram 
Adt•t•te-~o o Jll'incilliO t.lu anti ~uid;~dc c.tig;o ' ' ' ' tnai s p.•ot'et•.ia lt!ll monstrr> do llltC um 

regulan.l•• :•~ I'CIIlii~Õt•g '' promn<;Üt:~, · ~~m ·mn\s · ,tllus, t• hJ,:i~ill !,'fiO :dtPt'ndo no sl'io de no~sas 
tlcpentleih:in •ln Dr!Jill'io do ;.:ll'l'< 'l' :w, o s-ü. rcsal·. : commo~ües llOiiticns, por 111il cnmus sempre 
YMl:ts "~ cotii'Cllieno:i:ls li" jn,lit:a . !'~: llaseenlt~s , pt•la :~cr/uisir_·ii~ (( O muilns I'Onbe· 
.. A~>c .:.: urc·sl\ ,. elnl'c-s:J· ;, l'""i~:iio · do rungi~· · c<Ull:tt t••s o larniJem .< t ' murlos . ct:ro~, tl!m-mu· 

trnd11, [' I" OJllll't•inrrauol tt-lh t\ Yant:.;:wns e •·SSO:lt'S U. dúrt ti de :tpJl tii 'Cll t:Íl 11 [101110 til~ n5o JIOtl t•r mnis 
llHli$IH •n~:lvcis (rlJ~ •irlllr•s l : •· enl t 111~t·3ruc:< c hun- ser l'Onltc1Ji1la ; c ontle ~e deval'i~ encontt·ar 
r :•s, vc1wilnuntus ~uiTt·spnnd .. ulcs •i ·iJnp11rtnn· uma vont:.do lirmc, movidn scm1•rc no impnlso 
ci~ do s~u • ·:tq~o ; ~ ~~~~ ~~H iadul'im< f: I\'U!':l \' l'i~. \l(l lHiucil'ius ee1·tos. c in,·nriuveis, ulll Yez dessa 
montcpius qUo) re~:-:u~ t·dcrn rln mbcl'iu n ~(tl' lo ' cclc$tc t• llt:t;tc ~ lnsa siml•lid rlncle que daveria 
1bs rumil in ~ de m:tg-isu·n~os ho!w~lo>, IJ uo s•'• .~o ustimir . li no!Jro Cill':-tclcr dn . l cgislaç~o só 
podem lepM ho1m1 o prolndadc llo <JUO livcram dcpar:uuos co111. um oc-eano . sem margens, um 

Tomo JII .--;JS. 
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· nhy~mo >em ftJndo c tun c:1ltos r\uo aintla c~pera li§Cc"s .. üo ~m i.u de dulbo de 1880 
·o ver!lll •la crc:.:ç:in . ·.. · . 

Pois b elll: ~ i t:io ~nsh•t·o C<lõlCCÍ \1) i1,·,de. St'l" :1 l'IIE~ID5i'iC!.\ DO ~ll. VISCO:SI>I; DE I'RADOS. · 

i1 th~ aJ)p!ic:u.ln. ~0ja "riuJu·e rni tti3tt'u o t~cge nc· SU~l~'l.\JUO.-s:tt'r.un:~T r..-rroj~lt>!I.-Ptt i'Ot·er ·s.-Ohset'.• 
r:Jdor do -S\'5te ntil vici:ulu ele nns~t• oru aniz;u~io ,.a ~ Li \·s ,to :-:'1· . ~tal lu:irQ:s.- ... u~r.•u"" P.\nTt 1u fln b!at . oo 
j udiciaria: sejn o r erlm Cl"l'lltlor da ord l; llJ tio ''i- ltl .t.- :!.• d 11<U,.,],, do ~··çttii) O<t iO ' ,J,, jn;liça. Oluoru· 

I . _, d ç~o~ tlo Sr. ua,, lbtu. Pereira. o prc:oid(tute. Diseut·&o do 
T~m,•nte n mr.J~ua ; !'dorme :1 ndministt·a~Tin a S•·· IJ.\pLUa l'c1·dt~ .-st•'"'"A . ... ,,.,. o.\ on ii~M Da pu.-
justi•;n )101' modo ~ :<e rt!lll s;olisfcitns n:i lll'CCSSi· lutcrpotl>ção do iir. SalJanha M>rlu lto. lJl.eurooo do& 
d~des J"rí !'t.ll' todM ~1·ntid~$-C ter;\ IJelll mercciLlo So·' · SalJalllut ~brluho, B~r!u Homom do !llcllo (••I· 

. uislro tlo imJJOtio), Nabueu e l'o<W-o Lui& (Jaillhtro ~• 
dn pntmt, t'OtTcsponuentlo •li~narnljntQ á cmt· "''""~•i•••>· . . . 
Jlnnça f}Ut' lotln~ nüs depo>it:tmos em ~c11 Jm-
tr iol.i~mo c reconh,·rida .illn~tra~ilo . . .\'s H horas da manhã feita ll chamada, acha· 

· t·~m-se prc~c·nlt:!! os Srs . . Visconde ele Prados, 
(Muito~ apoiado.< .• lfnitc b~m; mteitiJ bem. O om- · · Ah·es. de At·nn jo, .To:1.-, Hrigidn, Jnscl Onsson, AI· 

dor ri comwimrul••tlu f"'l· J Sr. inin i.~t~·odn jllstif.a ml!i•la Bar·boz:t, Horta de Araujo e lllarlim 
~ por !odos CJS d•'PII(rtrlos pn'Stll.lt•s.) t~ 1·;o ncisco. · 

Adiscu>são lica :~diad:1 pel:• . hor:~. Cmnp:~recermn dcJIOi~ dn chamada os Srs. 
Co~t~ Azevedo, Sald:mha Marinho, Anterico, 

O·Sn .. Pnt:smE:'iTt; •!;í jWr<l ortlem do ·dia 16: J>a uin, Franco de S:i,' Sinral, Jo:~qnim Serra, 
· Utll'l'tlS l!imentcl, l"roitas, PoatJWll, Priseo Pa· 

Conlinun••no <la ~. • tliscuss~o tlo · orcnmento t•aiso, ~ouw AndJ•<tdc, .'J'heodo1·cto Suqto, Virialo . 
do miui~terio d:~ J 1i~tir•" · . ele ~h~deirers, Ahdou M•lnncz, atanocl Carlos, 

.!los mnh'l'b~ d:Hla~ J1llt'tt n ordem dia 15, e Muuoel ~~c ~lng:,lhães, Liber;•to Dnrroso, Hodri· 
que não foram VQ!ndas. i(ues Junior, Anlouio de Sit111eira, C(Jst:t Ribeiro, 

Inl~rpcllacfto uo SI' . SQJàanha ·!IIarinlio. I.uiz Fdippc, F;>bio Ueis, Seraphico, Soares 
· 15t':•n•hio, Espindola, 1\ibelro de Mouetca, Monte, 

Lerantou-sc a scs>ão :i:; :i-i / 2 lwr:ls da tarde Prado Pimeulei, ·Almeida Couto, Ildefonso da 
Ar:mjo, l<'erroi ra de ~ionrJ, Jeron~'Ulo Sod'ré, 

Rrdac:;cio pa r(!. 3.• cfi ::ca~.~lio ti l$ enw:ul11s (citc•s 
e appl·:•vadasJIPlit 1:amam tk~ d••p..r,,tJos :i Jl1'0· 

· p·:~ [<t do !JO!'CI.'IIO {iX!IiidO C! dc·spc:;;r.l· da !IÚ'Il is
. t~.io &~ t'SII'WI:'jein:< para o I 'Xcrcicio c'c li:ii:i:l
' 1:3~d. 

..\crescente· ~t· no l u~·'"' com;>etente : 
·A · as :<cllll .i l~n · g \ll':t! n-~vlv o : 

Ar!. L " O miul~!I'O ll s~t:rc tnrio âc csla· 
u11 tlv~ 11efil.'cio,; l'~ lr<IH);ei ru~ , é <Htlurizado a 
tlo'~ll · Htkl' ll O. CXI'i'dCiu . lill:IUtWfo'O ·de !!'81-
iS~';!. eo1il o·~ ~~~r\·i1·u~ dl'~i~uadús w,s ~~~uinte~ 
panJ;,:I':t (Jho~. a quânli:t tlc.~ . ·... .. $;JUI::!í':5titiG 

C:o1n ·:, Sl'Crelnia de cst·:llo. 
Lc:!:~çuc~ ~..~ l'l ! il~nlatln"s ... ~ . 
i·:tll)il'e~·;rd.,~ t 'tll Llí~[IOllÍhi ( j. 

d:rtlt• , •... . ......... ' . .. . 
~ 'L" (C~<ltlll 11<1 pl'"l'';,_!:!) .. •.... . 
~ i.t.'' (COillO ntt (ll'llJ.'O>I:I) .. . •.• . 
~ 6. ,; ( 1;1 11110 l::t i ll'CI IJO~ I a) .•...•• 
~ i .,. Cou11ni:t$~(J d·· li'lllicl::•·iio de 

· recla!lli1 4Jl'e~ .. .. . . : . . . . . 
~ S. o Cot1Hni,;si•u LI o li mi lt'> .•• .. 

! 1 1 ' 1li."•;500(J 
Mlii: ::il ';)Ulltl 

iO: G6115GGI.i 
:3ü:OoO:'UUll 
3ü: ll0li;5UUU 
1U : OUli;}UOil 

7 :2oo.:.uoo 
l t i: li Ll li;~OlJU 

S~l~1 rbs eni11llif~~~'t'S C!ll li) rl•· Julho d~,•·Jt>SO . 
· . .. f.:e$•11' Zamrl.-.-fttliill !:ris - .\ "(I;Jtio /111/c'ri•J.-'
C. Af{uii$0.-J,,/i(l'il/!) !hl'l"•'-<0. · · · 

Jl8.1:"1llo'lt:.\ l].\ (l . 

. No ,ll i sct~l'~O r lu h'o\1\';u;., Sr. Con;~Jh eil·o ~1:11'· 
t.m1 l•r:,JW!.<co , puldin1d11 11u .fJiurio 0/iôal d" 
111 ~~~ too:l'on.w, :•I']K•l'<.H'ültt alg-un~ lll•at•t'~s alt.ri
~tllllus, :• 11 11111 o~ •Jnaes não .uci, u~m U<~t'i;t.-
'fi«!otl~rdo So11 l o. · 

Rotlolpho Dantns, At!lmbuja l\IP.irelh!S, Andrade 
l'int"; Bnptístn . Pereim; Jose Coet.:m••, Con•lido 
de Olivc~ira, Cc>nr·Jo Alvhn, Joaquim Nabuco, 
li: ~peridii\o. Cm·los Alfonso, Con~u R:~ bello, Lou. 
n·n~o tle ·,\JbmJaerqae, Galditio, Tbeodomiro, 
· Lana ·Du~rlt!, :\IP.llo Fl'nnco, 8ari1o .Homem da 
~l··llo. AntCIIIii)Cnrlos. Gad1io Peixoto, Aureliono 
!lagalh:",es; Olc;.:u ri,,.'i'aDlandurê,lilysSO;!S Vianna, · 
C;Hiwrgo t• l?crnondu O>orio. . · 
· Compnracerarn tl· ~llois de :.ber·t:t n sessão os Srs. 
J\lnJ'tim Franciseo Junior, Alfonso l'enn:.; M:t• 
llteiros, Jeroupno J;~i·ditn, $ilvei ra de Souza, 
Bt\lc.io. Zauw, Moz·llir:t l3rnndflo, Belrort Dnartc, 
'1\n•arcs lkll'ul't, Di:mnn, l'hcophilo Ottoni, Fio· 
l'I)IICÍO ilc .o\brcrt, Frcita.~ r.ou tinho, nuv llllt• 
l.loz:~, l•'redorico He;ro, Epamiuondns d e ' 1\Iullo, 
1 U;."U$ltl Ft·:r rl(':l, P<.'d t'O. Luiz, ~lur•cira rh~ Barros, 
Felicio dos &>ntvs, MMcnlino Mour,1, llellrào, 
.lo:H(UiJJt.'f:tV: Irl~s. Francisco Sodt•é( Souza C11r• 
l' t>lho·, Souz:1 L11nn. Hezerra Cnvn cauti, Dual'• 
qu<.'. do ~lucedo, Fr:~n~a Cnz·vltlho ll Sergio do 
t:nstro. 

Falwrnm co111 IJõlrticipiJÇ•1o os Srs. Dnrão da 
l~stnnci:~, Flurcs, Frederico de Almeid3, Franco 
d e Ahneidn, Fr:~nklin O..>ria, fgnacio .&lnrtins. 
.lo~ú ~J:arianno, 111ac(do, Mello o Alvlm, M~rian• 
nu dn Silva; e ~L~Ill clla os S1·s. Ara13i.io c Mello, 
llP7.<'l't'a de i\ICMzcs, Coulo M:t!l"lllhaes, Fidelis 
lllllclilt). Ju:Hluím Brovcs, Leonciu de G:lt'Vulho, 
3lt• ir<l de V:ISt:OllCI' llos, .M:u·tiuho Compos, llln
llul• l Ensl:uptiu, Suulo c Sitd>lll llndo. 

A•· n11·iu 1Ha o ::\r .. (1r~idento declnra oberla ri. 
:.a' ~!:'ÚO. 

I·;' lilla c :ltJJH'OY:Illn :1 neta da sossfío nntece· 
•h! li te. · 

O Sn. 1.0 st::CHE1'ARIO d:i \'Onta ·do seguinte 

ll:tl'EDIEi'í1'E. 
OlllCÍO$; . 
llo minisÍori~ do iillllerio do H. -de Julho cor• 
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rente tran~mittindo cópíag dos offieios que a 
presidepcia do r>arú diri~du ;,o gov.,rno rla_n,to 
con~JecmJenlo _do ra,Jlo n que se rerere o ln;po· 
daquclla diocese em nmn TJ~~toml ~[t~ rc•:enle 
data u 3 resposta que deu o. dttn !JrCSidencw.
A quem· fez n rcquisi\iío, 

Requerimentos : 
De Luiz Pereira Sodni 1unier, 2". • offici~l da 

secretaria de estado dos negocias estr•au~eiros, 
pedindo um anno de licen~a com o~ rc~peclivos 
vencimentos.- A' commissão de pen~ões e Ol'· 
denados. 

Do desembargador da relacão· de S. Paulo, 
Antonio C:mdido da Ho,~ba, [Jcdindo um anno 
de licença com todos os venci mrnto,. paro lrotn r 
de sua saude.-A' commissão de pensões e or· 
denados. · 

E' lido e remeltido á commiss1íl) de fnzenda, 
O SCiUinte 

PliOJEC'I:O 

1880-N. 61 
A assemblén geral resolve: 
Art. t.• S5o coneedidas á santa casa da mi

sêrieordia da cidade do Reeife duas loteri~~ re· 
guladns pelo plano ndoplmlo paw __ as dtt Su~t:1 
Casn dn MisPricordin desta ct>rte, e liem as,;mt 
uma igualloteri:1 em ra,or do recolhimento de 
Nos~a Senhora da Gloria da mesma cldad!l do 
Recife. . . , • 

Art. 2, • Ficom rew>0adns as disposu;QeS em 
contrario. 

Camara dos r1eputados, fl de Julho de !8~0.
Ser:tplliro. ~ Som·es B1·and!io.- ,1nto,!io ll(' Si· 
qutira.-Co.~ta Ribeh·o,-JQuqllim Nnl)t(ca.-f,uiz 
Fclippe. -Uly~~es Vuuma. · 

E' lido e mandado imprimi L' o 5eguintc pro· 
jecto_prccedido de pnrecer: 

18~0-N. 60 

e julgnnt.lo a co_mllli~~lío rnuit•) convenicn~c qtw 
se OJ11'8',;c.m c~ses tmh,1lltoos. par" _rJil.•J '''.!.''s ccrJ,) 
~··j~ nr"":oniz:tdn o ,crvir·.o da colonl>:v·n,, sol1re 
mdlu1rcs h:t~t:~, p:tree,·:llw qnr. -11~0 é motivo 
para r~·co~tJ.r.so o cn•ilito ('ffi p.1rl•! o fcteto d~ ~-) 
cst~r-rli~enHttdo o orçantenio p::tra o ·exP.t·r;tcto. 
do 1881-188~, no qual se pudia contempiu 
parte d;l dnspeza. 
. E' pois a eomtni~srro de p~t·t·cer que seja 
adopt.1da D proposta pela fõrma~cguirlle: 

Acre.<centc-se no lo~nr comp~tentc: 
A ~ssembl~n f!Cral decreta: 
Arl. 1.. 0 (f:omo·nn tiroposh.) 
Art. 2." (Como na pr.-.IJnsln.) 
Saln ilJs cotnwi~sues, 16 de Julho de 1880.

Lib"''ttffl Bal"l'oso.- ,tm!:ito flulciio,.- Cu-rlos 
Affonso.- CeStll' Zama .. -· F11U10 llets.- Prado 
Pimentel. 

I'ROPOSTA 

Augustos c diguissimos Sr~. representantes 
d~ naçuo. 

No rclatorio que hn pouco snllmatti {t vossa 
illu~lrad:• :tJH'eciação, live a lHinm d~ l!HII.Iifestar 
o pematüeulo do governo imperia[ :lC<Jl'C~ do 
iutportoutc serviço dtt cot.mis:'.:ao. 

ll.econl1ccc o g-overno ir~pori:<l qna nto. ha 
par:~ est'erar d~ int•·oducç~o tl~ _!Jraç_,., t~te1~~ ~ 
logo que mulhi1r:1rem.<<~ condt~ues llnunt~euas 
vo~ OlJrescnturil o 1Jinno f}Ue. no scLH'ntcnder 
deve pre:<idir o mesmo servt~·u, o Cl<Jo peom· 
nwnto c:1pilal. ~era pt·omv~er ~ ron!•)nJ~,~·· p~r 
meio de aux1hos rawavets. a trnmtg't'<'ç:to %· 
[lOlll31ll'3. . . 
P~rn l"acilitm' :1 cxecuç~o de~! o pla•Hi o a iJ\Jlll 

da economiu, que tanto convem observar nas 
de~[JUZ~s pti.bl1ca~, ti de lot.lo. o ponto in_dispen· 
sttYel. tmn~l~Tir os aetuacc< cst~I.Jelc!'llll.~nto; 
colunia,·• ali r0~imcn commun1 as dt•mnts JlE· 
vonçõe~ tio (tupr·~io, em ltl:tllot r:t ~tw a JIOJlUlatao 

A commissão de orç~menlo .e:wtninon n (lr~· nellc~ estaln:llccHI:•, _t~nlrC!-!"UO :1 stw cumplc1a 
posta-do po_tlet· t'-Xl'CUlivo, upi'C~tmlml<t pl'l_o nu· ind••twnJt•uct<• ~ r~;puns:tiJilicl:tlle, <tpen~s tt~nlta 
nistro e st•crelario de c•slmlo dus ueg-o~lo.~ ti~ ·o dirll\11.) 1te 1•xi~·it· do E~l3tlo 3 tn•utcct;ftu duytdn 
ogricultura,t,ommul'ci() c o,lorns plliJiietl~, JlC~Illtlo a totlo~ u~. cithl:illS, , 
n aberlunt de· um cr~·d1lo cxlraordutn•••o du i:'i~o pt"ldc n1•m !lo\·o conliuunr um .c~l:~uo d~ 
i.326!~3~!~7ll no~ exercícios d" JHSO-l~8l t' cuu,:·,~ <'lll qu~ "l~rn11~ pontos tlo tcrr1tortu ll<t· 
{8~[-illljll p:1ra O$ ll'lliM.Ihos lll"l~pal'<tllll'llt~ ela cioual.por 'Cl'CIIl h:obitnuu,; pOI' ÍllllllÍg"l'alliCs, Sll 
emuhcipar:itO dM culonins do E~tado, podcnc~o.n eou~titnirili\1 ZHIW~ pl'iYikg_iiidiiS, ~n:le· ~c t.lc~· 
governo destJcutler todo o uedt\O no ex,•rctcJo ptmdom nnnmtlnwnte con>Ltlera \'C I~ lJlUUIIHt~. 
corrente. _ niiú jú ~ómon~~ om niml,: tll• ntilidadt! g·or<~l mas 

A eomtlli~~~o, ju!g:mdn clignn il<',:"tiJtlrov.~ç:tn ~ em :ttni!io5 :t illll iddnns. . 
meditln d:t emnncipll~·üo thls t~ol.,tu··~ do E~t~dn, Mnito ,·, ,, ((ll<' ICln l"l'ito o Es\:nlo a fc;YOL' tlos 
e nppluullitulo u intuito de o~~abcl•-eet' um 11'~'' 0st:iiJc !~einiCL~los ('Ol<)tlll1C:<. p::ra que dovn t:t·u· 
plano para o importnntc ~cn.ll:o d~ eolnn.!s;tç:.~~1 • llt'al1it·-so nit~m tlo lt•rnw !:_,zo:IV<'i o di>ptnlÜI<1>t: 
no CJlUtl o> resultado~. ~le )tOJC •Jbtttlt>s, n.~o ll• 11 re::ímrn de 'l\1<1 elg'tl!:~ tt:to [HHh•rmn ~1nda f~t 
corr, ~stwnditlo ~o~ ~ncr•üc1os do .l~w,onto, cu~ lilt(ll'l~idM. _ . 
ten.tk qnc ~evoso~·.o ~ov.~~,-r~o ~~~l' 1.~: 1~ 110 ~2111 ,.

0: Al,·.111 t1e impo~li1prh ,.,~f.".wmi:1_, n t'm~nc1pn· 
~c1ospremsos tm_l,t •.call~.n ns ll_ .. IJ,tl~~0··l~~~"' ~fio d::> rrol0ni:" ô n~d:nnr,da. pdoJs m.~smo.> •_a
vtnnwnlo rcr-lnni.Hlo,, p.tr:~ :1 cxccn<.~•o tk."'' 1 l~l't''~''' dil eulnn;~;H.:a.o. o r:'g_ll!li' !\.Ja_lll'~·:·:eç:;o, 
fim. _ . , . , <' ·•f• ., J ~~ p1\•lnn~:alt•. t'.•ll't'llt>:t a lll!l!~:l!n~ lll•lt\ltlunl, 
Nc~tc caso c~t:10_os 1raiJ,<Ilt~~·.·1 ~1 11,t., -L 1: u ~ hnhiluandiJ 0 wh>~IO ,, ,.,p:·t·;n· tado tl~ h~tatlfl, 

u P~'?I'O~tn, menci?TIUtl•.lS. nn~ t.llllll:t~ d~··:.~~~. l E' fat·lo Item dcm,11 ~tr: 1du twl:t CXIH'l'll'n'·'~' !(llC 
sll'alll'n.~, q. U<-' eol_llum o otç~m~nlo .. t~- 1 ~ _d~s!~·~~·"_

1
, . 111111111nin n•1 r<'l<.•HO " ' t lt•t~:•ra S<t_l;;ri_"' t'lll o~n-._s 

:r ·rnz~r~~e, ~rg;on1zmlu por cn;.:! 1!~1 ' li:-'' •1 .se• 1 tç~ pn l•lic:1i. on :tilltla nW[hlll' :;nx1l1o> ::r:1!Ht!Os, 
·do llHOISil•l,'lO, u qne n commlss,tLt n.to tem 11"1 i.lL•ixa iunül:o ;1 h•l't'a <1ne Jit(• coub1.1. 
tivl~sdp.tr.l'l lllll.lt\!:(1131d':_, n llfllllO~t~ o "UVI'\'\10 I TntlltVi:l ll~(l r,·,l"ll CUIJITIIÍ!'lll~•le~lurnr em:tn· 

o 0111 o COlHO ''· • -H' /""' . . . I . ' ·L ' ,, ···t· I •I•' ,. '111'' 11'~~ despender 'todo 0 cr~dito no corrontc~ cxcrw:w. c-tlmth.o; lo< u~ oo ,te u,Jts 1:; .tI{ cct ••c v., · -
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condi~ões em que ~lguns se acham. A cm:uu:i· 
poção prematura compromett,wia volio~os iule· 
resses c01n. perda il'repnravel de gTandc IJUI'Io 
dos s:u~ríllci••S que tem c.n~tado ao Esbado a (:rc:l· 

Demonli'tt•aeão do credito 
PROVIXCfA Dil E~PIRL'ri} S,\:>;TO 

çào c m:.ntcuça do~ e.•t:•bnlecimcntus. . 
Cumpre que á emaudp:tçflo 11recfldam provi· 

dcncins que turno:-m dispm~a\·el a intervcn•:~o 
da tutela ollieial sem d:nnnn da pro~pcrid,ade 
dns colonias •J dos interesses do Estado. 

'faes providcnc.ius comí~tent ; 
t,o N~ rectilica.o·~u dos lotes colo!ihes imper· 

feitamente mcditlÓ5, ele modo •rue com o ~et\ ti
l~ln de proprícrlndc, (Jrovi~t~rio ot~ tk11nith~o, 
receba cud:1 colono uut ducunteltlo qu•.~ lhe n>
seg:ura a posso incont<·~ta\·d •lu ~eu pr:•J.O; 

:2." :\'n rom.trucçiio c concllls;t~ elo. c:~tniuho~ 
e estrndn~ que (:Jdlilem a t1·o~:~ c o c·,pot·la~·ftl' 
dos pl'odu<:to::, líg;~nolL• os unclllos entre si e aos 
mcrcnllos de con~umo ; 

C(W'J~I.l S:A~'I'4 U.:O[IOf.DIS'A. 

/JasiiJ Wlf-11?. das <lespe.:<LS 
Re.:tificação da~ linha~ l:ttet•O.c5 

Li o,.; ~ u't c f inllh!l'l'dlaLneuta;. 
HH~~li,fo~ .. •·,., .••. , .• ,,,., •• 

l E .:t c't'iplttrarlo.,., ........... . 
1 .-\u:->iiJar •• , •••••••••••••••••• 
EXIII.HiilitlLe. iufpt'l1~;:;.:iu 1lc livro~ 

O tlL! lltulo~ i,J.I'u\'iSOI'iiH IJ de• 
tinllinls. d.c lH'< •(aiuU~u.lo da~ 
I 'J ht~.· •.••.•.••••••• , , • ~ ••••• 

c.,n~trm;;~àu Uc ost.ro.ulas 9uo 
lig'u~:tn Ot> nude;::; c11tre ~i o 
"'o.s t"lmtr.•t; .tl' ..:otJ;hlt•JO ••• ~. 

l>cBI'tl'~:t-~ 'C''·cultJ:tos. compro
hv.u\lc tt •l(l l't!lHH'.tli}ÜO~ Ü11.'i Ctti• 
fld•!S (Hihlicot!.. c:dtuhd.;:; na 
r;l~.ào ,!L! Ul •1/y l.l;h rtu:tntiM 
pl'l'ecdcntll.'! •..•. ~ ...... · •••••• 

P\\0\' li'\CI.\ DO l' AIIAl\'.i. 

400.)00\1 

3.•Nn rcp:•ra~·no dos etlitldf)S pol't~nccntes ao 
Es.tallo, existente . .; 1u1~ .lmloni;,~, nlgnn:-; dus 
qU:ICS ~e acilam em ntâo ·(),;L:H.lO d<) COilSOI'\'açflo. ,·llt•llilic:~~ão tl"s liulws lalcracs tios loL•• 

6..• Na c>Cl'Í[IlUt'llC5o 1'<'1\'lll~r d:1S t!iddns dos iutpr:·leil:l'aaato n•••li<los u .. colo11la< Jn 

I I•, I . L•<lisil'ictu................. 6:6il.~~:;o 
co ouo~ par~ com o IS.3( o, ''111 llWUIJll'~ <JllU a t r·;scl'i!•Lm·:~rifl.... .... ... ..... ~:~OJ.wtto 
amorliza~fLo 1Hl8~a cflhent~•l··sl! ~Cill o \'ux.amc l~!tJW\!iHnLt·.in1tH'I!s~ão üoHvro~ ·· 
resultante dn iUt:ol'tez~ do dchi!n. • U.c tllni<" .reli<~iui·os" t•ro· 

,·bodu:l ..I!! pJ"apa·lcLI~u .. lt.! llos 
E~tas Y<•ria~ tnediJ;•s pod~n·, sCt' ]c\'nuos.a loto .......... ,., ........... . 

c!TeitiJ no )Jl'OZO nurximo de um :1nno, lleulro llo Cot';'~~~~~~~-~ ,;~~·k~·:·~·~~~~.~ :i"~ 
t}llnl se acharão emmtcit>ndos to,!os os nctuae~ ao• cocthus ,\c c011,u111o ..... 1;;~;s~;~4lG 
csl:ll>dt•cimenlQ~. 01\1 condi•;üo~ de bom·e~l~l' llc•l'""" crcu\uac•, ca!cut.das 
que QS cou~littiíl';:o o)ult·ns t~11tas poYo:u:üc~ "" ''"'·~''· ••• H1 %. •••uprc' 
nnscentes sob. o dotnjnio dn le!ri~ln~ão cOounuLu. 1 1~i!!nlctll\obl1·u,ial':tçue$uos !!Ui- I.. 0. • ._. .... I ~H).:; lH• i,~us., ..•. ~ ... • • • • • IJ:i J:)7Gti 

·A este lim uiio )J\'\clc lmstar, por~m. a Ycrlm 
de 1.300:000õ cou~i:;nada llCia lei n. 29't0 
de 31 do Oulul.ro Ll<~ 1Si!l para n~ 11espc· 
~~~s dn ntlJt•ica -'f(lr1·ns !lublil'nS e c•Jionis:v.~~o 
-no excrcicio de !BSV- :1.881. Scnwlh:mlo 
verba dostinn·~c n sttli\'Cil\;Õt•s •1ue ~tiuda snllsis· 
tem ern virtndo llc contra!DS; no pngmnentn do 
!lessonl d~ iü~Jloc.tot·in ger:1l c uns colonia~ não 
emaneipachts; ao dt':Jlg-uu1:1~ conuni~SÕI}s llr. me· 
di~ão tlc tena;, tk cn.i"~ l!'llhtllho~ lcmn•>nlla~o 

.J'~Ct)ila snpcrim· :i ~ua tlt'.'l":r.:l: c lin~lwcule" 
set'VÍ\'OS onlinarios de ton~crvn(to. 

E'portaJ!!o in·lispcnsiiYel tkslinar Ulnactlit•J 
c~[W.ci:•l pnrn o~ vnrios tralwlhos lti'CPt•raLOI'io~ ela 
r.•nnneipnçi1o Lias l)nlflni:•s,•~ n l:dwlla nnncxa ju~· 
tilil\:1 n ntn<mo Cl'clliiO peln illl[J:Jl'Laaeia do 
i .326:~83~~70. 

Ye:1ho, p:oi". <lL~ ot'1lcm tle Sn:t Mnge>l~ltl<• olm· 
pel'ndot· c. tHI tonl'nnnitl:tdt• d:1 l··i, ~njeiltll'-
,-~~~ :1 SI)!;Ulll\1' . 

I'ROI'O>TA 

Art. 1." ~· :•hrrl.ll nn govc•l'lli'Jll'l•l iiliuiskl'in 
dOS \lf'g'tWÍil., tlll llg"l'iCUJ!Ui'~- CO\\Hlll'l'f'iU o' 
obras. jlttblitUs, lltH CI'OtliL" 1.'\II'OOl'I.]ÍIJIII'Ín o.le 
J..;J~!HS;J:)!~i{) no~ exereidM ,],, lSIJU-1.::;~~1 o 

. 1881-H:RI:l, j!a\'tl 05 U·alttllhos lli'Ojlltl'aHJi·íos tl:i 
cm~•ncip:u,:'•o da,- colroni:•s do E,f:1d11; I'(JU(•udo o 
governo dcspendor tudo o rel'erí11u ct'01.lito no 
11rimeiro dvs mcnçiouados cxcrciciu~. 

ArL ~. '' · Fkam revog~Llu$ ns uispo~i•;ües em 
COiltr.u·H, 

l't!la.~in 1\o llio cl.1~ J:lllllir" .em 2:l de Junho dn 
1880 . ...-.Jfmwl'l fl•'lll'•lUe de .11açcdv. · 

C~ILO~·u 1JO ,\S~t~Gtt 

nc~tl !iC:lÇãt.> i.l;.i$ )il!l~:lS laleraea 
ilnflcrr~it.amonto mNUJ.os,, •• 

l E~a~rât)t.ur.:t. do, , , . , •••••• , •••• 
E~ IJ!! d lotllc. i lllllL'~S~âo do (i.\•t·o& 

(I d~ ti lltto:; lll'o\·i~l'lt"i.O!I e de .. 
llt,;ti~üs de (~J·oprjetla.tlo dos. 
lolc~ •••••••• " .... ,, •••• ,., •• 

llclh1H;uul'nto (\:\ l':>lraala ".xi .. 
:<.t~llh' t'Htrc;,l s~dc dt.~.'corunia 
e CnritUw. 1,.'111 III<IIIClr;\ lliiQ 
facili~c o h·:uuito> de Cl\i(;'lld· 
l'llt~ •••••••••••••••••••••••••• 

EtlL!'.:•d:'l ltara t'ai'J,tut:it·o l'a südo 
rl ''iPI.'l Jc .T.'I~tt:lrialln·a co111 
!U7 liihllllt'~1'•)S Jo c~lon8:lo. 

DtH.\H~·ws c,·ct,lu~us. comttt"l!
lll•n~h•ttLln rt1~r:H:\<; •'ie!l. 1lns ~·•H· 
ilr.lo~ pnhllco9, tah:ula.I13.S n~ 
t\lzãod~:~JO~-Q t.-.. ,.4 ...... . 

dos lolcs 
3:33ã~QOO 
2:400,)00<1 

PROVINCIA DE S,\NTA CAtH.\IIlN.I 
cOLOl'<li nr.t:'~~~!.t; 

·U\•rtilkaç:to ·d:~.s JinhilS ht~r:111s: do!~~ ~.,h·s 
intptH·f~itamcntc 111càidos .• , l:l:trm .~ouu 

All~ill:ll' do cs~riptUt"J.rio.... •• t:~·JO::;Q:.>t) 
l~'<l'c-•Licnt t:o, itupl't~ss:rlo rJ.o litros ·· 

.. ~h~ tilul{l~ pl'o\'.$ario~ ~de.. 
~\nilinls dl"' {li'VpritH.J~td(l do~ 
lo11.:)S, ..•.••.•••••. . •••..•••• 

8~1'\'i~IJ:!!" i.:OILI a!J ,·inS de Co•U:-
1tHIIIh:.~l\:io U:l (t<~rtu l}ut:mci .. 
llltJ:t· ·1.b · l'Oioniu, inclní..tn!: 
n~ tjltc .:.c- !.lltiJ,:Nn p;tnt.a ci
,la J.u do ll:1ja hy ~ I""' a a c O· 
lUUl.l t10 IUI;I~IIIO IIOinO, •••,. !08~380,~2\)8 

E~tr:ttli.l \lc oc~h!, 11.rine~pio dtL 
de GlH'itilmtJ0!:!- 1 l!lit;t tln ~):\l'l~ 
l!llli\ll~ll,:uJ~l d~ . c~~~ndn ttlU 
AttUid._l t.\U •. t,a ~ot~iin, ••• ,, 1J(j:2o:;,}7aO 

. J,!,~tn llc .\ll'lill;,~lt;LIJ :H~ au rio 
. lt.1j1t~1\' do S.ul: :?,u -~!!Çf;ift.. .7:i:22:ig7R!• 
~~~tl'lll'U. l'IJ . Cl:llltllhlh•.)~'.... . • ·•:l:I.)!J.~bUO~ 

Total 

iO:Utl.~ 

L . 
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l'h.•spo1u' cruuLua.c~ ele . tO % 
ft;lr<i riCI,~Orrot• {L dt'Spt~~:hi COIJI 
:1~ l'lltHtt:L•~cJcS dOo.!Õ mliri~I tg 
rulhliCil~ .; 1!0111 rl IUCLIIOI':J .. 
m.enh1 d~ qnu llrt!d~a o lcltll 
tl•.> l'il) llHia.h\', no lo::ar .. to. 
no1ni1Jado -Uclchior~ • ~. ·.• :!IJ~79tl~~j8{) 

COLOXIJ. tTJ.J,\11~~·: t•JtiS_C::LfiE D, .:"EUllli 

RcclHÍt..:JJI)-Ito tl<A.5 .Jiull.u ~~llt:Jrae11 doJ Jotu.'i 
i !uJ•c.t•fei~uu~uuLu IIIO•I ill4Js.. • ~:t:~ 3:!9.~000 

t ~·:iCI'IlllUl'ilrlO •• ,,.,,,,,,,,,.. 2:~01},;,0{}1.) 
l AH>ill<lt· •• o o o ............... o i:,;()~,SIJOD 
Etpodil•nle, ilnfU'c:~~iio 1lé lhlu:s 

o de ~iLulo:ot ;n·o,·bot·Lo~ u .tu· 
jlnilir()s, alo lii'O(ItiOI.ttHliJ dO:!. 

ll!~~~~~~ii;~-~~t~·,j~~ ·,:t"a_·tJ·.~~~ ~~~~~: UJOtl)Llj 
IIUutic:t.ção, collll)l•cllcndicJtu 

D:p~~.~:sc~~~ ~~~~~~:l!~~~~~y;~;~~ ·n.~:8001)1)00 
ll:l rm:âo U o 10 ,. ~ u tom pre• 
llt•nditl"s a~ l'<•porav•ie; dos 
cullicio; pu~ li co> ..... o o o .. o .t~: 11~5aoo 

C.Of,I}:'I."IA .\XGRI.I~ ... 

RC'cLlli~a.não d::LS I iuh.a$ l:tleraos 
impct·(~itamcuLc muüiLI.us,,, 

l· Escr~pLLlrtLrl-.> ••• , ......... , •. 
~~(tl~ttlt~ utc • ituEIN~Sl!l:ãO il6 ~irro.s 

c ':1c t llt1.Lus tH'Ol' l.:!oi'Lo:s o .Llu 
llrOltri c•lat.lc ·dos lotll:) .•• , .. 4 

E!(tl"~•lt1t; inlcma:t ~ 
ConsLl'IIC\J'io llO c;nninho ~hu. 

Col~l{.oull~~t. na c~:.,Jadlo dll 
i .3:0 metro~. cu•n t, ... \.JO Llo 
tatgt•r~\ .....•.•• ··- .•. • ..•..• 

ldom do c>wl!tbo do Mojor, na 
~xtuu".1o de \1,900 motros# 
co111 t.. mult'OI diJ l~rgur~ .•••• 

ltlumtla. calr:u.la t~;.l Ol\'is3, crn 
5. Podro do Alc•nlnra, na 
o~lensõo ôc L 7:l~. mc\t•os •••• 

H~lraJn.s · t.~túl'll i\5: 

Concerto da es\ruth·ths T~cJIUL· 
r:t<, com t3.9!J:J. motros do 
o~tuns:lo c 4 melros do hrgtl· 
ra. lolltlo tio c:td~ lauo um:~ 
t.h!nnbada du 1l llU!l roi! ~ na 
r:\r.ã~> tl~ i:J7 rêb o uiclt'\J 
C(lri'Otl~ll •••••••• I •• I ...... I I. 

ltl(llll lia l'~lr:ltt:l t~tJ MajlH' ~ttt.l 
o1ô JIO\'•Hlllu íl;,lli:tu·o 110 norl~, 
l•;~ra .. br.'lo:t.hi.Ja aos 11rotlnt!Ll)11 
ila hL\'t1Ul"!l du~ r.o(ouo~. cst1'L• 
buh~dflu~ IUI:S liu hn~ elo G;tt·• 
dll1 l~ugahO, Curtncil'(lg C!. ~l:\ .• 
í11r, uniu O.liUO mct1·o~ 'lu 
·l·omJ~tiulcnto~ ~tl~.w ~~'"' lat·· 
u-utu. a u~uu d(•rrult:t<ll~ de tO 
tnetr-os 'lc-t~aJ:t la,lo; nn ra· 
:t.li.a llu !JtJJ rC~s o melro çor· 
J't!ULC •••••••••• I ••••••• ' •••• 

J)us(\Ua.S lWCtlt\lnO~, c:1h.:;ula.i.las 
ua r~t:ao Ih~ JD v,r~, t.OIIIl'rtl• 
ho!•tli.tln~ at~ 1'Ci10.t'~l~-Vcs llos 
<'lhnc.os .to P.~l:lllo., ••• , •• , 

t:DStL~lOO 

\19:700~00 

r:l)f.()~l.\ A7.A:tCU\:J,\ 

RC~::Ufic-~r.rro 1ht~ linfm~ lale!tncs. 
•In~ lott!:!< impu rfoitamcntc ntt~' 
Jltlo> ..................... ;. · ~ :~~1,"10~1 

I~ ~e ~·ipt.unH ~tt.. ••• ~ ••••• ·• , • . • • • ~ ~-~OOi;'I(M) 
lhlh'•thutoo ihliH'I:!ssVt\ll llt li-

,·ros 1.! ~ohdiCula.~ 1~ruYisorlt1~·" 
tlt!tiuiLi\'os ~~~ pl'01'rled:.u.l~: dot~o 
l!J .. ~$1 ••• ' •••••• I • I ' ....... I.\ t:l0tl4SHL)0. 

Es\ratla~ a eouchtit·: 
))o, IÕdl! :lO Artna7.0IIll'lllll 3 flltl• 

tro• ,lo l:or~ttra "''''li" a ?.oo:t 
1n~trM tl~ extons~o .. polntJrl.l • 

ll>l't~'.~,;~~~·~~~~~~~~.;~i;,~~~"c"ôt;, i~:~u~'10011 
'2u1.:-iO l\U l<.trgnra uuhlhl o 
';!\m,{UO u~ ust.,rusl''to, ~H~1o 
t•rccu tlo l5i>JIJ o m~tr• 

. cu:nntu............. .... . .. 3\l: l:itt,;.Otl\1 

3:!'1:76~}388 

.D11 Cl'nciúm~ u Araranguá, com 
~tn,i;r) da lou~ro onêdla e 
:t:t.ooll. metro:i dtJ.es.tcn!âo1 na. 
nlz:lo t!,c 18000 o ntiJ &ro ~.:a r':"' 
rf.!nte.;.; • . • . . .•. . . . . • . . . . . ·31 :t:iOO[,OOO 
Gonelus~o ~e oolrada.: 

D;L ~;ét1':' ;i margcLU do TlliJar:io; 
I'CcQl>$Ll'Ut.:Ç54J tlu ~elll Jtün Li• 
lhiic•• . .. . . . • • . • .. • • .. • . .. .. • i :8006000 

D_ot·•·ullnda cn1 dJvel'lt)s log.1rcs, 
· h<.nJo ~-UOO lllt!h~6 dll cxte~l· 
são, CDIIl ~ Ulctr~s tle I:Lr
{::"u~·a, n:a ra:ttio- ~e ttoo rúi:). o 

M~~·;~~"<0J~'~~~-~r·c~h~ ·d~··.·;. i:OOO,s6~0 
lr~u.l:a I[UO ~ai.1la i~l.lu á üru~~o• 
san~a~ a.~ e:r;len,;to .ilo t.OOO 
meLros~ coLn 3 nLoh·o~· tio lar· 
t:lua, 11a. razão du 35 o melro 
cot·runLo .......... , . .. • .... . . 3:o;o.ooo 

Goncltt,ao <lo !alio ~~~~~ c•· 
trtldn, Da o1ton•no de l.!!OO 
111 olro•........ .. .. . . • '.,... :; :4005000 

Dcapczcu O\"UULtutcs calcullhlas 
CUt·10 % C co in prohOIIlliti;LS :13 
tl.'~)ara~Uc.J tl.,3 ·.1nUilclo:~ pu• 
.biJco! .... . . • • • • • .. .. .. • • .. • • • l0:~83J>:i0 

l'RIJ\"INClA 1>0 RIO GRANDE DO ~UL 
CDLOXlA 1)..1._\l)..!fi 

!lcctillcaç.Ro das linlotu la\orao• 
t.lo~ loto.s l~nt•(li'Ít!iL;uncnto mo .. 
tli~o ................. .-..... . 

E•criplurarlo. ~· •.• , •••• ~• ••.•. 
Au.'\:iU.u· ................. . .... . 
E~pcdiau Lo1 hnpras~ão 1lG li YL'D3. 

o tlo titulo• l•to•l•orio• o ~o
liul\hoa do l""l'l'iodndo du 
\oloJ: ...................... . 

:M.ulhot•ntnoulo!l doj tamh•hm! ln-
lornu• da eolo11la •• ; ..•••.•. 

Conclti>fro· dn D!lradll da t.n 
legun·•tno pat·to lia 11oida da· 
eolouh .eut dlrccção a 'Nova 
l'•lnl\"<a o J.>iea•la Foli• ate ao 
J•orlo"tla ~>•l•or~tnça, na mar• 
rena· tllroita do r lo Ctili!', eon1 
48 ~ilomotro• do co ml•rimoltto 
5 moii'Oi dd'largura o dcclho 
mil\int(J d!l8 11{rh~; •••••••••• 

!IOil'ur:as o1·outuuo~ C<dcttltuln~ 
1m t'aE~IJ du :10 li/o o eompre. .. 
homlhlu~ n.~ l'Oitnra~;GI):t. t.Lu~ 
oJit\ciu6 l•uhlieu6 ........... , 

~;rt,Q"-tA Slt.Vtl!tA ~L\.~TJ;ti·~ 

1\~<litieafão tlao llul.a:u 1:\lora~~ 
cto:o~ loLc .... ll111lCI'toiLttlnunto mo• 
di<lo~ •.• , .•••••••• ···~· ••••• 

Ege·l·ipttll':u·.io. ~ ••••• , •..• ~ •• , • 
th,~~\1lcuto{UltllrGuüc6 do lino!S 

c .lo titu o:~ }U'ov.i~ol'io...; o t.J~ .. 
lluilhos l\U }H'oprie-J;,ulu· dQá 
lo\u•···· ................ · ... . 

M~o>lhnmmculu da 1'iaç0Coiutot'llà 
U.a eoloni:~. .•. ~ .•• -. ..• ~ ••••.. 

Conthu&o <la M\ta~a. qu~ .ai tln 
54hlc i ,-iltíl lh~ Sa.ta\a 1\h.-ir. 
ct~ Jl~c•t:t do ~lont~, ~om t9 

. ki!OtnOLl'Qj l!D cl,Otl:j.~Q C QUO 
me-{ rol! do ln1·gu ~ a.., •.•••• •~: 

Dr!!IIH~ltLil c,·c•~• tl':tC1~. c~L1cnla.'.las 
n:tl':ll~O do tn n/ o a ~ontlli'O. 
lumdi n~ u·: r~JI:tra••r.cs ·l\O!i 
~dHWo< publiCQ~ .. : .••••••..• 

OO:OOO,)Oro 

:ID\lOOO 
~'''~ltW)I)I) 

Q()l()SlA.S C:~~ni: D~IU • _D, r:..UliT, 

·.~:~ert.J1lutat'ic~ .;............... -.:::HtO~ · 
.\•aiomr ............... ,...... t.~'~l,)lV.Jll 
E:qJQdict• le, lm11rC~súo·•l!: n,~r~,,s 

1\~J,J lituiQ:! l•l'O'\'Íi.QI'i(lS C 'itlti· 
uith·p~ de- ~JI'OJu·jclla~lu ~to;; 
I~L1~ •... , , ..... , •••• , ' •••. , • !1111$00~ 

r~nLillcaç!•o llt\~ UuhiU latc1'nC~ 

~~r,t~~L~t~t i~1:r\'~1r1;~~j ~~;i!~~t~.E~~: j L: 3H~~(lf1tt 
~loHwrallltllltu,. d~~ l'o.mlnhus 

intcrlLl'.t! d.1.l:~..;•~ t.l"lvuii'L ... ,.,.. 1~:~ 
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302 Sessão em 16 de Julho do 1880. 

Ucclifio:tç.5:o da!i linha~ litlcta.cs 
dot~. o~.:J im)lot(cit:uncutjj IIJIJ•. 
lH~ o:s Ha. eoloni"" IJ, l:z:ahcLa. &3:4j5,S000 

Mclhor;~.lllctlto lhs li••ha~ l?~u~ 
Hn~•. Al··nul"-t'a. o MnC..ulião 
J~ Zi1m ith ................ .". 13:0001$000 

Couelu~ão ll:ha (lSlt':ul.u. "(liJltc 
n:-: eolr.mirt!!õ ÜOJJd(l 1 I~Eu c 
Saulá lial>ol. tOJ11 2'1 l.:ilomc
tn>s- d-~.: cl:lcn~:lo~ 8 tnclro..c Ov 
larg)>ra o S •,'Q do docli'Fo 
ma:umo. .. .. • .. .. . . .. • .. .. .. 20:000c'ODO 

díi'O[IO oJn COin~rea de Ja/!U:Iry, 11!1 pi'OViUcia de 
:!llinn~Gcr::ws, UIH anno de \lCJ'J11;a co:u o res
!Jcetivo ordcu:u.lo.var:t trutar ~~ !'Ua snude ando 
lhe cunvicr. · 

Art. 2 . .. Ficam revognd;•s Js tlbposir;ues em 
contr:,rio. 

Sala •ltr~ eommissões em Hdo Jr.lho rle 1880. 
·_., .-llnieid•t Couto.-Dr. Ga!dino d:rs Neves.
Joaqm·m Sen·a.. 

szyo lidos e ~[Jprovados os segui ntos 
&spo,:;u c\·.orrfuncs. eít.leuladn~ 

11~ r~•~• de iO i·! o ·cotu(Jre
lto~ uouJo ao . rc,,araçiics dos 
otJi fi dos (IUi.ltlCOB ... ; .. • .. .. • i: J6!J5ú()O 8i!(f6,'j~6()U PA.REC~RBS 

t.~26:48l6~i0 

Palaeio do Rio de J:weiro ern 23 de Junho de 
l880.-1lf. Bti:r1'1"c d~ M11cedo. 

São lidos, julgados obje~to de deliberação, os 
seguintes 

Pll\JlEC'I:OS . 

1880- N. 62 

A commi~são de ~en~ües o ordenados tr~ndo 
examinndo o. r••qu••rtm•~nto e documeulos npre· 
!tmlados velo t.• pharoleiro da barra do ltio 
Gr:inde do Sul, Jnão Antonio Braz, pedindo ser 
aposent~do naqnello lug~l' .c : 

Considerando ter o peliciona!'io til annog de 
bons ser1·i~os prestados tto p~tiz, já como ma ri. 
nneiro e.jtt ~:amo lll'aUco UQ St!rVi~o t.l~u~u~Ba 
~~; •. . 

Collsider:tndo. ser elle mnior tle SO ~nnos e· 
aehnr-se impossibilitado de ~onlinu:tr nC\ &ervh;.l.l 
de plu~r·okiro mio ~ó pelos ~eus sotrrimentos 
coml> pela avançadn idade ; 

Considerantlo que o cmrecer do conselho mn·al 
de 2~ de J;meiro do 18iã, de,·l;•ro e~t.or no ca~o 
do ser-lhe dl'fL•i-id.1 :. wti~iio, concetlera,fo·JIIe 
3 aposcnt:oclOL'in com o \'!JilciutL•nlu ~~orrcs{Jtltl
,}ente ~o tempo de $~r,·íço lJIIe eoultH'; 

E' n _cou11ni~~ão t.l~ par~cet· IJilll st•jtl :tdopt:IÚQ 
o segUIJJtc proJ ·elo : 

• A as~cmblea gN·~I rosoh·e : 
• Art. :1." Jo~' autorizado ó )!nvrrnn .1eonccdct· 

ll ~posent:tdorill ~~o 1. • Jlhliroldro ~~~ b:!l'l'!l dt> 
RioGrnl1dc do Sul, Jo~n Antonio Braz, com o 
vencimcnltJ cor·r·c~potHiente ao tempo de serri•·o 
que cotl\tl\' n<~quelle l11gnr. · 

• ,AI't, 2. 0 llcvogam-~cns dispo~i~ões om con
trano. 

• Sala iln~ commis•õ~~ em 16 de Julho de 1880. 
-Jlmeidc~ Crmto.-Dt·. G1tlriilw clu~ Nn·n.--· 
Jooquim&l'i'!l . • 

1880-N'. 63 

1880-N. 37 

José M~l'ia l"erreira Fr~ne0 c João nraulio 
~luuiz. cidadiío~ brazileii'Os, requerenun ·llrivile
gio p:~r11 um:l nova industl'ht.do sua iaromçiio, 
industria que ellcs ·l~tlomitta:n- MDt.n· b•·:~r.i~ 
loiro pam cmbarc:.ções. escnl~res, lancha~, 
transporte~ lluviacs o outro~. sem rruxilio de 
ar, agu., on \'apur. 

A eommissih• de commm·cio, indust•·ia e artes, 
~ quem· roi )Hesento ~ resp~ctiva pctiçuo, niio 
{JÔ1IC cllliltir Ulll juizo scgUrt! a fait:r d"s de
vidos esclar•~cimentos .. pois o~ ~ .mpplicn ntes 
ucnltum d\Jt~lHUNHi> l)~lnilrrttll\ scuao ti provn do 
qui:! tlc~ositat·a_rn rw v.rchivo publico o segredo 
dc Sll<l li\VCIIc'30, 

Em Lne~ tondi~üe' c nãu Mndo prnllcnle 
ind~ferir d>!;de !u!.(o a preteltçiío, il''''qU<' tah"ez 
vo~8~ oll'ei'<'Cer algun~:1 utili<lade, •Jne n~o deve 
ser dt'.SlH'er.a,la, si fur vcrilkad:r, entende a 
•lil:t corllrui~s:·ro•tUC.t'cmeLthlo~ o~ papuis ~o A'O· 
vel'llo impt:l'ittl, ~e pt:ra no Ulll~mo swt op,niiio e 
ínrorma~·õec;, allru lle que s~ [Jos;a tomm· umo. 
l'e>•Jhtt'<io tlellniliva. · · 

Snl n dns commissli~s em 16 do Sulho de 
INI:lU.-/r~II ' 'Ctllt:ío S''''lllllúc•' til• ,[.~sis Car•t••rllw. 
-'flr.t!"i'lu'lo 0!/lliÚ,- Jc,·ouymu 11. ele llfol'(ll'S 
Jm·tlim. 

A rou1 ini~~fili do ur~~menfo cxnminou nrequ.~
l'illlertLo de i.ttiz Au;;u~lo Ferrd,·u dt! ,\lmllidu. 
adual lhe~oureu·u d:1~ lolt•rill~ da eürto, clll qu:J 
Jmtle al;:-um~s pi'O\•idctll'ia; ao l!()l'p:.o legi ~lallvo 
~"IH'o c~te ~et·,·i,o c redar11a. conlr:.t a c\I)Vtrç5o 
dos ilup<l~tos :-olll'e o cupilt•! c premio~ d;t~ 
me<mn~ Jot1•riu~, o re!lucqfto d<r P·•l't:cnwg·cm 
ui•OIIalb ao 111c~mo thosom·dm, medidus deere
t;~tb~ n:~ ki lhl "~'t'!lllleilL•> vig••nlo. 

\'!JI'~(IIHlú C>tl' n~~tllflptn f !! Ul'1' :.tlt>)l'~\iJO llO 
Oi'\~:IJHeniL• thr t·~.~l:...iH1 li" illlJ•t•rio. ,. '' cQmnti~s5o 
de lWI'I.'CCI' !(liO por iutennedio do lllinbterio 1b 
!'<11."ml:t ~oj~ ouvi tlo o f:!'UVl' l'liO. 

A commi~~ITo tlc pcn~õo:- e oruciHtdus. tentln ~:1l<• d<rs co!Htni~~ü · ~s. lü Jn .l nl11o rlc 1880.-
cm :·istn n:~ ,il~form~eõe~ pr~,:toda< IWIIJ g»1 , .•. _ Al'a!lrio Blllfl[,,, -~ Crt.l'/o.s .. lf!i ~tl$0. AJfiliSO 
no," r··qlltSI\:ttn dtt CHIIWJ'(lj ao l't•queri.ucrllll •In I}' IIJif( .-.:l ·rl/. ll!l" l'mlo.-[.1/JC((l/Q B ri/T<),I(I,-
budJar~( ~iculuu An1nnio t !J llnnus, jui.~ d~. ~ \li· Jo'núio J(,,,,~ . .,....ce.~.u· 7.tuna. .. 
rmlu tla co••wrca de .la~;u:rr)', n:r l'''"Vi llCW rJ.,) 1! 
1\ltnas Gl~r:ws ]Jediudo um :'rtno ú~ [i,·,1nç... ltjl:lO- N · :19 
cotn. ~~dos os Y~"llcim•:ntos, c ~ondo fn~·nmn·l \ A' t'()ll\\n \s~~ú d~ 01.~;\lll\ll\ll.l fQi ~pre~t).l\tllda 
a otnmau dQ govcmo, .~ úc IHLt'eccr·qut• se a!lo- d 1 
Jllll u seguiu to proje .. lo: a pdi•:;,, · "~' CIIIJII'C!.tndu~ L n t~H<'IIIh·gn tln ~~;1-

i}ilal du ltupt\ri .. , petltndo n 1'1!\'t•ga~fJo do ;:t'l. 
A ~sseu1lJI~u gêt•:il rc~ulve: :t:l d:t I ti 11. )! .!1-íll de :.ll de OLtLUllru •I e li:li\1, ~~ 
A1·t. L" E' 1r govet'lw auturizudo a co•.w~dct· o·rosl:tli t·l~cirmmiP uu art. i;l 'uo re~tti:Hnonlo 

tlO bnchal'd Niccolóo Antonio do llarros, juiz de !Jlle baix.t•U com 11 Llecr~~o u, f3.27i! \lt\ 2 Ul.l 
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· . A,::osto de 48iG. Versando :1 tJOti\:fio sol1rc ob· 
jccto, que diz respeito ;i arrec:•dnçiio da renda 
puhlicn, a co. ::mis~:in é de ll:li'CI:cr, que seja 
ouvitlo o ~ovcrno por intcrm• dio d<o mínisteri•J 
da fa1.el1•ln; 11ute~ de entrar em discus>ào o or· 
~~amento d~ 't'cccílo do lmper·iu. · 

Stola das con1.misslics.' tli de Julho de 1880 . ..,... 
L•liera.ta B(wroso.-Cesar Zoma.- Prudo l'i· 
nwntel.-Araglio B14lcr'io.-AfToJr&o Pc1~ua. 

O s... l"alhelros (pela orden1) : -
Sr. · prc$idenlo, IJCdi a pnlavt-:~ ~itntJiesmente 
pnra f<•z:ur urna reclilic~~·ão c UII\ · 1•role~lo <·on
tra al~urnns cxprcssõe~ de qttc o n(Jbre seno dor 
o Sr. cun~ulheiro José n.•nto usou j.l:n·o comrnigo 
no juslilícuçlio de um seu l'equerimerllo feito na 
sc!lsio d,, l~ do corrcutc no senu<lo vedindo in· 
fo rma~·õ.:~ ~o ·!!'O\'l'I'UO. · · 

E,;~ns in formnçõ~s pedidas por esse noh.re 
senador vcrsmn sobro um ponto do meu drs
curso ern que fulllli na crc:•ç:io de d.:;t cudeir11S 
de instrucçao primarinc do pmvímento dess:•s 
cadt•irus peli.l me~ mo Sr. · conselhoh·o José 
Bento. 

S. Ex.,.fund~menl(lndo o setl rcquerimenl.o, 
disse que ·eu tinha protligado asperamente n 
instrucção publica e ooncluido o m"u diseur..:o, 
manifest~nd~me não s(J cont,·a. todos os •'mprt· 
gados dt: iuse,·ucção publica. ·como contra tixio• 
os que Mm OCC•!)J«dn a p!lsta do i'lllpe t·io . .• 

Ut·a, a C<\mara que OU\'iu o mou díscnrso c 
todos os qne o !eram, estfio certos de qtte ou 
niio di:o:se svmelllante couim,· r;cr., vo•lhtlcr-me 
m:U'tifcsl:•dCI coutr:~ todos os l!mprog:•dos dn re
partí~·ão da in~trucção t'tiblica. nt·m mono$ con
tra. ueuhnm rlcllcs, JIOl'!JUC mio lenho raz;io ~·r•• 
is~o. e muito t;nl!nrJs contra todos oquellt$ q_ue 
tem oceupado a p3st;~ do~ negocio$ duimpeno . 

Não sei, poi5, onde o St·. consclhcit•o Jostl 
. Dcntn viu c~tas expre~~õe~ .; tnl ,·c7. que, por 
· o· mt•u discnrso ~er muitn long.o, como S. Ex. 
· . disse~ c~nsassc a .!;Ua tJaritmcia, ·u:n.uralmcnlt• j:i 
C;ons:.do , o j.IOr i ~so· nfm [lOdc~se il•rar a ~n:• lei· 

. . t ura :• l~ no lim. lot·na utlo- ~c a«~im irtju~lo . t• ~ l'll 
commi~u, di~:cndo ler cu ·dito <~quillu que n:io 
tfiS~l'rtl. . 

Entrcl3nt.o dowo declat·:•r l(lte o IJUO ou !li~se 
11 re~peito LI~ cren~:ií" •lns· dez· Clutc.it•os o dn mo . 
ncii·;~ por q uu e lias lornm providos t>elo 8r. con
slllheiro Jo:.é Bento.foi·rnc ministralh.i vor infur· 
mnçdo de possoa que t•eputo mu•to fldudignn o 
que m•u n~segurou l'l! (JCLidns vt·ze~, tcudo raziio 
par:• fozer com cunhecimnnto do causa . . . 

Pur couseguint~. si rui induzid•' cru erro foi 
em b•)a r~. na cer·kza de •tuü não tive :t menor 
inlenç;io, ·nflo D tenho, nem n terei jnm~is de 
on~uuor n qur.m IJUer quo sejn e mnfto 1111~no~ 
oo Sr. con~elheir·o JQ>l' n~nlo :1 quem respoi.to 
por 1nuitu~ títulos .- Si o :teto irre~ ul~r. c illl'gal 
que ifJO IItei n:io fui praticado por S. · E:c, nem 
por i.~so deixou elle tlc ex i.~ ti r e Cllia :~ . cnltJn 
sobre <tucm a com111etteu. 

O SR. Jo,~QUIM NAnuco (]ü um npnrte. 
O Sn. MAtm:!l\os: ,.-l~iz nmn. censur~, mas 

isso mio é olfensa. (.-lpoüulos . ) 
· Sirvam portanto estas palavi'~S de explica'=iio 
lllll':t aquietar o ~nimo (\O nobre senador o Sr. 

· conselltclro Josli llcnlo, -de . cujas exprcssües 

tran:;opr,rcce alguma lnl ou qual magoa contra 
nüm . . · . . 

fiquo S. Ex. certo de que não tive intenção 
de nmgo3l·o, fiz <tp"n~s n.,uillo que reputo um 
~et·viço, dir.er:. verdade wbre um l'!lmo tão im· 
portanle d~ administração (JUblica. (Muito tmn.) 

PRIMEIHA PARTE DA OBDEM DO DIA 

Continú3 a ! .• discussão do orçamento da · 
dcspcza do ministerio da. justiça.. · 

O.Sn. ~nESIDEl!ITB:~Tem a palavr:J o Sr. Bnp· 
tlsta l1ere1ra. · · . · · . 

O 811.. BA~TISTA P.ERtmA.:-Peço n palavra pela 
ordem. . · 

O Sn. Pnll!sro~::~rz:-Tem o nobre deputado n 
palavra pel3 ordllm , . · . 

O Sr. baptlsta Pereira (pelaot·deu~) 
observa que ~~L:i ~nnuucinda 11ara i hora d~ tarde 
a interpdlaçãn donobredeputado pelo Amazonas 
ao Sr. ministro do imperio. 

Desr.ja $nber si, chegar1do a esea hora, é obri~ 
g-ado a interromper o seu discurso. Entende 
que não. 

UM sn·. DsuvrAuo :·- ·E assim se tem ·proce- . 
dido . · . · . · 

O Sa~ B.uTISTA PEÍIEillA obser\'R qne · uma 
vez que l'stá dt>~t~nado pnra ·.u primeira (>.,rte da 
ordem do dia o.orçarnento do ministeriu da j U!· . 
tlc.1, o orador tião t>lide ~et· ittlet·rootpido seniio 
quando tenha cump!elodo o l~mpo qlle o regi• 
mcnlo lhe COOCl'dO pOI':l (aiint. 

Si, poré•ll, o seu dl~eut·so tiver de !!Cr iriler
. rom11ido, pgr entondor-se de modo di !'erso o 
rl!!!irnenlo, uos.~ t! caso enllio · ·Ust.rà do ·outros 
meios, ~IIm de quo nilo fl•lle hoje. · 

O 1!11•, Pre.•ldente tliz. que nilo Inter· 
t·orupúrti. o nobre llorutado, m1o puh• rnolivo 
dmlu, mns (Jtofl[lle n le dt! <lr~nmento ú u•nn lul 
annn:• D (){)I' o•unst•qnencia defO pt•ercrir aludo; 
~ crn ~c).(uudo loj..'11t tiQr·que o orLillm do di:~ oio· 
eslú divld1da em d tws pnrlt<s. 

O nobru dPpnimlo p11is não p\'odo ser lnterrom• 
pld<t. 'l'l!m :! p:tlovrn. . 

O 8a· • .Joaquim ~abuco . ( pela or
~rnl:-St·. pre..:•dente, V. Et. di~se que n or• 
dcm ·do dia uiio e~tá dividiLia em duns pnrles? 

0 Sil . PLLESIDEliTE :-Sim, senhor. 
O Su. JoAQUm NADuco :- Não é isto o que 

consta d~ publicução feita pelos jornaes , 
O S11. PnESIOilN'l'IO :-Eu guio-me pelo livro ; 

apenas marcou.·se llor~ pura u intet·pellução. 
o Sn. JoAQUUI N.\UUCO :-Exaclamoute; mar- . 

cou·se i hol'a tio tarde ptu·n 11 in l!!rpcllnçiio. O 
cSCI'U(JUlO· do· nubra t.ICIJUladO iJCJO .Rio ·Je Ja· 
IJt•il•o é qUil, S0ll4u·lllll .!i~da ,li polav rn nn diS•. 
cu~:;i10 tlu orç:unanto d~ JU6I•ç:t, j.IOSs~ hwnr .o 
seu di~cuno além d<~ IJorn uwt·cadn p<~rn 11 in· 
ter pella~ào. 

O nobr·e deputado pelo IUo de Janeiro deseja, 
r.u supponho, munt6l' o direito dl! intervellaçio 
na sun plenitude. 

O Sn ; D.lPT1st4 PEliBIA-'. :~Respeito. o direito 
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de interpellaçfio, porém derendo primeiro o meu 
direito ; niio quero ~er interrompido, 

O SR. Jc>A.Qtr!ll Nutrco:- Por c:onlieqtlcndn 
pergunto eu a V. Ex., Sr. p~sidente, ~i :1 de· 
cisão de· V. Ex. e que o nobre deputado poderú 
levar o ~~11 discnr1o mesmo :Jl~m da hora m:ll'
catla par~ n int~l'JH!ll~~iio. 

VOLES:-Póde. 
O Sa. Pl\EStDENTE:-Póde, O orçamento é uma 

lei onnna muilo urgente. 
O Sn. JoAQUIM NA.nuco:-.;.Bem. 
Y. Ex. póde dar-me umn outra explieação1 
o sn. PJIEstnENTE :-Quol ! 
O Sn. JoAQUillt iiAntco : - Si Q nolwe depu

lado niio :~cab:1r o Sl~ll discurso nns duns l1oras 
que lhe são· racnlt:tdas pelo regimento •... 

O SR. DA.rTr;u PEIIBtnl. : - Acabo. 
O 811. JOAQUJ~t NABuco:- Dem. 
.•. , é permittido pedir·sc á cauwra a proro· 

gnçiio da boro ? 
O Sll •. PaESIDENTE : - Sim, sonho•·. 
O Sn. Or.E&AntO : -E então entrarà n inter. 

pellaçilo. 
O Mr. Dnptll!lta Pet•ell"n (111ovime11to. 

· d~ atte1acdo):- Sr. presidente, o illl)Jo•·t~n•e 
discurso' pro r crido honlem pelo illustr~do depu· 
tado11ela província de S .. Paulo. no qnal110~ 
deu mDls um:~ prova dn seu llrilhnntc t:Jlent(l 
(apoiado1), e dos vastos c pl'ofumlos cunhcci· 
mentos que tem dos \'ariado~ ;m;;umptos que 
corr(llm pela pasta da justiç:~, CI'COU ll,,t·a 111im 
grande$ dlfficnldades, já pola prolleienci:t Clllll 
que o illuslre deputado di~cor1·eu suiJrc ollc~, 
pronchmeia em qw~ Jlom~os o )Jotlt.'nJ ~com· 
panhnr (apoiados), j:i pot'ljllc cu fui cru ;,:mndc 
1•11rle pr~\·enido por S. Ex., cujM hl~ns encott· 
lr~m-sc <"nm ns minhas em tuuilo~ tl5Mtmplo5, 
do~ qu:tes CU •lUizel'll OCCUj<IU'•IIH'. 

Mas de \odo~ o~ assumptos l''l'IJI:Ina•lo~ 11r'ln 
illu~trndo orndor, a IJUt•m me l'Pilr<~, ha lllll rtllo 
e rnpitnl O ljUO ~C jlÓde !liZI'r nilú fui c~g'llllido ... 

O SR. ou;uAmo: -'-~ou hum delb o foi. 

qu:tl o muis l)ffiea7. systemn de hon jltsti!)n, os 
atLcnf'iJcs natur:o!mentc cnnvergem p~ra este 
outro· ponto -tWl~l hou. o:·g·:111íz:ír~o judiei~ ria; 
que, no consenso comnntm, é o 111a1s poLlcroso 
Jnslrlllllt'IIIO daS Ji!J(•I'(I;ldi!S CI\'ÍS I} polit.j,·ns Clll 
unto socic,la<lc IJClll constiLnid:1. Pnr mais per
feitas IIUC sejam :1~ leis de nada vi1lcrão si não 
encoJtiJ·nrcm cx8cntores l'SCinJ'l·cítlo~. zelosos e 
inca p:1zes do mal. . . . 

Eu pcmci cnconta·ar no rcl:lto1·io du illn~trado 
Sr. ministro da ju~Uça as su:rs idéns t'tlpilues 
sobre tão importante as8UtnJlto, como que. os· 
lineamentos de seu pl:1uo de t•efortn~; uws, ~i Dhi 
depurei com bnas i!Was relntivumente n ndmini~· 
traç:io ria justiça, n~o uesr.nbri i[uanto a refot•ma 
jndidnri11 ontrn indicnç:io senão 11Url o :~ssumplo 
eslít oiuda em extlmo e e~tndo, parecendo-me, 
pelo qu •. • li, quo S. Ex ncrc,lit:l qutl não estnmlo 
aind:1 hem :uumlurr.t:itl:JIIO eHpirito publico csla 
reforma, põde set· adiada para dias mai~ feliw~, 

O . 811. DAl'I'TAs (mi1tisfro c!:t justira):-Nao ê 
pOl' I SSO. 

O Su. BAPTISTA l'Enrmu:-EsUmo :1 clccl:~m~~5o 
do nobre minisli'O, pois n e~lo respeito de~ejo 
oilvit• 11 snn opiniiio en unci~da com a ft•anquezn 
o sinccrid:1de quo o cnrnc\ot·isam. 

O S11. DANTAS (millistl'o dc:justira):- Onyil-a· 
bo. 

O St\. DA.rTI~TA PEn&tR\:-05 partirl(ls pt}!itieos, 
Sr. pre~idl•Uio, rt•couJUJcntl:lm·~c ii conlinnçu dn 
naçao p~ln l~aldad<J dos hnmcn~ t]Ue t'S diril(cm 
o ]ll!ln udhe~~o ~incot·a ti~ iJt!t1s, que ll~filndcm: 
é llo,.~a conJlnnçn 1111~ cllcs tinuu a sua forçn, ~·, 
p;1ra IJl\c o conset'Vem, c •. s ncomJmnhc ~em pro 
o favo1· pul!lic,., olcV•~ ,:cr·scrt cmpctllto dr.llonrn 
no pollo!l' esfui'Ç~r·se 11~la 1·icturia da:; ldéns c 
do~ 11rlnci1Jio~, IJLW · <'~cren·nun nos seu~ lli'O· 
!r!':lllli!Jas c. luralrr tlN~l·to du lJI'nlm:..:~nll;t nos 
dws llltllt~•'l~ 1!:1 OpJlO~I~!aO. 

A ot•;,:aniln~.~n dn lll<l).:'btl·ntnr" tem ~ido uwlo· 
1·i~ ohl'i.:•:Jd:l tl•• lndus u.• pt'Og'l'Millll:l~ [] .-, pnl'lido 
lilreJ·al; pod1!-~'' tli~.el' f(Uc!, 1.k<dt' HHil ate hojo, 
o Jlal'litlo lill•••·al t'>lT<'I'Cll c,:t" llwma 1111 sua h:m• 
tJ,•iJ'r., 1mll·c~·m!rJ l"•r·nnw l'tllaliibtlil 'h'JIIOraVL•l. 
ua~ dtl~s ,-e,.e,. •llW t!UI':•utu e~~e 11111\!u peliorlo; 
tt•m lf~ct•ndilln ü :•lia :uhnini,l1'1l~tlo lln J~slm1o, 

O Sn. DAt··rrsTA 11&llttn.\:- ... e 31JUdle no 11~0 p(>d() l'cnliznl' c~la rd'ot•mn. ')llll parcela set· 
qual se r~sumem as graves questõc~ que jo~am o pl'cdilcctn d•· illlas a~piru~õc~, o objeclo de 
eom a ndministraçfio dn jusli~·H-11 oa·g:milHÇ~o seu~ cntJ·:Iuh;ulos :.ITert•J".· o ~lvu dos ~eus pa· 
judiciaritl. trintlcns csf.,rçog, 

NãtJ pod·endo occupar·mo de todos os :1ssum· N~o farei evoc~ri!.~s tri,.le~ do pns>t~do; nM 
plos, e devendo limil~r-me itquelles !Jl1C mais quero t'CIIWnlnr :1 JiH"l, t-pO!!:l !udw'>sa, em !JUe 
se recommenJnm 110r um cnructcr de lll'g'I!RCirr un~:1 lei l'eacd<nwria ~l'lllt<tt um p:1rtillo r·ontra 
c quo ~no d(• toda :1 ncl\talidod<~, cu dun:i, un out1·o (al'ola•lo.<) ~ l•ro\'UeiJU "~ Juws íncumks· 
ol'tlem de minha~. id~a~, preferencin no fJLil.l 11 ccnles, qnc rr'•J'DI.n nrrül11'11i:1r nos e;unpo~ eaHmll· 
Mla do thi'<~Do r(~commcndotl à solicitude Pa· gucntmlos dn rcbt!liflo. (.lpoiw/o.<.). .. 
triotir·n dus camat·a~ Jegislutivns. HecOJrdo np1~nns 0 fncto t.•onlilC cn~el'l'~ um· 

N~ f~llo 1!0 throno su IC o se::uintu (lu): util Pll~innnwnto ú u1u:L wln•rlond:t s:rhl!at•; 
.• A ~e::;urnnçn .indil'idu~l e. tle (ll'(l[ll'io•l:td!l cum isso L]UCli'H:<jll'll:l~ . :n•Í\ nL' o (Jl:lb solcmne 

Jnt-rcrt•rá c~1•er.ial nlleu~.;·ro do ~OVCJ'Uo, $cr~o co:Hpi\)llli~s~J do p~rlil'u, )Jl'Otruhido ~cmprc, 
OJIJlOrlunutHcuto ~ui.Jtuetlidns 110 VCisso extlllll~ nunra l't'<lilz:tt.lo, [IIJ l'~ liLW · 11 Oltiui:in publicn, 
med!d~s a l•~m ~~~ ot:!(nuiz:tçlio jmlicitll'io c d:1 qnf! no~ lilll, ~ei:• 111':"1" do>~l\ o,:lwctntiva l'nllai 
ndmlll18lt·açuo da ,IU8l1~(1. • 1:111 que ~(l ll'!ll t•vn~el'l'<uln, u conhP\'" qllll . 

8r. prc~tdenh!, quem diz ndminh;tr'ilÇiio da f}<'r~~ven,Jnvs ro111 l'iu!'cridmlo •m no>~H fé 
JDstlt;n diz org:~uizn,;:io judici:<rin. E~lt!S dous polJlica. · 

. ·. termos prt•ndcm -so ·por um:t CUJ't'PI~çUo lào in-1 Apentlo do potll'l' em .18·~8 1:oulm no ll!l.rti 11o 
tlm~,. qu~ os complet:J, que qu:~mlo Investlgn·'e ]lbcrnl .a fortuna de l'l'll~~tmur a il~lllinislraçfio 
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em 18G~ ; por um·concurso de cit·ctunstunci:.~s, 
(~llc nfio vem n prOfJOSito indn~m· agura, o par
tu)o liberal nflo conseguiu realizar uma só das 
üleius do ~eu prog-ramma; cutt·etanlo, para 
lcy;ll-os a cll'cito, c princi[HIIlllP.tüe par:1l'carizat' a 
reforma judiciaria, conla\"a cllc com ll)da a tlc
(lj(·~ç5o c sincuo csrur~o de tllnLlos scu8 I:omcn~ 
mais eminentes, o. con~clhciro N:1bnco,. o mais 
cmúpetcn te de tmlo.> para cncnm i niwr a bo1n 
exilo l~o tnonllnH.>ntul ~nwrcza. 

.E' çcrlu, Sr. prcsilkaLe, qtw pl'Uki!\l~ii-::'8 
.illslilknr a C5lcril itlndc da ~ilu:1Çf1o liiHcral ctn 
186~ c,Jtn o ostnlio all!Jl'lllal d.a no~5a .SOdi!d:tÜl', 
a.g·H:uJa J)elns i1ng-u::oti~1s tlo uu1a ~tu.n·1·a 11'l', ·· 
mmuin. q llC aiJsoniü to,! os os cuid~<.ios d:t na~:ã•1 
c Jl1 f[Ual p~:ttliam ús lk,:tínos Jc su:1 subenulia 
crn por~go. 

Uu1 dus JW>so~ esl:•tlistaõ m~i~. Yt'Hernndo$, 
dJO[<) t1<) um do~ ~·:iiJinde.; 1l:;ss;1 C[JOl'lW, re
sumiu o sett 1Jro.c:r:nn:11a mini>icrial t' lll 11lws 
pui:IVl'nS- tLb,·l/arc {J,,Unm: i'oi 1:~'à a ia~
t;l'i[IÇ~ll ljlie o Sr. >I:ll'iiliCi: d•i Ulit!el", ele :'all· 
dosa mcmoria, C.'Ci'CY~Ll n:1 stl~ lia1Id~ir:1, '1 uc 
rcanln em um pen~:1mcnl•> •'0i!l!llU•n. qu0 et'n 
11Hlluem nm volo mprcuw, tod:.~ <1> ttd!Jc,;õ~~ cln 
naç~11. 

Thlas si. era lSGi·~ ~oi a ~llerrn do i\1ltlg'Lwy, 
qnc n lclllos i:ur,uniw·st: eo:no UBi~ prcocc:up:1'';io 
U.oloro~a .. a cansa que impediu o p:u·tido !ib~ral 
U.c realizar il l'efomm j nuiciul'ill lj llt: era, \.'0!110 
coni!núa n ~~r, •J oiJjodo princip:d Ül' ~eu pro
gr;umn:•, que c:msa. pcr:~unL"• t'U, p(hb: ellliJU· 
t':J:::n·. n:;or~, o partiLlo libl!l'nllle dcMrahhr '"l' 
vcnLo~ c::~a g-1orio~a bandL•ira, '<.'Oln ~[Ut~ ~ln iSGU 
<li:CllOll ;\~ ~Yll\)l~llti<l~ da !Úl~Bo O tlC,[JCl'lOU 11:< 
Sli:IS C.'[<~l'õlfll.:~s-'! 

]l:tll'ÍOI.ÍSIIlO: emprdl('llda COUl bon I'Onl:td•', e 
ucstle jú, uma rcl'crnt~, que, rort~h'tcnd•) :t. inclc
pcnt.lcncia tlo ]Joller j udid~rio, o cl;!YC. a uHura 
t.la ~na pure:za conslilucional ; '·' l'i'SI~l'I'(J parn 
ntnis 1a1·de torBat· 111~i,; .fel iz c pl'o,pem a c:on
diçiio pe:;soal uo llli.I!;ÍsLratlo. 

Tnml•cm em 1SU5, no maí~ ae~·}>o tla ;;n~rra 
do l'ar:I!'Uà)', 'Jll" nos uboOl'l'•m o nwlltor do; 
no;<os c:iiJctl:ll?,; ~~n v!cl~~ c rçCtlf~<J;. uf10 ·pa· 
rc~cu ao il!u~lrc ost:H.li,W, rjnt: üil·igia it pa>ta 
da jmtir;n, ttnl obstacttln r~se invl~nl'inl_ ou '''lc 
d(~Ytl:'Su 1'cl:1rdar n l'l!furJna. Vtclorlth!JnO~ a 1~1a· 
~í~t~~:.Iin t·~, d ~ zi:t clk·~ l~ · ~·u~ t nlL·mos pru·u tntds 
hn·llc.,-, Jl:lra ~u~1s n1ois. relize~~ ccre;1;· o nwgi~
tr::üo do \·ant:; g-. ' 1!:> , qu•: !I:.; ~·;lt':m:am :1 ;a:1 
i IIÜt~pcut.iuncia pc~sú:1l. 

E' o rJuo \'t~:illO W<li;· ao g-:ü:'a•'k 2g ele 
:\I:H\~0~ i~ O-í[UC \~>n :11rp1~tlir, p~n·HcuitLrmcntl\. ::o 
D1~1 U ~1mi~o. :h.l n~_~! / r(~ :~1lni~lto ~h ~ja~u~ .. ~·l~ qao 
dt.~Ve. tn~ds do qw) il t :l'dltl~u O~L~r~1. por~s<: :'1 !"reHtC 
dcsti\ g-loriuza tn:.c~ :~~:h , porqi.t~~ tlu r~llltl~ ·n~ 1H 
íl!tnos do o.slt'J.t:bLno. qi.it: p~ll'i.~ ltlls fui nrn t:e. 
r iodo de dc''~~lllW O l't'!"OU,O, COtllü [•ai':t Ot\l!'•)S 
nina cpochn tk lnta~ e t:t)rn!,~1tl·~ , o .nDLrr: ;:1i· 
nislro tla j nsti(,~a ~C~ahe i',~.c~) :nllhJncbr-Yc ü ;pJ
mil'~ç:,o plliJlic:~, :i ~·rnlidiiildél s•'n [l:•ri.i .. lo pdn 
~~H~ :r('.!.iv~i.d:uh.\ pel~r ~Ga 1lr~:.l i •~:~r~~~o: pch~5 ~úns 
~e ryi ço~ a l'atts~ n~dun~ L .. 

o S_l~~ ou~r:.\ltttJ :-iio!H'~ lbo ~;;j:~ ~e i l~t i~Vr j~..;O, 

O~~~. U.\.:\TA~ ( tntai.si?'O .d't.illSli1'tT. ) - P:·•J· 
cur•'i ~pe11~1> nu11prir o m~'tl uc,·cl:. · 

l) :-; lL ~.\PT[~1"J ... Pl::l~l~llt.\. :- ..• C!I!J~l\~~tilllC(O 
to:la ;: ettl!!';.;:ia dl.! ~nn::: !!Ti.!lHlt·~ t';lt'lt l t.l.::dL·.' ll·"l 
o:-;ttlllo 1't0~ .~rnY~~~ pn.:dd r•J'ú :l~ po!Hicl\o;. peJdt..\ 211t· ~ 
ele! ooltl•"::'li'l, (,t}Juict'!'J-'.) Aimla 1!1:! Wil _ 11 11~>i•rc 
~~~i~d3·t_ro . qnL~ •. ·ra um Llu...: l."'l'tl~i.:w·J,li•.r.' tia I' Pt~~)~ 
l:l·~u"i" !du.:r:d _n , ~.:-::u~ !·a.;:' .. u un ~~~~· l'0.:1tl · \'i l !lt· :-. ~et'· 
vi;~·u~ t• :<·~lulL :• g·i~Ptt n 1;tl1·;-;t:1l• d; t r·· fq :·nw j:~·d!· 
d~t:·i;1 (:HIH ~;q;i.:~lk r~i;··, ~ i~·. ~Ji!,~ :wn~n~i e111 .a~ 
L'üll\·L·~ii S :-:in.~·e~··~~. t' .!l l'IH'!: : H~'J:~ !'•':li• ll~ll~4 
r(:rd~ru~~ itu~uilLt~.~: .. ,.~ a q.t~ ~ ~ l'!la_u .. , ·.i l ~~··tk\ ~t;:· ~~::ds 
:ltlir~tl:t. 

jÜ Utws ll)ng~,; s~ssü0~ Ua ·1cgisl:t tnt·n furmn 
COll$Urntda~ ; e~l~1:n~)~ ,~m tndo Ua lerccil·~~. cn·. 
·u~~·lanlo~ tt reft~r:ua-jndkiaria~ l~Ho 0_. ~-, nrg~Hli.:.· 
zaç~o d~ magi:<lraltlnl. ''" qno es>encial t:tL'll lL\ 
c.lelll·nclo a boa ail111ini~ll''"-'~o tla j u>li~a. ni\•J 
OlJSI;inlC SGI' <l>'~~llllplo Ua LUa[~ ;~lt~ tltOlll:t ; tlu 
tão urgi!IIIC llCC:I~,;shhltk, !fltl' li r:dlll IL•l lht'\1!10 
o L'CC•'rtlmcnelo<t :JO~ cuida•:o:< do [l:tl'lameut", 
Cól:'t como qtre c:•ruccithl c posta ,·, m:a·~:·•.'lll. l'oi~ h••111. Cil:l\"<•:thu qtt•! :1·:· e i ,·,·nLa,;i, l aeia; 

A rd'unnn eleihH'Ul? .';:'ill tl11\'ltla tf!lt.! p~ra 1ln jHIÍZ 11:'10 "'~" :~> t:o:ti,; p;-u.-:p. ·r;.,;, '[il ' ' ,, ,·,,i ::\lo' 
o g-ovc.rno llc\·o Sl,l' .t~ln cmpt.1llllu dt~ hon.ra ~·u:t- ~~o Llh 1~ o~:l'~ ll:~ tk:!lor:t\el ~-~-iu ,~ n~ ~w:~:-::c:-: lin.:ull·~1 ~ 
lizar ··~I;~ iu1porl:ntl~ 1'1:runn:•, 'llle li .tull \'olo l'>li';"·;lrn:in:~tla,: l' L:!JIIlÍIÍ!!nri;o ailtth J•LI!' tutúto 
itll!llldlmtt' 1!1) tmlo o p;m:; (' p;u·a l'C:lli;;nl-~ tempn, <'lll'lll:•llll.l u~v l'"i'[n•s,iYel l': lZ•'l'·.'l! tor,·:t· 
ellc l'IH'Oillra louas ns adli:'~~n~,; 1l<l .-:e11 parti•lo. ment<J> ltlll'ltl:H'S. c!.~~'''' n:l•l·po,!0t'•'l!111:' L· r ~·u
~Ius a reforma c!luitot·:tl nãel [t1'1th! :dt~cn· , ·t• totbo: 11<1o qn:nlllv ll p:·odnl'tiJ t!:1o< eolltr ilmiclí. · ~ l'it••gnt· 
as aspim1'Ges da un,;ãtt o to•lo:; o~ <:o:liJH'Otni:;;:l>s ['111'11 os ,·ncnrg:<l~ llu E~laLl·• .. ~!u• , ll:'.ll<'Oil~iidt•ro 
tlo I ·Ul' tidu: com ·clla n;tll ,;ao iiH'IJlll[latircis l::,;o nm·ohst:;~nlo, !t:ll'a <Jih! , ,, n:l'l :lpt'ol'l•it.u 
quac::<J.llCr otlll'.IS l) pt·indpnlinenie n ri.l:·oraw o lcwpo. i'azenllu-~e :1lg;nnn r·en~a Ctll J.u•m 
judtci:ui~, l!llO ú seu CuUI[Jkmcntt>, c ljULII'Ceom- tia lllll;;istr~llll''l. pN' que i'ndo <JI!tliii'J li':criiii)S 
mcutla->c cuHhl nrgent.e, .por i~.<u lllC>lliU que por elln rc•duuda,·:'i 11111 hcnH:>Cnr ''··Ci:il. r•tiln
n reform:'. coniio u~ llc~lin •JS da eld('uo uu l'"" ~a11t.IO em utn~ c,:phl'W elel-!l.ta e t'<.i!Hli;:n~ um 
\.ler jmli~iario. porlct' pn!ilicu·qul· 1le e(ln~titudonal ,:() lem o 

Os otn!Jar;1çv~ tlo Cl'ario pttlJiico? E a sei, I!Ome. t>rgan,,s a m~::i~trulma ;\ css:~ inst;,nda 
Sr. presidente, qtte as gr~nllcs rdol'lll<l8 fll'cn- >Uperior ~~~~ l(lle u ~~liiiiLJlt :1 Constituiç~o, ··~ pnr 

.dom-se a uma L]llC$t~o ilnJ•ort~nle, a t[,_,s HWios, tk tOtlo& ll~ outros flllder.:s [lolilk••>, t'O!IIO ~·I lés, 
n qunl mnilas vCXl'S lcvaula·sc como •un;1 pt·~- t~tnb~n1 tlüle!'~~üo d:i nnçiíe>, e m:ois iordl', c·ntiio, 
jouicial de dillicil solnçf10. S<~t·:i pat·a o pa· 1lukmo~ os nw;.:·i:-tL'<Hlo> do~ 1ncio.< in,Hsp,•nsa· 
lrioti\'o gaiJilll'lC U.c :'lei lle ~Iar~m nm obsl:lGlllo Y•}i.<, tl.e lolbs n~ ennd i~~~ •,; que l' ''"s:1;11 ~~:<eg-n· 
ú re:tli4:lc:ig tla rel'onu~ judh:iari:t, l[tll.' 11àu é rar ti sna ill\lvpentlunna ]H'~'e1al. E' preciso 
a~pil'lll.'~ll ti<' p:u·lhlo, m:1s d:1 nnriio lntub,•m, 11 qll~ 1lig;111H1>, tllnn vt·z 1".11' lt' tl:i$: conr.:·m, 
llilnnçtio llunuel'irn 1lo p:~i?. '! ur~·,,, ú 1la mniô ins\aule lll'CI!i:<i,lwle t.ir:n· o~ 

::li este é o olJ.;Wcu!o que ~lll'g-e, eu crtdo nnc m:igblt':tli\1> dn po::içflo pl\'t'nria L'lll lltW t•llo'S 
o gnbiuctc [Jude Ycnel'l·o peln ~na illusll'll':~o e , vh·etu, como poder consliiLtcional, :wns~3l~tlo~ 

·'rgmo 111.-3~, 
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ao execnliYo e collocados entre a espcronça c o dos t~dvogados hoje não passa de urna associa~5o 
temor! (lllu.il•• lie1n; ap?iados.} sclentific3, que, embora preste ~ervlços utcis no 

Qunlquet· que sejn o 11lano. de um~ reforma e~lltdo da j urisprudcncin, esla longe de corres
judiei:~ ri:~ u:1o S<l pôde Jlresc.indir de examinar o ponder aos !f-I':Jildes fins a que se propôria, si 
as~n m [ltn n~ m~ hasc, nos run,lamcntos em qne con~titnisse umu collegiada com todas as honras 
o syslem:1 d~Y•! repou~or. Eu .iá disse que ·não c llri\·Hcgio~ de .~!asse, sujeita n um~ jurls· 
conhec:o !]U:1eo são :1s idcias do nob,•cmmistt·o a dic<~.~o especial c a um severo rell"ÍTU!lU discipli· 
respeito, pot"<lnc as niio con~ignottno ~cu reta- nar: como é em al~tms paizés da Europa, e 
tariJ, nHb recLt>O crê r que S~ Ex. se Jlcrmada acaba de .ser org~nizada na.ltalia, que ~nminha 
quí:l poderú t•·r a l'Ma furturla de r~zet· unw boa a pa>~.os de ~:"iganlo pela csLrAd<l rlo progresso, 
rerormn judieinrin e org~nizar a magislrátura .hi apcrreicoando as suas instiluiçõesjuclicinrias,_ 
n:os conrllt•i', ~s de ill_usu·arão e indcpendenci~ jil r<~alizando os maiores successos em todos os 
ncce~,ari~5, -em que <1 magbtratura tenha um ramos da jurisprudenda, (Apaiaà' IS.) . · 
n .. vicinrlo. I~' este para mim o tmnto mais gt'at'~ Embora ficasse mallogrado ti-generoso tenta· 
d:l reforma .i udkiaria. AiiHl:l hoje o~ paizcs mcn do Sr. Nnlmco, a idéa continuou a agitar· 
m:~i~ adiauraLI!ls dn Europa procuram resolv~:· se, c ainda agora o instituto dos advogados eon
o proltlem~; uinda. nos nos~os dias, o vimos fiou no; cuidud•>s do nobre Sr. mini~tro d;~. 
ngit:rclo r·m rr•:nlcu pelo~ homcn~ mais uotuwis justí['tl ·um pro,iecto completo sob1·e o assnmplo, 
d:1 ordem d•• Dttfuut·e. J. Simon c .Tulio F~vre. a que, é de e~per:tr, não sc.ia rc~nrvudn n mesma 
Cttm0 prelcnd•) o l)obre rninislro forrnnt· o novi- sorte infeliz, tJllO teve o :inloriot·. 1\devante 
ci;~do d:1 m<~d~tratura? ·Todo o n"il d(l · itcluill serviço preslarü o nobre mini~!J·o tomando sob 
org-:,nit:Jç.üo 'tem :~h i a $na sédc. Nós urro temOs seu vnlioso p~trocinio esse projecto ou o do. Sr. 
st:1~·io q11e IH'Cjlftt'c os nwgi~trados o sem ~tagio Nabtlco :ambos prendom-sc por um Jaro com
niin póde l1aver ma~i,-tr~•lur~. A lei do 3 de mutn c :llmejmn o mesmo fim. <Jl!e ü in~tilnir n 
Dc1.etu1Jro Ll~ 11:\H ex i:; ia como conàil:iio uni•~u orllcm dos ndvog-ados de modó que os aspirantes 
pa•~~ o no\'il'i:Hlo do nw::í~trndo, n simples cit•- ;i m:lgistn•lut·~ c á ::td\'OC()Cia nhi encontrem 
l!umst~nci:~ d~ ter o cnndidato p1':1Licado no foro todas os f3cilidadcs p~~r~ r~,zcrem um noviciado 
pnr Lllll :111no ; e a reforma llo 18i1, ni'io menos elllcnz e proveitoso. (Apaiados.) 
complascentc, nugmentou ~pena> o l~pso do Em data recente, em i8i0, o Sr. Diogo V c· 
tempo ''lll relru:~o :•os jnizes sulJ~Iituto:<, exig-ínclo I llw. qne ent~o occup3Ya n JJaS!:t da ju_stiçn, 
dliUS nnno-< de [!l'r.ltc~·! tenilo olllJlrehendido uma reforma judiciarin 

lh~>• eu c•·eio que niro ho ue;la cmnnra <iUem n1oslrou o bom senso de ouvir o opinião dos 
ignore como ~c faz. e se proYa es~c anuo de homens prallcos o entendidos no :~ssumJ)to, quo 
prntica, cotno é que forma-se o novkiatlo tios u 11udcssem <:lSCI:1reccr,-e entre outros, consui
JUize~.municip~Qs que. é preciso dizel-o, são ro- bu o·s presidentes d:~srela~~õos o o insliluto dos 
r-ruwlo> entre os barh<tí·cis qae, ~<~lnts ~~ mras advo~wdos. E~!lt eorporn~iio, accedendo ao cou· 
'VDCll~·ões, lltlü tendo aptid1io parn outras .posi- vilc do mlnisu~~. nomeou uma commi:;;são pnra 
çües e n~o enl!ontr:mdo empre~opublico, buscam !.'studar o Jlrojct;lo de rerortrm: e e~sit commis· 
a mo~ist r·:,turn como meio honesto de vicl:l. s5o, dl.) que faziam porte, liiiÍm do oUil'Os dfstin· 

F~lln-sc lnd.:•s os dias na excelll'nlc orgonizn· cto~ jur•sconsuhos, o ~ompre lcmbrn(lo conse· 
ç~o do m;,g-istratnro inglczn, que inculca-se lheiro Nnlmco c o meu illustrc chore e amigo 
como o mo1lelo da magislralur~ do mund(.) c[, o St•. conselheiro Octuvi:mo, do$Cmtlcnhou-sc 
vilis:ldtl. Com elTeito a,; sim é: ncuhtuna G mais gnlh:Hdamentc do importante cncori:'O, oprcscn· 
nlti\"n, como nenlmma uwis cscla1·edd~. t:mdo um parecer, gue honm ao iristilulo, com 

[k)nde vem, porém, L'S~~ supcrroridt~dl.' moral, um voto em !c(lnr:~do do St·. conselhcirn Octa
es~c p!'esti:,:io de que gow o magistrado in~ ler. 't vin1111, no qual, moslrnndu-~e tlc cc!'ordo com os 
Do ~lngin a que s5o submellido~ os :tSilirnntes ú .Jlrineillios adoptndos pelo SI'. conselheiro Na• 
e~sa carTeint, os quues s~hem tia classe dos bmo, .indicou ontt·as medidos, que poderlnm 
adrogodo~, r·uja educa~·iio ·forma-se uns aS$0-~ mais fneilmenlc concorrer ·para o. rcniiznc1io 
ci;~çu~s j uritliea~ chamadas bll~, venlndeiras thgucllcs Jll'incipios. 
escul;o~ tbcnricns c vraticn~. uns qune~ npu· Creio t]UC a cnnwra niio conhece este trnbolho, 
ram-se os dotes intellectuuP.s e ns nplidi'h's e como nello cu tivesse a foriUM de vêr 
naLurocs; r: ahi_ que. experintenta-se. n voc~ção ~ adoptudas idéas q.ue, ha muito tetnJlo, de
e dc~\\IJYOII•e-se aLJuillo que um grande bra- fendo, desenvolvidas com pcricin, embora qneirn 
zileiro ch:unovn o inslincto dn prollssfio. furtar-me ú fadign de- hir, peço á camarn lícença 

E' tambe111 da classe dos ndvo:pdos que cu pnrn l~r apenas lious trechos desse voto em s~
de~ejvra crnc sabissem os nos~o5 magistr11dos, parado; no qual o Sr. conselheiro Oct.winno, com 
mas consliluindo ellesuma ordem, como propoz mJneltn sagMidnde, que t' um dos trnços do seu 
o St·. Nalmco em. i86ti no projccto ~prcscnlado invejavcl tnlento, fet·iu todog os lados da questão, 
á esta camnra em nomo do :;o\'crno ; a classe propondo n solu~·ão quo lhe pnreceu mais sim· 
dos nd\·og:1tlos deve ser o vil·eiro dn magistrn· plcs e eficaz, c eu direi, a unicn - prolicua. 
tura, llS~im çomo :J. marinllll mercnnte o li da Sr. presidente, denunciando, n meu t11rno, 
de guenu. (A.poiarlos.) o oslado a que est:i reduzldu n cl:.sse dos udvo· · 

De cntüo pnm ct\ se tem tentndo organizar o godos c reclnmando lambem providcncin&, IJUC 
ordc!n d<1s ndvogndos, instituintlo-sc <!Orno cor· a clenm1 e nobilitcm, niio posso ser suspeito:\ 
porn~~f10, cnrn :llttonotitin prolll'ia, r]UO 8Cj:.t a eX· ningnem ; nem defendo, uem comb~to~ l'cliz· 
pressiio 1le su:t indepondeneto JH'olls~ionnl,go- mont~, interesses individunl.!s (Gpoiad~SJ ; sus· 
,-'lrnnndo-sc por si c mantendo peln disciplina e tonto uma gt·ande iden, pugno pelo; dtrilílos 
pe\3 emU.Iaçiio n~ tradições do proli~são. A ordem e prorogativtls de umn classe. (Apoiado~). ~ão 
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ó po:;sivcl ((Ue a chtssc dos advog~dos canLi11Ue 
como esl:"t ; a sua org~nh:a~ão recommenda-se 
r.omo im pt•csciudivel ; é tempo já de instituí l-a 
como ordem, d:mdo·se·lllC constituiç~o propria, 
lornnnllo obrigalot·in a inscripruo do advogado 
nos respectivos qundtos, exigindo·se condi~ões 
sevcrDsde admissão e exercício c esl3tutndo-so 
um s~'stema l'epre~sivo, sob a v igilancin e in· 
specriio de um conselho, que exc.rc;n a jurisdic· 
çáo disciplinar. 

Amm organizada a ordem, que ficará sendo 
n succursal da mogistratur:•, póde-se prescindir 
do concurso rrne o Sr. conselheiro Nabuco re· 
commendava como critm·io para arerit·-~e a 
capacidade dos ospirnntcs á~ runc~ões da jndica· 
tura; ~ilvitre que en uconselhnrin !amuem na 
impo~sibilidalle de vdoptar-se o outro. .E com 
etl'aito, o concurso é um principio a!lmiUido o 
pr:~licatlo na nossa admini~tração para o provi
mento de todo~ os emtlregos publicas ; ~om que 
fundamento o havíamos excluir para preenchi· 
mcnto dos c:~rg-os d~ IDól"istrnlura? Não conhe~o 
rnz~o que justifique es~Ü excepçiío ; mns ret•ito 
q11e o concurso tornn·se iuutil des.J.e que in· 
~tituit·-s!! a ordem dos od\'OJ.mdos, cujono\' icia.lo 
otl'eJ'ecerá garailti:1s mais eill~azes que o con· 
cur~o. ap~zar da. severidade dn~ pmvas c tlo 
j ulg~ men lo. (.>l.poiado~.) 

E' um nssumpto e~te, seja qual CUro aspecto 
pelo 'lUal o examinemos, quo de..-e merecer 
toda a solicitude do parlamento, porque conli· 
nuondo o actual· estado de cous;•s, qlle to:Jos 
deploram, mnior seril o declinio da 111agistrn· 
ttll'n, que nflo pude doixor do rEJsentir-so, ondo 
vez rnui~, da f:•lla l.le uoviein;l;) . e quando com 
elln coinehle o abaixamento do nível dos e~ludos 
jut•idicos n::ts nossns raeuldados. (Apoiados.). 

Nfio qu~ro c:m~ar-mll. e nem fatigar a atlonl)iio 
dn camal'a e pOI' ~.~~o •letxo ti() let• certo trool,o <la 
um docun\ento oficial, IIUC oncBrra insuspeita 
conlil'moçiio daqnillo quo atnrmo, o urtimo 
rélntorio nprcscntado ao Sr. ministro do ímperi~ 
Jlclo vcnl\rando llirodor tlu faculd:~do c!c diroito 
do S. l'anlo. Do quo occorro neste importante 
esh,bclccinwnto da instruc9iio sU[Jerior posso 
d:~r tc3Lomunho, 11or que fOI ahi qtHl tive a for· 
tnna ue ruzcr 3 m1n ba educação scienlifiea, a h i 
alcuneei os meus gráos llCadmnieos. A verdade 
é qui!, conwnrndos os resultados c! e oulr'ora com 
OS d~ I:Joj~, llOI:l.•SO qUO OS ~sludos jtlridicos têm 
afrouxado ; estada ·se nus !ueuldadcs pouco das 
muit!ls disciplinas que nellas são ~nsin~das. 
Ainda ultimamente, quando achci·me em S. 
Paulo, tive de ussi~tir 11 um coneur~o pnra 
preenchimento d~ um~ v~ga de lento suhslilnto. 
Enll·c os canditl~los inscriptos havia um que er3 
membro da n>scmbh!~ provincial !! ncaba-ra tlc 
ndminislrnr·dnns pro~·incins; á este a sort<J tle
signrua, de ,·espera, pot•u n prova ornl, que 
deve dur~r meia hora, o se:;-umto ponto : nttri· 
buiçüos ndminislraliv~s das nssembhlr.s pt·(lvin· 
cines. Pois bern; csto CliiHiidnlo, em quem devin 
se presumir cerw hnbilita~iio odqtlil'idn noexel'• 
ciClo das runcçües do prcstdonlc do Jll'ovlncin c 
membro dn nssoml•hla provil\ci~l, nilo pudo com· 
plctnr o tempo; ao cltbo do i:O minutos esgotou 
o llssuml}lo o calou-se t 

O Sn. ZAMA:dá um ap:~rte. 

O Sn; B.~orTisH PGs.EtnA: -Vou dil'Oel-o, eom 
certo constrangimento , porque estão !Jre. 
sentes dous illustres e distinctos collegns. 11os 
qunes prende-me uma velha amizade, um delles 
digno Lente do ti.m1 das cadeiras do 4,, • nnno, o 
outru a q,u~m devo, <J.Létn da a!Tci~ão, o respeito 
que o dtsc1pulo consagra no bom mestre, lente 
de uma dascadeiras do 2.• anno. A nmbos ~eco 
licença p~ra di1.cr que .a caUsiJ urro é oulra senão 
a que ussign~ln o venerando director da facnl. 
d~dB, n frux.id~o dos j11lgamentos, que deveriam 
sobresnhir pela maior severidade. 

O Sn. MAR'ml Fn.\:-iCisco dá um :~par te . 
O Sn . BA.PTlSTA PEnEmA: -:-R e firo- me ao facto 

que testemunhei em !878, accrescentantlo, em 
abono da verdade , que o alludido rdalorio 
affirma que ultin~omente se tem tratado de 
atalhar o mnl. 

(lia muitos apartes.) 
lras, sr. presit.lente, eu n~10 posso entl'llr 

ngora n~ indngnçlío rlns causas que ex{llienm o 
r~cto. Este nsmmpto c pcrlinentc oo mtDislerio 
do ilupcrio c eu !l.escjl}i discutil·o, não o tendo 
feito por não me eaber a palavra; lllas, rtttaes· 
quer que essas cnusns sejnm, cllns revclaru um 
mnJ, de qlle se queixam outros coizcs, como a 
Fran~m. Ahi rocommeuda·se Iam 1em como ue• 
eessario o noviciado d:.t m~gisll·atura, justa• 
mente porque os esludos j11ridieos tolm dedi· 
nado. (Apnrte~.) 

Umn boa lei de org~niza~lío indiciaria, sendo, 
como tl, comJJiexQo abrangendo vari~(IM rela, 
ções, exige oatras leis parallelns qt1e a com• 
plulem. l: nesta ooo:•sii.io não posso prescindh' 
de f:1zet' um nptlc\lo ao nobre ministro· dn jus· 
tiça o illteress3Nue com S. Ex. para que use da 
ma legilim~ influencia no governo <llim de ser 
execntado'O mallogrado decreto de l9 de Abril, 
que t•eoJ•ganit.ou o ensino SUJlerior; esse de 
ct·eto tornor-sil·hu umu inutilidade si niio fõr 
I!Xe~uwdo om suu inlogrid~de. Entre as muitas 
id~as boas do decnlo sobresahc o sepot'Aiiiío dos 
cursos do. sciencins juridicas o sciencws sOe 
ciacs: essa separação consull:~ m~·is proveitosa• 
llll.!nte o ensmo professioilal, proporcionaudG 
uma cdueaç1io mais apropriada nos qui! delll
cnm·so â vida rorens3. 
.· Pal'aquo obrigar•se o individuo qtte nspiru ser 
1nagistr~U.o o\i. n'LvogaLio a mostrar-se .,..eraado 
em sciencias sociacs, qumdo o qut: tlódc apro· 
vei;ar·lhcs suo os es~udos fortes uc jnt·ispruden· 
cin, cou1o, !)Or e~etn[.llo, o direito civil, o direito 
rum<~no o o direito canouico'l Cou1 e~Les el~men
tos se prep;uam magistrados mais illustmdos. 

O Sn. l\IA8Tl~l FnA.Nctsço :-~(n~ish•ados c ad-
vogados. . -

o Sn. SOAMS BnANDÃO :-Qu:tn!lO estudnrem 
~ó is~o, e:Jberão mui to mais. 

o Sn •. llArTlSTA. 1>11-tU!.TTI.~ :-No mell srstcma 
:t~ du:~~ tJro!bsuas a1:hnm-se intimamente unida!~, 
o poi' i~~o ns coutlit•õe~ llll njllid~tl silo igual?.~ o 
o no\'Íciudo commUlll, Ru consillero 08 ad\'O· 
):'Bdo~ umu pnrtc itt•egl'!lnlo da mnt,tislrntnrn, 
fonnanllo u vnngtto.r(\n Lln •nilicía togado., 
cnmu uro entro os t'Om~nos, ant.cs que nll~s se 
t:onlituisscin Glll collogio, com· smt ot·gnni&ll~io 
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propri;t , com o~ ~c: :s pr iYil_cgio;, cOil\O a ti;era m 
mm~ t.:ll'tk, no tümpo tlo> unpcr3dores. 

E' oeé:tsif•o ag-ora de lêt· o trcr;ho do parecer 
do Sr. Octavi~no, no rJu:•l pinta ent lrnr.o>liois o 
t·~t:1tlll nctll(ll dn llll~:;o floro e. iud it:~ a ~de do mal . 

· Ql\1! w•" o•nlristccc; S. Ex. foi tão exm~to, como 
s~r<c l'"· na nprcd:tç~~~ da cama que m:ris prind· 
J•almenti) cotv:oiT<' pat·a a t1csmoral is;11:Ho du ft)ro . 

O S!l . .TJ.\:ÚA:< (itl illi.~/1'0 drl ju~tirn):-E' o jl:l· 
r ccrr nú1is L'it: l ~t'l•ei :lo de lt•d•·S cmtào dados. 

joso ·ç~timuios :í su:l :~ctividalk, e applicaçüo. 
(1lpowdo~.) · . 
. J~ rtu~ntos-h~ch~rci~ não sei'i~m nl!'ostndos dos 
~mpregos puu! icos c nuo viriam exercer as su:.s 
letr~s '! l'ot· CEC meio.cnfrrHJUCl:.Jriamos a cor· 
rculol rlo fllnccionali~mo, tlesviaiido ttn1·a mais 
noiJ!'es destinos, müito~ moçM de merecimento, 

3nc Jlrcsentcmcutc nuo podem arcat· com ns 
illiculd:1dcs U 'l advocacia . .• · 
Si fosse pos~ivcl ~:oncebet'·S~ o e~lado dé ufnn 

~ock·dadc, em qtll! :1~ ll•is fos~em tf10 .ctni;(,s e o 
O Sn. R\l'n;;·r.\ P:mm1:A : -S~m dudda .· · Di· proci'sso Wo :;imtJle~, que cuda iudividllo pu. 

· zia o :::r. Ot'lnv iano : d~s,:c _tlcfctHler o ~_cn dh"cilo, dispcn ::.1.tulo o mi-
• O p!·inci JI:ll . motiYO 1ht lli"·smor~l íz :u,1•o do n~sleno ilç l ~· rcetro, tlc lll<!d<!_ qnc ~ ~ih•ocr•c in 

\lO~ i''-' r,:.ru ningn(•m o i)!nor:,, t'~t:'1 n:l facilid~dt; nno ~-on~tt~u ts>e ~n!~ pro_ltss:•o t', stm uma in· 
· Cillll que S\' lC!ll ~tltnÍ:! Í tiO internll'rJiarÍO~· ~ t' IU · dns_tn~, C_I1JO _eXCl'CICIO a tllllJ;U•'-nl [O~SC_ d.dt.•:;o; 

:.wnnli ~ nl;:u ma tlc Jwi.>ilitrwue . .- c h ont· .. ti tl~ oic. cnt:•O_Ill_lliiO "':lave ~enn a tarcl;o do leg-1>latlor ; 
1\":, 1.'· in:<lnHeí:l , CJtt:nulll· ll:Í i ;;nor:1nei~. !lo ·dl!>· ~·llr. se lun llnna :t Yclat·, CO!HO f::z em rl!lnçflo ns 

. llHI;:,'iu \oll d:1 . j!t.ll'IUI'\"Í;I pú1 k.: YÍ!' :\ Ü'I'C lll() :;:' il"l~ l 

1
11Hln~ tr.JnS, Um g"Cl'al, p:1rn (JllC :~ :Hi\'OC:lCÍ:t.llfl~ 

pcr.l:o tk unw clt'Htallll:t ju :-: ~, l~ :1hi qttt~ 111a i$ tlco::_cllc'l'é\~SC cut Ullla l'~lh:cnlaçao con lral'la a · 
c:l!npt•ia uma El:'~" ·: tk pro,·nriodorc~ qui.! com tnora\ c aos ~ons co~tuutc6 . _ · _ . 
pc•nc:li' ~X~OI ' ~Ut'> ltmu·ozu:; r•.•lwixa m a IH>ti t:a c · 111aHJl1C !~ll l.~_do t~llttlll •1 :1 tt mg- ~u l~tO :tdlal!lttdo 
o" jlti l.c~ . . A' e~so da;sc c~tú , ;;_i,!it~ outr~ .- tn . .i~ . cstntlo dcyl\· ,_Jtz~Iç_:u> , c _eo ns~~~un JU :~pcrf,,.t90::1l' 
di ~ 1w ilc'!luni··~t• . fl ltc wm a ~c r a d L•> :11h ó:rf• tlo:< o~ .~u::~s_ ms_l , ~tu~u··s Jll_tltcWt'Ht> c . rcdnz11' a 
~~In ii~ I.C~ U<;IÍI CUll~o;icnd~ . fjHC 35:.'ign:llll por ll!<llt>l:. :~lliJI!i:: t.li<ldC (\$ ~~~~.c IJ Jll'lH.'CS:'O J~;1!"<1 C]UC~ 
unw llt$r~:Hitrr.u t ~ qaot~ \lc liiCt\,s ww lcjtH·r ~111 11>10, "'J.J'C . '~ ~~ l.t h .tt o sor ti! do> ) 1~1 g::tUIClí 

_p:qod mnn,l:lchl '' ' ('l'e\'Cr pelos pt·ot~lll'.1rlorcs <lt• u sua pr0pn:t l lllCW. l\'~ ou :I O_ )w ~t·.w m to (lo 
qu,· ,.,. t1·;•ln . , h~mtcns_ scn~ llucs, c $CU\ CX[lenencnl do~ n c;;·o-

l- t - · , · · 'I l ' IO:• da Jl1 8111':11 
' .'-" ;t pr,1g-n ·nal} ca.uu :;umenll! -11o .J3rn7. t , -· · : , · · 

on l!'o; ,l ':ti i.L'" nt:lc:••lü:: por l' ll:1. j:i ~c' -,i1·:•nt" ~ao no~ / lll]dnmo;:, scnhor.L'~ ; c;:~a nl~tlc de 
ol! r ,g••uos a o;l•ml •a tl'l -a c_ !lt~ pn i o tlc n 11·íu:; Ciqv: - O~ll l~, ~c. n.~~ _c Y.m ;o1~ho; c.-: t:• u:utt? nl:t~tnd::~ 
l'l t' ll \"IH~ . h'lll ~L' t'•)JldllJtJO ![UI~ O !lll' iO r :1tlicnl :tlliUd de 1111> • >C ll ,tO e j)~SS_I~ C( '::_l•llCClJ•!! Ulll 
tl p,',r toJa : 1 l'L·~:~om~tlili t :iule tio r.·,1\1 m1,: ~cu~ ·~~lado t!c t:u> :tY:tnt:•ptla CI.Ytli7.1~ao ou .!_lC \'O~· 
Ir,• :< fiHt• ·t,:o n:H"iC'$; jniz, (' . .1lTiY5o 0 :iol\·og-ntlo., l ~tiiC$ t_ac' purv~. -CJltO sr. d !~ IJ~ l!~C ~~ :tcç::o CL'n-

-\ 01'•''11·. ,.: I •] ; . ' . ·j - o· . - . 1111 11:1 c lt)CCS~nnte \lo) ]illder Jll•~WürJO, c em CJUC 
. • , : ·' -,t~a __ .t~ .< n .o,'.1 t i h t.o)~ nt 'o,.Mlo~, como a j u~tiçn JlOs;:a sct ad u1inislrnll:1. como o fn ia o 
~~~ ~ : ~::!~-~ ~-~-~ ~~tn.u , 1,<,ll111~ 1 !h'~t~:~: !'e Jll~!· .~~;~Hdt·~ ~nntouiO!tarc l!3 rla Fmnt;ll, :i sombra dLt cnrntlho 
. • , ; . .-- ~ 11 • ·: .du n ue_ 9·1C _ ,~:ll.t o ''!~ 11 0 da l•)g'Cilllnr•o, n:•opotlcuws r.onceiJcr Huubcm que 

· m:'~:>tl. atnr;'; 'tii L' :~1_1 1 ':'.':ta 1~ ~··.u. ~l:~p~, rc~'ú· nos nossos d ia~. o mini>t~1· io do ndv o !:'::~do .~o 
L< 11•1 l.l!liiH t.l u t_t >t 11 H tO O> l•.t• :il,lll't.~ llll\·os. ct.•nwrla em tuu:t inLlnslrí:tli<:ilu :1 loclos~ 
CJll•' <Jill' l r :u u lll- tl u~ :t l'· >'t' n ::ü ,-,lr:tl'l:>. ollcrCl'i'll de · · 
:1 ··~h!~ um iltlYit•íatl•l pr.:Hn t0 c IIH!raliYu. "\ CL' ilt' lllll>' :t ~ocictl:,dc comn ~1!:1 \Í; c ~O.HJac 
F;dh·m··~ 1:1o;n l'ra 1111 twz: .. ~\ t·lnallnl'nl •' u m h:t· son ltam C<•lllv ideial, eu opporei tl:i opinilíe~ 1ios 
clt;~rd, _l "! ~' muito l<llt'llltl que h •tth:l. th-par·:1 maiores p_e_u~allorc.~, que c~tuilar:nn :1 que~l~o, 
.l'Oill thlhenhl:ttlt·~ p:•ra t'\ ('tTt'r a ailnw:1c i~: "tJUC o Ja nllmlido TOlO em sc·p~l'(lt!O do Sr. 
co:n,; lf tl ll t' lll'tHltr:• f,·t'h:ul:ls ;1 ~ :11-rníola:<. do O ct3\"i (l lln_. r c$UnliU 111'1lamcntl!. ;J~~ tcs termos: 
fvl'<, _: (:tlt:un-l h~ a cxpel'i••nc i:1 e o tmballlo, .o • Con~til tlci <1llt1llllcnlú totlu u· homcullcm di· 
por • :~o. :tO C:till' tiC a(,_:· nm IL'lll(ltl, ICU•.lu l u l;lUO l'Ci lO dt~ C:'COihCI' O $C ll UCfL'llSOl'. COlll O !'Cil 1110• 
etu ,·::u, th' ; :numa c n li Jlrttt:lll':lr outro mdt> llc dico. 0 $ pt\>c••~sos sfio ns nwl~>lins lia for tuna, 
Yi Ll:t. JJtJ t.•rllin:ol'iO c iJI.! l'OIII t'l'tl O ~r.tl lit•Ot'ÍI\ÍO CUOlO:I fi.!IJI'C O é dos liOl'flOS nl:t~ :IS$Ílll COIIIO llÜO 

·Clll coul t•:mhi;~ th ~ urn ntll·o~Úio provei, to; '111n~ se !l ti dt~ •·ou ror ir scn:1u a miiüs purns '' cxc1-c-il(ld~s 
lJlll' ,;crn~u; vre~ta o que auxilio~ rccci.Jc 'tE li~ o Cttidudo de tr.-olnt· d:t febt'c, lnm!Jem dt\\"C o 
tfUC podct•íu ser o attxilim· mlcllig(•Utc UI) ndvo- lc;dslador indicar :10 JJOYO as t•omliçlies r.nm 
C:t. tlo, njUtl:muo-o Ho pre Jl:Il'n tias causa> pro- que l'L! lhe podem (lprcseutur o:;: pretj)ndculos 
tm•l:entl~ :~s dili;::cnciu& do J\•ilo, ossi>tit~tlo u~ :i HW 1'ont1nn4;a . E~~as coudiçõe~ s, ·, poderão &er 
auo.lit'~l~ta~. L'ill , l~ma JlJ iayra, exercendo as prt::ctwhidas. por qncm se .dclt icnr :tos eslntlO$, 

. ftuu:~ul'_$ tlc soliCJlutlor; ,-,: o sctt · lugnt· uos que o le[:!i$ludot· cl'l'nr 0 so s ujeitar ás fll'OV:ts 
nuütlonos tn iH:HIO"JlOI' · u m :t d :tssc de individuos ·q tw cllc ex i!:ir . Sc . .de~dc j:i St! decr·cta,t• nJiiJcr
~cm. luz·:~ , s1;m c<l uC.·a~·iío c. sem morn lid:tt!~ lblle dus fUUl'Ç-OCS fot·enscs .. :tbre·se a Ji.ort~· a 
(fiJ,'Oiados), euJn cont:~t·to cYila, n~o podeu1lo t··IM>C t'JO.C chamamos nvow1s, sollicUadores de 
~11 ,-untar a concttrt•cuct:t . (~t1wimfos ) . processos, vompiros que ·desolam as populnções 

~~~ con~tituin~o d:t ordt·m tios ':tdvo"atlos 0. · o::rkolu..•, intrigantes avido~, · <Itte espcculnm 
J>rin~ciro dcg-t:tio c o ofllcio de solit'::úa1t01·, s oi.Jrc ~ ignorauci;~ c a IJoa ftl, c que fnzem o 
qu~ nenhum mo co de ptm1lonor c de tnll~n lo povo dcscr.!t· dos ~tlus juizes, su. ppondo culpn 
~c t~t'•~íc;u:mi de · Jll'alic:~r , t\!11:1 nz Cj"C é d'c~tcs a pordn do seus errados 'll'Ocossos ou do 
~outl!c,;ao p;~rn oxcrc•!l' a :td,·ocacia c :~· que seu dinheiro rat)in~do com ntnculco do que 
hl"UI:llo _ Oun.:ado~ \01\0~ OS nspiralll('S 0 e~sa fol despendido p:tl'(\ (lJ"eSCillOS indeVidOS,> 

·· Pr~ll>~:'o ~ logo no. conwco dn cnrrcim cllo~. .. As~i!n cot~cluirei1 repc\ittdo com o Hlustratlo 
cncol!tl!'tl t'l:mt em um sta:;io pt·oticuo e v~ntn· t•nl!hcast~, nnosc pOllc por bem do povo, tleixnr · 
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de manter um conselheiro leg-al, baiJilit.'ldo e 
ltonesto, p:~r:~ quah}ucr litigante, I(UC por si 
xne,;mo nao se n~bc nas circttmst;~nclu.s desse! 
cons~lheiro; mas tambum, JJOr IJem do povo, lln 
magJsLrJllll'a e d:1 mot·aJ, dcYe-se acabae com 
qualquer lntcrmcdiario forense, l(ttc nfio scjn o 
ndro;;ado fonnado em leis e ins~ ripto. 

Agorn! Sr. pt'csidcnte, fJUc tenho demonstrado 
n ne~esstdadc uc se eous!ituit· o novící;~uo da 
DHigtstraLuro, o inclkl\do um ~ystema, que ·!ÚI· 
rccc·m? P!'C~llL!tc.r esses i_ttlui.to~, peço licença 
ao nolne ::,r_. mtt!tSLro da Jllstu;a pan1 léml!rat' 

·outras lll'Ortdcncta!i, tlll•J concot'l'cm para urn:t 
l!íJU r~rg-nniz~~ã'?~ ,Íiluicia t·ia, tlcsej~n<lo onvit· a 
uUltH'tzudu vtJJHLUu lic S. Ex. · 
Scuh~rc~. E' O(Jiníiio c~mwmsu, ~i l'l'~l ··ito <la 

quul n~o lta dJret•genew, quo o nugi>L!'o.do 
achn,-sc col loc~Hlo cntru .o h!tnO t' c a c.<pcr:tnt;a. J:;' 
pre~tso, luuo:; n'ísso conYém. ti rua· o ma" istra,lo 
dcs;;a. pvsi ~'(to [J rc~<J ri ;t, lt lltÚitil<lll lc, (apuittdos), 
!JLIC [uz tlullü um Ya s~ulu tlo go\',•rno. 

~Iuito::: tt lr itrc,; t~111 sitto >ng"•H·itlos [l:tra c\"Í 
tar-5e este g-r:n1tlc 111al, c qnc Clt chrtmaa·ci um 
llú~<IS tl' C,, porqu.e (ti\e cl;t Jl l'O i'llJli]UtliC!ltCl (\ Í!Hk · 
pcndtmct<t do JIOtler; um lld!cs é o princit>ío 
cego ua anlio-nidadc como regulatl.or tlo :at•cé,so. 
(Apo'c1dos .) · 

t.:.n~resso tfllC Gtlhiro ;\ idéa, roputo cxce!lcntc 
~ :•!Vllrc, mns aCQliW!llllwdo do r:omplcmento 
mdi~J!ensavel do u:ovtcwtlo, sem o c1uo a 2• iu ,;. 
IUtll'tu se püYoar" de mat:isll'<i<lu:; s~m hl7.Co c 
sem haiJH!t~çõcs , , O principio ~a antig-uidade; 
c~mo .colilltrao un1ca lia pt'Omo~::o c accosso, sú 
p~d? prov~lcccr em Ulll:t bôl\ ot·gnnis:~çiio judi· 
Cl li i'Hl1 f! UO tenha por IJ:IS\! O ~ tll0 il\ SCYOfO Ll~ 
IU;Jgistt·ado. ( ..lpoia<los.j · . 

O st~gio e a grande di!ictildadc: 1\' movid;t 
dia, u ;;olno5o uo t•t·oblom;a, que im·ol ru os d t)S· 
tinos do poder j udicia!'io, tu t·nn·sc faciltnt:~. 

li magi::tr~do ho.ill ví1·c na dc(H!llllónci:~ do 
gov~mo , que C: o uriJih·o tlo·ma sorte : dello llt\
pcutlc ptara u investidura c pm·a o t'tecs~o: a 
rl.'gl'a da ttntigUidtldo o lil!~rlat·:i 11'cssa iufiucuci(t 
fnnc~ta. . 
. D.i•·:so~ha q uu . !'cs lnrit semp re ~o g-orcrno o 

aJ'btlrto tln pnmctl':t nomc;u:iio. àln:; IJLlc iucou· 
nuiencitt h:t ni:::.:o, ti qtic JWI'if(o» SL' C:X ( tiX- tn a 
so!'IO !1(1 ltl:~g-i~tJ·atnra . ~c a primeira nomcnçi\o 
rccahir em um pr~tcu,lc tnc lwiJilitnllo, ~em nota, 
de (l.plitliu) pl'O\"llda UO :!Cll Cõlag·io, ÍllSc.t'ipto. 
nos •tmulros tios ~dvo~ado~, e· que ~xh ibo, pcr
mllln·~c ·me :1 pht·a>c. nma fc de olllcio lim po. 
se ao g:ovemo nüo .cnbe o arllttrro de nom~nr it 
quem quizc:lt' c sim a quem ,;o achar na; con-

. diçiícs dl! :;ê-lo'l · · 
No~ vni r.es ondl) estes ns$nmptos, ainun agoru, 

C3Jllivam n :.tto11ção dos JtOt!Ct'c> puhlicos c todo~ 
O> •li~~ntcm, cstadi~tas, publicista~ • . c magis· 
trados, pnrl\ exemplo ci tarei a Fr:mçn, se tem 
sentido n uecossidade de cohíbír· se o nrbitrio do 
g_ovcrno o p~m consejl'ui-to muitos. alvHres tem 
Stdo suggerHlos ; nlu · os llomou~ competentes 
tem lembrado como eiUcaz o svstcma usado 
11a Bolgica pal'('l ·n Jlromo~·iio dos· mngistrados . 

Na Belgicn os cnrgos d:r m~gislrntura de ll. • 
inst:~uc in são, ê certo, providos pelo ]lOilcr exc· 
culivo, mns este n1io tem o direito de nomeai' 
11 quem lho apraz : o direito de nomeação é oxer· 
citado sobre umn lista apresentada JlOL' um · 

corpo eh.>itoL·aJ, cujn composicão varia segundo 
a natureza: do cargo :i pt·ceuchor, e que se re
cruta tanlo nus collegius j ttd.iciat•ios, ou lt·ibu
nacs,_ como n_ns.camaras lc.;i::; lativa;, 

Fo1 csL:t a tdca q11e, ainda cmi877, Julio Favre 
r ecommendo u e defendeu, cnr um:.1 excellente 
lt~ociHli'~ICfllo l~Ltblicou, como cnpaz LI o pl'esen·ar 
a mt!epenclen~ .• ,., do magi,;tr:itlo. 

M'tS, cruc U13ccssidadc lw ue ndopl:u·· so ·este 
s~·stomn, uma re7. rtnc :1 Jlromo~:.o nssente sobre 
o principitl cé;;o. da onti;;uiuadu1 

O SR. BE~FOIIT D c.\nTE : _, Dopois de organi-
zada n magtS\t1llllra . . 

O Sn. DAP'f!s'rA Pt>UJm:.\ :-Sim, coiÍl ·a con
lli<:5:. intli~pcus:•vc l uo ;;lagif) : o como o ~~a~io 
niio se· imrn·ovisa, dcm:. adu lt•:tli'O c nt'!:\JS;nd:t 
mento lwvcrá ucn pcríullu <le transição entre o 
sys tc ma ·:tclual o o rru~ IH'nponlto. cu ucon>e· . 
lharitl, cmquanto s i niio ·con~ti ln i t· o VÍI'CÍ t'o lia 
lll~)! is tra tura , :• ~Llopt; iío Llu systcmn !Jdgo, qne 
coan;l" o ari}lll'IO do gor~rno, · l<mlo p~ra o 
:tcce:>so n:t scgunlia in>tanci ~J , cmno [larn ns 
rcnroç~s de tuua eom~rea (lora o u tra ue gm
Lht"Lla cn trnncin, pois entendo que .por IIHti to 
tempo a le:; islarà•.1 ba <lo ·cuu:;crvar o srsknHI 
de classilic:~~·;io de cnlraiwia~. COtJtO umn "neccs· 
~idade impo::ta pelas nos~ns éontl i ~iJcs tu(Jogra
Jthieas c pela d~si;:rn31Llad•: d~ dos.unvolrimeulo 
i~!ÇII~clual uns dill'crcntt:s circttmsaipçues j u • 
ut ~Ja t•ms. . · . . · 

Si n:u .. furn issG, n5o hnverin r:tzão p:tro.man
\cr-~c o rcgi!llcn ll:~ s cutr :mcia>, poi;; o pl'incit•io 
~arliinl , que dot'L' tri un~phar wt. lcg-i~ la~~o, c a 
t;;ualtlallo do e:t l ltcgorm~ .. ~ lw.ltmlo -sc lolla a 
distinc~iio uc clns~c.> u g'l'tios na prinwir:t in· 
stnncin. · 

O Sn. Or.t;G.\r.w:-Sclll da viua n cm lmm~. 

o· Sn . llAI"I'l~'r.\ P':tlEitlA:- Olitro :!ll'i ii'O (!llO, 
.$c jJodc dizct· t~m bcm, tollns :1~ bocu~ rccom· 
mondam c J<arcco-it;c faci l llc rcn lisaí·, o Çom os 
onlro6 .tJor mim i llll icatlo~;conconcr:i f'fficnz ma•n. 
10 pat:u m~l!l!' a ínllncucia '.{ ttc o governo C'\et·r c 
sobt•e :t nwgi~u·atura, e ttrar- lhc a raculllatlo 
!JUü nctt~nllltontc t'' m !le uomcnr os pr~s id cntcs 
1.!:1 relaç•)cs c do Supremo Tribttna!-tlc Jus ti~.:t., 
pa~s:tn< tll·SC r:ssa fat.mltl:~dc ~os lt'tbnnucs. E, 
com cfl'l~ito , j.IOrquc ufio se confl'l' i r . ;.~o~ mw tiH·os 
<los tl'ibunacs o dit•cilo de elegerem olles lllo~mos 
o!'OU presidente, o wim11s ilt/el' J)(ll'~.~. por prazo 
certo, podenuo ~cr n·elcito 'i (:IJioiados) 

No QX('fCÍCÍ'l dessa r~tcllhladu o ~ovcrno tem 
o maior nrbitrio; <•lóm de inconvenumle, porqnc 
é um meio .do inll ucucin, o é lambem !JOt't(Ue n 
não rcconduc~·ão do ma~is lt'ado nomcndo prc5i· 
dente, findo o tri.:!nnio tcgal, :1pcsat' de ter ~o •·· 
,·ido bem c sem dt,smcrcccr d_a L'Onsitlora~iio c · 
respeito dos seus collcgns, f:tz pairar sobre seu 
e:~ractcl' stts[lcitas, ·q11c é illliJI'U(Lcncia stiscitnr •. · 

Tudo fJUllnto fô~ tirar no govcJ'DO maios do 
ínlhtir sobre a ·magistrntur<t é uma grande po· 
lltica ; emqunnto esta influcucin pcrdumr c o 
goYcrno pudet·_docidir c,omo nrb~•·o, t1:1 so~te do 
magistrado, nao hovera· scparnçM dos tlots po· 
deres o- executivo c o jUtltcial- senão nn lctro. 
da Couslituiçuo; e ess~ ~cp3rn~ão devo ser r cnl, 
por:t quo <\' libat'dodu não pcriguc·; 110is, como 
dizia o vencr::mdo licnrion de Pcnsny, quando o 
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goveruo disJJÕé .õos juizc. s é bem de suspeitar-se i constituir o poder ;· gllrantindo a . sua in<lepcn
quc elle di>püc lambem dos julgamentos. dend~ ; cuidemos, . dc!lOis, Jn . inucpendeucia 
(Atwiados . ) . . . . pos~onl do. magistl'ndo e das · lds que do vem 

Não dt·larei de tocnr n'uma criação da lei fnci litnr a adminisLradio d:1 justi\~. 
· de 3 de Dezembro, a inl'tit ni~:ào dos jnizes mu- üm:r refor111a éonct;bitl:l r u1 J:m.r:•s propordJes, 
nicipMs, que s~o u_mn_vc~d.n d~il'a. o?'cre~cenda :~b.rangendo 1:111.t o~ !lltet·csses, ~ diffic(l, bem o 
n~ nossa orgnmsa~ao JUdtclanll, JU•~es tempo-· sc1 ; quanto mato r c a somrnn desses mlt•rcs~es, 
r~río$, de caructct· e(Jht>mero, qnnndo n Consti· tnnto mnloré a rcslstenciD ; mas essa comille
tuiç:1o· ~õ concebeu juizes perpetuas. A ~:onrer- t·ação n:io deve eu1bttrgnr ·a r~al!r.nçiio du re· 
,-açiio de.~~a cln~sc tem :;ülo nconselhadn como forma d3 uwgislrntura, q ue é umt~ necess idade 
uma nccessid<1de de occa~ião; em õJlguns pro - imp•Jrio~a e a todos ~e imJ>Üc .como imvrcciu-
ji!Clos de n'fOI'I)l:l j'udicinrin dos ullimos tc111pos, divel . · · · 
ell cs continnmn a oecupnr lug:• t•, vor itll.en t1CI'·se St·. prcslilcnte o ·dc~ejo lTUC lenho do aiio [JI'C• 
c1ue es~a ru"gislr~Lurn lemporariu é o noviciado judicnr a 2 .• pnrte dn ordem ~o <lia obri~n-me 
obrig3dO un vitalicin. Mas cs~:~. neccs~i ~t~~e a restriu:;.ir m.uito o d~~<·n\·olvin~l'nlo . que <Jni· 

·di!Ellpparece desde que outro uov1cwdo m:us clli· ?.em dal' :1s m1nllas ld"a~, e a dmtnr. u mnrgeni 
caz .c seguro se pro(>Õc; o nssim, ·Cm um.tlbno alguns aJ;~umpro~; trat.,rei npen:~~ dt! al:nms 
de orgui~açiio judiciari:•, este clemcnlo IHbrido que r<'pnto do maxima import:mcia, sob1'G . os 
n lio pode mais ser· tomildo em considera~·ão. A quaos tenho inlel'l•:<sc em ouvir .a opini:1o do 
Constituição "ó t•econhece jnit.cs perpetuas; os illustrado Sr. miulstro [la justiça. 
osjuiies municipacs n:io são l\essc .lY!lO, ntio .Senhot'e$. A correccioo:llir.aç~o dos Cl'iUJes 
devem ser· oonservados. póde se dizer rnm bem !Juo ·é uma idéa vence. 

Pode olljectar-se que a substitulç~o dos juizes doru no e;;pirito puhlko; toll•lS a ucecitam c })()r 
municipncs pelos de dil'eito accarretnr;í gmndes iFso foi par~ sm·prchender (Jlle o lcgisl~dor do 
dcspezas : é unto qucstiio do nlg:uismos> n5o do 1871, que t:.nla mcsse f11.era tlo prnjccto de 
estudada .uinda, mns pemo que quacsqun que rel'ormn judíci:wi:t do SI'• Nnbuco, nprovei!ando 
sejam os Sllci'íUcios quo ~c fa{'a, eJr~s ,er:ió larg:l• üS. ~ •ws J.w:•s itléas, não lives~u in5titnido os 

.monto compcn~:~dus por grande~ . vantag-e n,; ; so· . triiJunn.·s corl'l'Ccion:~es·. · 
bre tudo pen~o r\ttc nenhuma d~s.J~llz:t ~ mais util Es.tn in~t1~uiçuo involv~ l~es qtlesliK'~ gt·a,·es-
do q,u,e .~que s~ 1 zcr para t':onsllt tH~·se ~UI (Jod•.~r 11 comp(•s!çuo, a l'Oulpeten,tn o o J!roees~o. 
jud1c1arto forte pela sua tllustrnça o e mde(Jen· :\ Dl1 l !:\' 1~a re>olveu em 18~9 e~ te prl)iJI!llmt 
dencia o Plen;do o.o maior c:~:io d~ expl~mlor. pela combinaç.'io dP. · dous pri ncipios-jâ nbal• 

Com c~los elemento~, gàr~nti da a tntlcpen- x:1ndo a )Jl•na dl\ eortos delictos, j :i nl:ll'ganoio a 
dencia pt'Ssoal do m:~gístrad~, pclu i~ual.ual!c do ;m~:t ~:• ~lnPIJil'tu:.ia d~s j uiz•:s de li~~: oiesta 
tr:~t:.mcnto e tJOr um:t dotaçao sumcrenle, qul' () comht tt(lçuo resultou a let org:mw:t dos tnlluuaos 
ab r igue das necessidades d.~ vid~, depo:nt.lomdo .t~ort·ecc ionae>< . 
dd le o sou m:r-c~so, corno a ma rellloç~o , IJUe Mas si o systen•a :1hi fun1,cionu bem, ~ t>aru i~so 
tleve ser facultativo, l'•.>!len•lo preencher o~ r.oncorrc ttma l'ir~ tumt~neia c~p·· c.i~J , a Fl':tnçn 
turnos dn lei na sua propria conwrca, pot.ll!II\Os não o ':tdo!lloU e 11\ttito mono~ o [1011<-r~m"s 
Ler uma excellcnto organi~~iio jndici:1ri<t. :~dopt:•r no~. ' l llé ti'oo atr:t>'ndos aiuda t~tamos • 
. . Ell comprehendo us difficuldooles quoJ u nobt·~: O pri11oir•iv d<l I'Cduc~~~oda jJena, para rl!~ulor 
minislt·o, tfllC o ~:ovvrno, cll <:(•ntrar;i Jl:ora rea- ~ t·ou•I•cltmri:l. u:io o\ \'lll'll:uleiro c nén1 é ~:n·nn· 
liso r uma IJua ref•Jrmn judiclarin. IÍlln r o lo~ i 11 len~~ses "ocim\:' ; :t pcu:o uteul!'l'(l {le io 

Gmu rerorma dc> k1 ordo:>m tlouwntla 111n sv~· wnl 1lo ll elicl" ,, )leia intl'nçiio du t.: l'imino,;rl; ~m 
t~m:i hem C(•tnbinndo, h:Jrntonko. rnslo, ('oiu. vez tl:l n•tlllco:iíl• 1la JlCu:o, " ne I! dctcrmi n:llla 
·pl!!XO; porqunDlo :t orguui~~çiio judiciu ria Jigu· por <"OUsithw:u;ill's cxtr:tllh3s :l t-'Oill Jll'ltmei:J, flt'VO 
se in1Íll131l1CIIIC :{ ~U III Í II ÍS II'nÇ;io lh justit;.1; lllll:< ~O ;oc,•ÍI.11' tiO Jli'Cflli'~' IIC Í:l O l>l' ino:ipkl. da t.le$ 
so não é J•us~i \'e l · C:lZt't•H! tudo du nm jaclo, dassiticnç5o ; u~ p~ua~ cuutinl,lariio n sc1· A! 
vamos por 1mrtes: comt:Çl!mos p~la Iwsl~ ; ot•:,rn· uw~mus. nws possat·:w a ser llp(lhc;uJas 11o1' 011\ra 
n i>em~s o poo.llll' jullil'iario o t.mhlemos depois juri;tlicç:io . 
da admininistr3çlio da ju>tiça. A :tlllltli:oçi.iu dns :tLlrihuit;iic$ tln :Hllori•lnde 

Esse l>rocesso j :i roi adop!ndo ~ntl'e IIÍIS e POI' judicinri:t, :lU!,:IIlCill111lli0·8C o l'irculo do! ~lia 
isso peço lieeuç:. no Sr. tntnistro da justiç:J p:~ra cmupclonl'.ia, é llt:~tenden te de um pesso:.l hahi
lembrar-lho o alvitl'c !Jne jli vimo~ pr11licado no lilallo o cs.clarcdtlo . . 
paiz por um dos seus homens m:.~is om incotc~, 1'ia Bclgic~ os juize.s de pa·z siio nwmhros do 
cruo exerce.u it).flncncia soloro o seu pat'lido, pode•· ju~ici<•rio, eomo ~üo. tum!Jen1 em França ; 
como nenhum dos no~sos estadistas ninda a t~vc, nM :; ao in verso do que ~e [JtiSSa twslv p:oit, os 
orn uma p~laHJ, por um cid:.u:io illn~lro. que 'juizes do ·pn1. ra1.cm· sbgio o a cnnstituiç:'lo exi 

.á rara St1:;acidadc de llcrnnrtlo Pcreir:J do V:~~- ;.:c que cllcs se mo:<trcm b:1hilitado~ cm ••studos 
conecllos reuniu 3 cner~: in do ~farquez de P:t· juríd icos. COillll llt<lo mar.ti$lr:HlO. Com U lll IICS 
r.imi; rt:Dro-mc ao Sr. Euzubio de (Jiieiroz. . so~l as$ÍIÚit:lhiliLado, é racll insti tui\· os trilm· 

Quo! foi o processo, pet'glmto :i camar~. que n:tes correcr.ionaes comporitlo-os com o~ j uizos 
enwr~:gou esse illnstre homem do estallo pera du p:1r.. M11s se ;1 Fr:onça, onde os .iuize~ dll 
levor o ufTei lo algumas J!tovidencias ~obra 11 o r- ~m s~o mem!Jt·os tio IJI•der judieiat·io, reve~ll· 
gnnitaçiio judieiaria Y . . dos de IU'andl!S ~ltr i l.J uiçües ndu1inistr:•tiY:ts e . 

O ![Ue temos, bom ou mau nús o devemos às ,juclicin ria::, não julgou l•t·tulente con1pnr o•om 
leis parclaes votndas nt1 legi~latur:t de 18ü0. clles · QS tribu n~u~ corrcceioiH•es, podcl'l! tnos 
· Portanto, &e nõo t! pMsivelngo1·n no governo nós conceber a esp~t'IJO\.'a de uproveit.u esse 
realizo r uma rerormn cumplet11, liruilemo·uos a ole111ento para :1 org:~nisação dos. uussos Lribu- · 
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n~es coneecionaes 1 l~u entenrlo tJ\l<l não; o .iu i
tnrlo de paz enlre n<">s. é umr1 i nstitui•:ão pouco 
nobilit:1d:• c (JUt~ n~n ins)Jil'a eon ti~n·.~a, embora 
j~ fo•se uma inslltui~ão tligu;~ d•~.Lodo respeito. 

indieava <JUC licasse pc:·tencendo ao tribunal 
corrcceional o j t!lg,Imenlo de todos os crimes 
alllan~;.nv •ds, ex.c,~phl os puulicos. Não· sei se 
S. Ex. atlopln ,_,sta idé~; eu a consi<lcro perigosa, 
porque. alur~o. demnzindamentc n compcteneia, 
contrarinndo-se os intuitos d11. institui\'ão. 

Lembr«rei qno pela nos~n lc~ islaçã'l de pro
cesso os crimes in:IIimçavei~ s~o aquelles, cujo 
m:1ximo de pena exc.ede de 8 anuos de prisão 
sirnpics o ll annos de pri,;fío com trul.Jalho; 
correcdonalisar os uimes, cuja pen:r lic<I abaixo 
dl!ssa wxn, suutr~indo-os t't compet~ncit~ do jor~', 
importa o me;;mo que tir~r aojury o jul:;amentu 
do al;;nn;; crimes graYes. 

O Sn. DA~>TAS (ministro da justif,l) :-Apoii.ldo. 

Nn epoclm a:itada da lll•~u"t'í•.hde em n insti· 
tni•:ão do~ jui~~s de paz cerc<~d3 ch• pre~ti;.do rwla 
respeiluhilidnde dos ciolad:!os, que exer·cião os 
cargo~ ; cllcs in~pirovnm Clllllhn,.:a. por sna c:1· 
pncidade, por setl car·n~ter e ll<ll' sua pu~iç[•o 
SOl'Í:•I .e a;;sirn não era de ::Hlmírnr IJU!l dessn 
cln~s·· se JtOiJe,se tirar bnns pr·,·sitlenlcs de pro
vinda. ~hs ltoje eu creio IJlll'. ~alvas poucas 
exc<•p~·uc~. o ~overno proenr:,ndo-os,nind:I (JUc 
com. a lanteru:~ d~~ Dir,-1-!L'ne~, os n~·~o Pneontrat·á~ 
A in~titui~iio ('Or·deu l11çln a Íllli'Ot'\uncia com ~ 
rcrunn:t Ilc 11l4t; com ex 'OI''':io de ln:.::nr de 
L• j11i~ de 11:tz, que :lin,Iu ,; di~(Httadn pela O Sn. B.tPT[ST.-1. PEREliiA : -Se entendo que 
in!lutln.·ra IJ,Ittic:~ que lhe ü ,, t(h,•.r·ent,,. uin- n1io tlev'! ser esle o crill•rio p~ra determinar-se 
gem •li1 valor :,o Ciil'g'<l, que fi ·ort reduzido ti a cornpelcucia dos lribti.nacs cor~eccion~cs, tam
!'urll'ç:io di! conciliaç:in, •1uc, di n !i d•·' (I'I~S:t~cm, l.Jcm e~lon longe ;:\e CI)Ucordat' com aqucllcs que 
é ntna inntil i•!:u1e nncira. que cl'ernisa a~ de· opin<Im que e-s~s trruu.naes derem julJ,!':tr es
nt;,Hdt~,, quau:lo" con~litui~·i"' a ~~~tahelecl'U no clnsi\·amuule o~ crim.•s chmomina,lo~ polici~e~: 
!OU\'to~'tl inhtilo de ,,vital-:•s. scl'in uma base 111\lilo acanhndn. 

:SI l'ens~ que niio poclmw~ iti,.títuir os lri· Pnrli(JllC fim se lrnta uc cot'l'cccionali~ar cer-
buuae> corre!'ion;~~s pelo p;~ rlr:•u belga, e~ton I tos cl'imcs? Par~• :•llh·iar-se o jury do inl'om
tnmbem muitn longo Li c ~comcll•:•r o typo dos modo tle julga:- crimes, que não denl:Indam 
tril.Jtm<~cs i<t.J.:·~·z"'· . . ~ranrJe indngaçi\a c punidos ~om penas tn(ldera· 

A comp:•siÇiiO do ll'll.iun:II C•'1'rl)c!:·tOn~Ina In· d:t,;, e pat·~ acccler~r-sq o Jn)g:nnep.to de~ses 
glatcrra, ret'OIUIIICIHla-se por ~ua ~nuphetd:ldO : mc~mos cnme<, no ltl!Utlo (\e rmpedlt' ou a .nl
tres entitlodr~s ('1 COnli!Õem, u jniz, o e,.c,·i~·5o e punid:•dc. 'ou a demora. do. julg:IO\ento, que 
o otlldal•le jttsli'in :c este o typu dos ll'ihunne:> púde ser· um ucuroçoam~nlo a novos crimes. 
cor·redonnc,: de Lontlro,:, tamllem cham:Idog Se adaptar-se eomo limite da competenci:t a 
cõrtes de pnlil~i:r, O tribttn:tl ti,sitn eonstiluido nl~~adn policial, . os trihunnes corrcecinnncs sú 
funcl'ion:l di:, ri:, mente. 1,oLlcrão jttlgnt' os crime~, cuj•) mnximo de penn 

M11~ p:~rn essa or·:,:-unir.o~ão simplc~ cnntdbue ó sl.'is riJezt•s tle prisão simple~ c multa de 
mui tu n ~ystetna .in•Jicmrio ll3 lti~l;~tcn·~ i ~1hi 1.005, quando, sem o menor inconyeniente e 
o rnini~lt!I'Ío puld icn n(l,, é uma rtm~dill o r:: a- antes com conhecidas Yant1gcns rnro n c:~ usa 
nira da ju~li~·n. porqtte o priu l'ipio dom i tl:lnto puhlicn, s~ p:idc defot'ir·lho$ o julgtunento dos 
Dll Jl,gi~l~ção ê-que o crime ~enLl:o :1 Yinlaçiio crimes de ftllllll, de omm~as physica~ e fcrirnen' 
do direito privarlo, :1 sua pet'>egu'~~iio é mn neto lo> Jevt•s, do ameaças e l'lntos outros tmnidos 
de vindi1~t:I do· nll'~ndirlo. com pcu:~ n5o cx:ccdentu a um a uno de pris:1o. 

Po1· e~~~~·~fio a :!eção publica exerc.it::-se na o sn. CANomo nE.OLI\'ElnA:-A ~lçad:• policinl 
per~e.gu";au dos ··rtnh·~. em c:~sos egpeCiae•, •l l~e deve llcar a(Jolida. 
JUstlllt'am n • r.te1·ven~:•o do a!lm·ucy, do solll
cilu•· e du uu u·u~ ol\h:i:res dói cu rim, corno acon· 
tece nos ••rilllCS pui.Jiit:o~ e politicus, e tne.< s:to 
o~ :rttl!ntudn~ eontr·n n segur;1111:a olo E~t:ulo e n 
pe~~ua elo ~o herano. 

!'OJ'.muito simples que ~cj:~ cs~~ t~po n~o _o 
podem•JS allul'lat·, porqllt1 a Ot'ganlzaçHo dos tn· 
bunau~ ~or·r .. cionaes du\"e IJaut:u·-sc Jielo p~~th':io 
comtituciottal : o trihunnl c••rrecciou:1l pel:1 IW· 
lu rei. ti de su;rs l'uncçiles, deVI' tm· '' caracter· tlc 
um tl'ii.Junal 1•opulur. (A11oit1dos.) 

Na dt,ut•·in:I da constituiçfio o juiz 1le direito 
julga do dir•,[to e o jur·ndu do fnclo, cujn. tt[li'C· 
cin~·:i.o é de ~:<na exclusiv:t comlmL~jnein. Om,si o 
trilmnal CIIJ'l'eciorwl não é senão um jury em 
ponto pequt•llo, cl•mo deix:~r do compol·o com o 
elemento J!Opul.~r ? E em qull cons1~te ti corre
eiollJiiSal·~o do cr·ime ~enno em suutrnhil' da 
competl!licin do jurv o jnlgnmenlo de certos 

.. deJictoS 11nra er.ltl·e~;ll•O a eompotenein des'l· 
jurisdiC\.'~0 e~peci~l ~ . 

Exnminurei 11 qtwstiio dn competencia. No seu 
rel:1turio o nohl't' mini~tr·o promettcu npresentar 
un• pi'Ojecto in~litnlndo. os tr·ibunaes cor
rcc"iOtiDcs; 11Ual é o limite d~ cornpct~ncia? W 
umn das muis graYOS que$liie~; o 8r. Nt•buco 

O Srt. n.-~.r·rr~r.l P~nll'"A :-Si o aparte, com 
1luo 111e honra o nHlll illu~tt·c amigo, quer signi-
1 cnr· que com a in~lituiçüo dos trilmnncs cor
rcceiouucs dove extin~uir-sc 11 coulpelencin das 
nuthoritlndfJs polici~es pnra julgar certa ordem 
do cl'imes, ol.lsen•m·ei que essa compeleocia a~ 
nnthoridades !lO!iciues j{l pel'dcram I•elu refot•ma 
de l8i.J; hoJe ellas ni1 o n tlim mais. 

0 Sn. CAI'\DHIO DE OLtYElnA,:- Preparam; Os 
julgum!mlos pertencem aos j ttÍ7.1JS mnnieipne~ 
nas cotn31'Ca$ gcrncs. 

O Sn. BAI'Ti srA PEnEmA:-E' isso mesmo; e a 
obsen·ilç~o do nobl'c dcpul3do lembra mna das 
niuitas anom~lürs da rtlforma; ~o passo que con
fere ás antot•idtldes JlOiiciues a fnculdnile de 
pr~Jpnrnretn os pt·or.essos chnm:~dos do alçada nas 
comarcas gcrae~, as Jlrivou dessn faculdade nas 
coUHII'CUS e.;pociaos, o que contrilme para t~c· 
contua1' o. car:lcter lrybrido dcssn reforma. 
(.·lpoifl(/~s.) 

Pelo que Loca n fórmn do .JirOccsso penso ~ue 
todns os ittler·o~scs, os tia justi~~a e os do deltn
q ncntt•1 lh:ara.m be!'l conctli,!ldos, dispensando-se 
formnltdai.les uuttcts, que m1o concorrem Jlara n 
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indagação da verdade e tornam o julgamento 
moroso, bastando que sejam r espeitadas as 
garantias da defeza, de modo que os accusados 
possam fazer sobresahir a sua innocencia. 

E uma vez que se projecta correcionalisar al
guns crimes, para mais augmentar o esplendor 

-do jury, vem á appello ouvir a opinião do nobre 
ministro sobre algumas medidas, que reputo 
essenciaes, para se levantar es ta instituição de 
certo abatim,mto em que tem cabido, e á res
peito da qual é oml{lisso o relatorio. 

Creio que S. Ex. não pode estar contente com 
a maneira porque funcciona o jury ; mas fa
zendo justiça nos seus sentimentos liberaes, dos 
quaes partilho, estou convencido que S. Ex. 
não acompanha a opinião daquelles que pensam 
que a instituição carece de uma reforma ra
dical, que desnaturando o seu caracter de
mocratico, cercêe a esphera de sua compc
tencia. -

O jury, senhores, é de todas as instituições 
dAmocraticas nos· paizes modernos, a que mais 
facilmente insinuou-se nos habitas da população, 
.nos costumes publicas ; um governo que pre
tendesse amesquinhai-o, reduzindo as suas at
tribuições, ou collocaudo-o em uma posição mais 
modêsta, encontraria grandes resistencias, por
que a instituição está destinada a perecer quando 
da liberdade não restar mais vestígios. (llfuito 
bem.) 

O Sn. ANTONIO CARLos :-E' a maior garantia 
_do cidadão. 

O SR. _DANTAS (ministro dajustiça) :-Ninguem 
pensa msto. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Não me surprende 
a declaração do nobre ministro ; e acredito que 
em S. Ex. a instituição encontrará um esfor
çado paladino para erguei-a á altura de seus 
desLinos, de modo que o povo comprehenda que 
é ella um paladio das liberdades publicas; e a 
es~e respei to não poderia dizer mais c com mais 
eloquencia, do que repetindo este conceito de 
~m profundo pensador: o jury é a nação jul
gando, do mesmo modo que o parlamento é 
nação deliberando. . 

Mas, justamente porque as tendencias e as 
convicções do nobre ministro o levam por esse 
caminho, desejo saber de S. Ex. se não entende 
que é chegado o momento para se restituir ao 
jury as importantes attibuíções de que o espo
liou a legislação de 1850. (Apoiados.) 

Em !869, senhores, se me não trahe a roemo
ria, esta idéa foi consagrada no memoravel 
programma do partido, do qual foi autor o sem
pre lembrado Sr. conselheiro Nabuco. Entendia 
esse eminente .estadista, e nisto ainda o acom
panhava o partido, que já era tempo de fazer-se 
ao jury essa restituição ; por este modo se nobi
Iitaria mais a instituição, fazendo-se o cidadão 
comprehender que elle deve inspirar á sociedade 
tanto mais confiança, quanto mHis augmenta a 
responsabilidade do melindroso encargo de juiz 
de facto. · 

Outra providencia que, quanto a mim, é indis
pensavel é a revogação do art. 91 da l~i de 3 
de Dezembro que confere ao juiz de direito a 
~nomala faculdade de apellar da decisão do jury 
a pretexto de que a decisão não conforma-se 

com as provas dos autos e á evidencia dos de
bates. De nenhuma atlribuição os nossos juizes 
de direito tem abusado tanto. 

O juiz da evidencia dos debates é o jurado, a 
quem a lei constitucional .conferiu a attribuição 
de julgar o facto : o papel do juiz . de direito, 
diante do tribunal do jury, se não é passivo, 
limita-se á uma funcçao - a applicação da lei. 
A evidencia dos debates, quH dá pretexto á ap· 
pelação official , não é outra causa senão o juiso 
subjectivo do magistrado, que se sobrepõe a 
consciencia de doze cidadãos ; e assim armado 
de tão extranho poder o juiz de direito influe na 
decisão do facto. 

Mas por isso mesmo que entendo que o jury 
deve ser levantado ao mais alto gráu de prestigio 
e não póde continuar esbulhado de suas attri 
buições, como uma instituição suspeita e que não 
offerece garantias, não posso deixar de chamar a 
altenção do governo para a urgente necessidade 
de se ~Iterar o actual processo de qualificação 
de jurados. Aqui mesmo, nesta grande capital, 
a qualificação dos jurados se faz pelo almanalc. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): - Devia 
ser segundo a lei, é um abuso e procurarei in
formar-me. 

O Sn. BAPTISTA PEREiriA : -E' por :isso que 
emendam- se sessões inteiras do jury e os ci
dadãos 1mais conhecidos e aptos, aquelles que 
melhor poderiam exercer tão graves funcções, 
não são nunca escolhidos pela sorte. 'Notarei 
que a classe dos advogados mesmo concorre 
com pouco contingente para o jury . · 1 

O SR. MoNTE:- Residi na freguezia de S\}nta 
Rita cinco annos e nunca fui jurado. . 

0 SR. BAPTISTA PERE_xRA: -0 defeito é do pr~
cesso de qualificação, que tem por instrumento 
o inspeclor do quarteir~o; . ~ indispensavel re\ 
formal.o de modo que a idol\,eidade intellectual 
e moral do jurado s·eja apuraaa com úiterio. \ 

Sr. presidente vejo-me constrangido a resu- ' 
mir o meu discurso. . . ' \ 

O Sn. DANTAs (ministro da justica) : """"Estou 
estimapdo muito ouvir a S. Ex. ·, \ 

O Sn. BAPTISTA PEnEIRA .. . por uma aLtenção 
ao meq distincto amigo, o Sr. Sald:mha Mari11ho, 
que telll de discutir a sua inter~llação ; e'.por 
isso occupar-me-hei apenas de algu):is assump
tos graves sem dar-lhl3s maior desenvolvi-
mento. - · · ' '-
Trat~rei agora de aíguns actos do ministerio 

da justiça a respeito dos quaes ouso interpellar 
o meu illustm amigo o Sr. ministro da justiça, 
esperando que S. Ex. manifeste sobre elles a 
sua opinião. 

E' para estranhar, senhores, que quando todos 
os dia~ lamenta -se a posição precaria em que 
se ach~ a magistratura pela influencia que sobre 
ella e-x,erce o governo, já ameaçando, já sedu
zindo D magistrado, mais ag~1·ave-se essa situa
ção dependente, em que esta o poder judiciario 
p~la i~ tervenção indebita do govel'Do em nego• 
cws a economia dos tribunaes, suscitando 
confli tos que, pondo em duvida a competencia 
judiciaria, embaraçam a marcha da justiça e 
pert-urbam a harmonia constitucional dos dons 
poderes. 
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Niío descjnndo irritar o rlcllnt~, limito-meu 
p~rg-ltntar :~ S. Ex., si o~ti1 rlispo~lo ~ .sn:<tcntar 
o ~do do seu illust.t·•1do nnlccl~ssor, IJUI ~ uwndou 
snscilnr eonnicto de juri:<dic~~o, lmt'<\uc o~ 
tribunaes judicial'ios contínU~Iln a ju g:11·-~e 
conlpl.'!cntes pal'a couce<lerc1n /lr1~e t1s ,;o1·pus a 
individtto~ presos pcln Dutoridado :'dtniui~tra
til'a. 

E~la questfio cxaminndn em faco ilo.tcxto da 
lei parect.HllU [acil de resolver-se. Antes .da 
rel'orma de lBil tornou- se oiJjccto de duvida a 
comJllllencia tlo potlcr jucliciario imra com:~det· 
llabcas corpu.s no:; . casos tle pri,;~o ordenad:1 por 
ailloridaile aLimini~\l':lliVa; p~rn essa 1lm·~da 
poilcl'osamcntc inlluiu a Dl'dcm L:o thesottro de 
!:lll de Dezt•mbro. !lc lKiil, qne, cntcroricamcnte 
coiJ.tostoU a COIIl plllcnei:J j llilieinrin ,f[ tWiilicandll•fi 
um acto mnnifestnm•~nte injuridico c prath~ado 
com oll'cn~a (]u indep~uhencin da alitorhh1dc 
ndministl';tliv n, cnc:u•regnda tln admiuistrvçfio 
da l'a1.enda.. · 

}.lns, apez~r da ordem, ~ jurisprudencia Y:J.
dllou, porquo outro~ netos \1o governo reco
nheciam a com petencia jndicinrt~, bnswnllo 
cit~r o uviso \le :JO do :\g(lsto ele i86'i, que lJOnra 
o ministro liber;1l qtlc o subscre\·en. 

Ncsttl aviso ~ l'lllnbatidcl com ft·anqnez~ o 
principio ipnu~urndo'pelo :.:o>emo conserv~dor, 
e amplia-se o habeas cv,.pus ;i todos os casos dü 
11risf•o, excepto a nlilital'; o aviw é eoacebido 
ossim: 

• O flauaas co1·pus. ~endo a m~ior garnntin d.1 
Jiberd~dc individual nfio púde. deixat' de tQl' :1. 

:JlliJllitudc IJlle lhe d:i o nrt. a"o Lia 1:odigo do 
processo, sondo por consG•Jll~nda :qlJtlic:wel n 
totio · o qnnlqner constrnngilnento illcga! on 
pro':~uha do aut~1riduJc ad~nini>lratlv:, ou )!J.tli
ciartn, com a ~m.tca cxcctl~:•o d~ )ll'I~Oo Hllhtar, 
porque esta exi!ep~·5o t'nntla·so na e~peciolidarle 
da for~u milii.M, cspm~inlidn'lc reconh•)CÍLla pch1 
constituiç~o do ltnperio. • 

Si, na colliz5n dos aYisos, a duvidn tlnhni'IIZ1io 
du ~er. cessou rle todo corn n r,•formn operada 
pelo lei de :!O do S~h·mbr•n du t8il, que, no s~u 
m·L. :lS, nmplioll o lulbei:s-coi'JlUS ti todo,: os l'itSns 
de \\l'h~iln; e, lllill> explicito IJUO o m·iso 1le 1t<G~. 
dcc ;mllt compt·chemler :1 pri~iio a lilulo de 
rcct•nt;,mento, niio cst:Hulo ainda o ddillo ali~
tndo cutno prn~a do oxe~·cilo ~~ nrtna«la. 

E' pt·ccisu com· ir rtUI! un lei· tl'inmphou nm 
principio liberlll, ll!.'lo qual pug-wítuos sempre, 
n t•III!Jiia,:fio do l!(lums-corpi!S a todos o~ c:,os do 
con~trnngimenlo pc5so~l. 

Entrot:mto, dL~Vo dizer o C3m:tm, que foi com 
certo sentimento de pe?.H, c posq;ido do um:1 
triste opprclwllsüu, (JUO ou li no~ anncxos üo re• 
lalorio do noltre miuislro da jtutil,,n, um aYi~l.l 
do dig1111 Sr .. l'~·mini >tro <In ft1zen1ln, sol.Jrc e~te 
OS~Utllplo, IW ~ Jllal S. EX. contes!~ :t r.OIIIjlt' I•:U• 
cin tio p~>d l' l' judicinrio, para conce1lér hi!INus
corpus. uos inlliri1lnos preS11~ ndtnini:<tl'aliva
menle. e e1n \Ntnos que exnüem n lleznr a ~lt:~ 
mngislr::tlura do paiz: 

O aYiso, que tem a d~ln Ll1J 11 de Ag·oslo 1!0 
187!1, 1\ dirit::ido :•o ministcrio da jusl.içtt ue>tc~ 
lt!l'ntOS: 

• 1\o"·o a V. Ex. so digm' (lelet'minnr n ndn· 
JlÇÜO dÍ!s mats t'IH'l'(}ica~ lll'!iVê!lr iiCi(l.! 110111 de 

Tonlo 111.-W. 

pê•r ter termo i1 contl'ovorsia e:.istenlo qunnto 
nos privile;ilos lia fnz~ttda n~r-ional, c particu
liil'tnentc quúnto a r::'i.ecuçiio do decreto de li do 
lkzetniJro de 18!\1. p;H'n que se evite o prejuízo 
dn tlwzonro pelo cxlrm'io da., r·cndas uacionaes 
c?"l _o J! I'OI.'··rlim ~ lll'' 'l'W tellt ticlo o poder judi· 
c1:1rl0 .• 

n!~C<?br-nrlo Oslo ~''Í5o () honrtHIO Sr. ex-mi-· 
ni$Lro d~ justl~n experliu uma cit·cular, em l6 
de Ag-osto, aos pros!dautcs de província, re· . 
commr.nd:mdo-lhcs o cmpro~o das necessarias 
pmvld()nci:•s ~~fim do sercm·rcconliccidos os pri
vile~ios Lla fazondn nacional, como solieilaYo o 
tnini>tro desla I'Ctmt·ti,;fio. 

Desejo, pois, st•bct· úG honr~do Sr. ministro 
tla,itt~l.il;n se ln:JIIloim o doutrin~ destes avisos o 
se Mn inforllHH;iics ministr3das p~.lo~ pre~iden
tos d:1s pro;-inci:•s ~ l'c:<poilo dos providencias 
t)ttc dlcs tonwmm em execução iis ordens do 
go1·~r11o c em IJllf: consistiram. N1>sll! assumpto, 
qtwcsqüer que sejnm.us consicler~~õcs possones, 
a il!n~tr:u;ão e serviço~ •lo ministro, ~ estima e 
o l'CS!Jelto de que ~c] a nterecedor por st1ns nobres 
IJtwlld:Jdes, pre(]icados este~ CJU•! reanem .os dois 
ox-lllilliAros, ea não trnnsijo: comiJuto com 
l'runqucza :1 dontrinn que prof•:~sot•am nos seus 
avisos, pol'lJUe niio confltrma-se rom as idêns do 
partido e uem se p~u•~ pelns,iprescrip~'ües da lei; 

O pcns~meúlo dil nrt. :18 d~ lei de 1871 deve 
ser Ull[t!icatlo com a m11ximn largnczo: todn res~ 
tric':~o oppuc·se illetru·dn li:!i , iJttc diz-quulquer 
~nwrirlndc administruti\'n-:-o a mturczo o inâole 
llO habt!u,ç COI'ptt8. POt' certo que U antoridnda 
admlni~trutiva tem o dimilo de prender os 
cxnelol'e~ d:. l'ncnd:~, imtJonluuos e encontrados 
c111 nlcanec ; css.c direito os tribttn:1es n5o con· 
testarnm II!UlCR·, sempre o rc~peitnmm ; mns s!l, 
cxborhilando, u autoridade udministt·ath·u, o 
:rov,•l·no, o in~pecLot· d•) th~souraria, mandar 
~rc•itkr. tuu iudlviduo que não estiÍ alcançado, 
ou •JllC n~o seja exac.tLJr da (a~enda (e nmbas 
os h ypothc~os se tem \"Cril1cndo, ainda recen· 
LCIII l 'nt!-) como priv:ll'·Se a victimn do abuso e do 
I'Xl~t's so dú 11oder da nuloritlude do recurso 
unico qnc póde fuzet• ce:<sar o illogal constran· 
gimcutu que soll're ~ . 

O IIH'll voto em I!.'laçiio no habeas COI'p11s ~ que 
clit' s1•i:• praticad•1 en11·o 1li'1S como entre os In· 
gl.•r. t•s '; (1lpoiados) cu de~cjm·a quo o colebre 
flEiucipio twllll~ ilomo llfm· ca!Ji!!ttw, que os lm· 
rue~ tln forro cscrcl'crnm nu mag-na carln em 
l:• tilll lmt'h:lrO fjUC!, no uizer do ]ord Chnlrun, 
\'ni•J mais quo todos IJS cl~~siccs, triumph:tsse 
m1 no ; s~ h;gi~laçfto como n muis preciosa go.. 
rnn tia dn libcrtlndc illl1ivldual do cidadão, 
(apuiatlos) dominauilo tod~s ns jurisdiccõos e 
3Y~s~~lando lod:ts j t ir:~rr.hi3s, como é 11:1 Ingla
terru, ''ode nem llte é SUJlt:~rior o parlamento 
omnipotente. (Apoiada.~ IJWi!ll bem.) 

Ontt·o pon1o par•:~ o qn~l ch~mo ll atlenção do 
h<:tll':nlo Sr. ministro d:t jnsli~n, o que p~rece 
~or aind:< uct:orio pendoatc, é o conlliclo que 
tJ nol!J'C ,~x-ministro dn jusli~·n mandou sttscit~r 
com o t.rihnnnl dn t'()lac~o da clirte ucerca de uma 
q.ul'~l~o enh'_o nccioni~t:1s c a dircclorla do banco 
do commercto. · · 

ÜMA voz:- Niio lt;t ruulliclu nenllllm. (ApoitJ• 
elos.) 
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O Sn. B.iPTr~T,\ P!i: llEIRA : -~ão com1•rdtcllllo 
o proposiçiio; é preciso fJllc uus cntcu,Jnmo~. SI, 
o q1.1e se pretende dizer, é I]Uc nfio lw objt:cto ou 
maleria pora coniJicto, r~tou · de Jl!'rl'citu ~C· 
ctlrdo: si poréiu, contesta-se o fneto, :t cx•~tenci~ 
do conflicro, como se poda nc:;~l·o t•m vista 
dos avisos do minísterio da justiça orden:llldQ ao 
;Jrocur3dor dn corôa, que suscite o conOicto 1•o•· 
ter o tribunal da rclaç5o· tom:~do conhccimcntu 
de objecto administr:~livo já rosol'l'ido pelo !-'O• 
vcrno 't Os 'avisos, que têm n dnl:.í de !i e· :lO de · 
D~zembt•o do nu:no pnssndo , s5o encontrados 
entre os annllXOS do. l"lllator·io da jusli~a. ·6 foi 

. para mim motifo dc .. surpt·e~Q, lJUtl os ·unssa 
. f.•xpedi\1:• um ministro libernl, um jurisconsulto 
qull se recommend:1 por lau1:1s luzes, [!Mqnc 
esst' acto, não ~c pQdu explicnr como umu r"ci· . 
lidade, e ~nte~ o con~idcl'o como um nt:1qne tlí· 
recto :í indeJ>cndcnchl do poder jmdir.i~rii,, re· · 

. velando-se nclle :t nefnst3 lt•utlenei~ do l:",wcrno 
para inlluir sobro os dcstiuos dt·s~c 1•otlor ... 

O Sn.' DELFon-r DuAnTE:-Nuo :1poi~dn. 
O Sn . B.\PTISTA PJmEIIIA ... alar~~nll•l mais 

u aren dn sua ac~·rio oeompc:tent•Ja t•m dltri· 
mento daquclle . ·. . 

O SI\. BELFOI\T·. DuAn-r·E:-~c~te"p1111. 1\ pcnn 
. qne u governo não tenha :1inda m:uor inOuen· 
cia sobre a magi~tr~IUI'a , 

O SR ; B.\PTJSTA P&nEm.~o:-0 conlliclo foi sus· 
!:itado sob fundamento de ([ uc n rJUCsllio, rc· 
!!olvida pelo . tribunal judicinrio,· e tl11 corilp ,~ · · 
tendo do poder ndmini~tJ•ntiYQ. · · 
. . -·Um dos· m:~iores males qae se faz sentir na 
nossn ndministr~ç~o e o doscnvolvimr.nto que 

"todo3 ós dias vai ganh~ndu o contencioso ndmi· 
nistrath·o, que, como um Uriat•eu, cstondo os 
bt11ços e aspir:~ nsphil.iar n~lle;; .n unidade de 
jurisdicçUo do podei' judici~rio. Se nlio ~com· 
pnnhG aquell•'" que entondem que · se dcvu 
uerugat· a jurisdlc\•iio ndmini~ll'3til•n . , ]Jen~o 
tod:win que ê indispensa\•el conte-la dentro tle 
seus limites naturnrs . 

( Apm·tes ditusos.) 
Nilo \(mciono o profunda!' o M.<nmpto; indi 

cnroi em tmços largo~, e do modo g-ernl, n que~· 
tão Jlnt·n quúa C:lmnra comprehentla o nwtivo o 
o oujccto do conRicto,alem U<~ llUe Jll'l'>' llll\ ll que a 
l':Jm:u·a conhece as rewostas dadas M gtn·m·no 
pelo~ tli::i10s mngislr;ldos que olllcilm:m·no f••iro 
c proferiram o'ju):.:unwntl\, · $obrc."nbíutlo cutt·e 
cliM n do illu~rrutlú relator, o Sr. t!c~emiJarg<:· 
dor Andr:u.le PinLo, que dl~cuti\l o a:;~umpto com 
umita lucil.leZ c ~c uso j uridlco. · 

Occupnr-mo·hoi .sómcnlc eom a rJueslilo de 
di•·cito. · 

Accionistas do banco do . c.muncrcio , qnc 
csta\·am . C:e~avintlos cum '' directorln, (ll'u · 
moveram CIU juizo umn ~c~fto com .o ll 1n ~le 
se deelnr•:u· dissoll·ido o uuncn, pnr nlto poder 
preencher os intuitos ~ocincs, c nullns al;;nm:~s 
ilcliheraçõcs, tJUC tomara r• tli l't'Clorta, t~ntre 
·clla:>, ~ IJ llC dcclnruu iiH! l\lO,:n :: em cummi~so 
liS ocçõcs pcrlcncentcs a . o5sc~ :tct:ioni:ttas, 'JÚC 
deposit~ru1n o vnl (lr 1las J'c spcL:ti\·ns III'Csl aç<:ic~. 

Ao t• a~SO fJUC, :ttlCI\da li Cól lll!ll'n, l)~ ·at:c i<JHÍ !' t:IS 
r.orrinm para o podur j uliJCillrio, u dit·l:lclut•in 

. 'dirigÍU·SC ~O . 1!'0 \' Cl"ntl; CXJI011do ·os ractos C. 

~olicilando a su<~ ;~ppt·ov;~~1io · a.:~; acios incre
Jlado~. Etu juizo .:q;ituu·se, como JH'cjlldici<~l, a 
fJIJcst5o do ct•iupeteLteia, pretendendo a dir<lcLorin 
dtiCiinnr n· j nristlic~iio para o l:!•.tVt•i·no por ~er . 
adiRinístralivo o negocio; a !\XC('IJÇiio de incom· · 
r•r.tíincia foi rrgcitntla e assim ficou firmada u · 
jurisdicção uo poder judiciario. 

Quando o conllicto · sm·giu estava jft julgada 
n qucstiio do commlsso, tendl• o poder judlciario 
prorerído decisão, cujos eilritos só . poditun ser 
em baraçndos na cxecut;flo (!OI' cmb:11·gos iurri· 
~ente; do. jnlgndo,. em favor dos nccionistns. 
Que l'oi c>Stl o ufio outro o objecto do conOicto t\ 
o que muito cktr:llliontc está expressiulo no 
.aviso de 6 de Dezembro que o mandon suscímr; 
c .cmbor~ nclle se tli?CI:Ire que o trilnín~l julgou 
em sentido contrario elo qnu ,recidin o go· 
n•J'IIo, a· verdade, ó CJllC o ponto t•csoll'ido 1>or 
este vcnou sobre assnmpto extranho-~ conti· 
nu:u;iío do Bnnco- J>t>r niio ()nrecer provada n 
infpossibilidudc de prcl'ncher o fim soei~ I, em· 
IJorn iucidel!tt"IJimtte o governo mani1'c:;: tasse 
jui.;o quanto a legalidade do commisso. . 

A qu~st:1o contro,•crtidn, pois, reduzida a 
termos simples ó a soguin te: pertence no goo· 
n'I'IIO ou ao· poder judicim·io declarnr legitimo 
o neto da uircclorin de uma companhia nno
m·ma que impõe n pen~ de commisso 't 

'Pareec-me e,•identc, on altenda·se á nnture1.a 
do acto, ou :tos seus en't!ilos, que n qnesllio ti d\1 
alçadn do pollcr jutliciai'io. 

A lei de 20 tle Aguslo tlc 1860, qU:c contell' o 
regimcn dns sociodndes nnonymas, . c ou fere no 
governo, é cm·to, a faculdade tl.c intervir na or· . 
:;nni>nçfio e encon10rnção 1le5las sociedades; o . 
1:om qnnuto :~o. ~overno fosse rescl'vndn pelo 
reguLomeuto a nttl'ibui!JÕO de fiscalizar a exo
cui:ilo tlo~ -c~lntllt0$1 pnl'n impeil irqucelles sejam 
violndos, I!Ssa . nttribuirão nfto tJOdc ser ex c r· 
r.ida ;:en5.o n:ts rcl:~t·.ões d:~ soci<:dade com ter· 
éC:iros·, JIOI;IJUC a g:irunLín de~tcs cstâ 1\3 vigi· 
l3ncin da autoridade admiubtra tivn. 
. Or~, a questão snscilad:i entre a tlirccloria 

e 05 ac.ciouistas, ni•o tem esse caraclOr; era . 
um11 ·,Juestilo tlomcst.il'::t, (JCtmitla-sc a palnvra, 
do rc~:"imcn c~unomico da socicdncle, nas re· 

· ln~·ües · de su1:io pani ~o cio. E, com ciTei lu, 
que prejLtizo havial>al'a te1·cciro eut ~cr ou nfto 
mnntid3 n tlccis5o quanto a cununin:u,::'~> do 
conuuisso ~ E,;:(:! d1•cisão illlp1H'lnva, (NI' ,.,,:tu· 
,.,, , vitiloc·~o du~ l>~tatulo;:. l'nt l'el:u:5o a terceiro; 
iJUnlqn()l'.IJUC l'osse o·seniido.cm (jllC clla fo~sc 
tomnda ?. ' 

O govcmo, .assim, vciu n.intervir nos nego· 
elos internos da socilldadt~, alargnudo a sULI 
csphora d~ acção, coutra o c~pirito o a lndolc da 
lei. (.-lpoia.dos.) · . . 

)Jus ex:, minemos a fJUCSlfio sob ontro aspecto; 
conct:>tl:•·~c tfl\C a· compctL·ncia adminlstrntivil 
era hem c:. !Htl:~. . . . 
· Em 1ine drcLt;lt~lnncias o goYerno inlerveiu 
mandan<lõ sus1:it:tr ·o conllic.lo 'I Quando o fncto, 
CJUQ o motiva v:~, j a csl:tvn rc~olY itlo pelo tri!Jutwl 
da rcloçiio. · 
· O Sn. ·tlt;LJcio no~ SA:>iros: ·- Esla\':1 t.:~mbcm 

l'C~OJ,\"it!O JidO gOI'CI'II D. 
() Sn. llAl'TISTA PF.ttBrnA:.-1\csolvido nlio,tcnllo 

o guvt·rno ~peO:l!; mnnifL•stndo stt:l opini5o. O tlUe .. 
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se llrCtundia suscitando-se o conllicto 't Impedir 
qnc u po·!cr jutliciaa•io conhecesse e jul":1ssc 
Ulll negócio adrnillistrutivo ; Ó conflicto opcr•1 
como nm muio dccliuuturio ; mas ~c n f[Ucst5o 
.iil c&tnvn rcsolvi!l:<, se o po:lm· judíci~rio j~i 
tinlw tolllado ~~nnhccimenlu llella c jul~mlo, o 
uctu do governo tn:mdundo su~t~•· o feito, p<m
dcnlc de execuç5o, imporiou uma ilYDC<ltoriil 
c cowo wl im~ol'rcu em ccnsUI'n t:Oiis!illlcion~. 
e l;t•Ve~tiu o cnT:Jctcr de um alui} no :i ind1•[Jell· 
d~Jwi;~ llO poder judiciario no,; tennosd0 art.li\l 
~.12 Ju Cou~lituição. 

Eu, cou1o ll·sse nüo quero tliscutir o as· 
SUlll[IL:J u fundo, c nem. ·entro uu qucst:in Sll a 
p~na llo commi~~o !'oi Otl nf:a helll dccreln<lu; 
ê uma qneslno aliJei" ~o meu p:·ovo~ilo; quiz 
ajJetuts tlxpúr os factos em ~un venhalcira lnz 
]Jar·a juslilka~· n censur~ 'lLtu façn a essa neto 
e a perg-unta q U!l tomei a líberdnde do dirigir 
ao noiJt·e miul$1\'o da justiça qtlnnto a procc· 
dcncia tl!l crm~a do connicto sn;;citndo. 

0 Sn. DANTAS (mi11i3t1'0 1ln· jtl~tipt):- 0 que 
po,;so dizer a V. Ex. é que nln(]n é questão 
llllndcnlc. 

O SIL llAI.'"rts·rA PEIIEIRA :-Não insistirei. 
Ho~Ln·nle ainda toctn tHTI ouh·os .~ssnm!)tos ím· 
[IOrlrmtus, n rcsJJCilo uos qtwe$ desojuv:1 onvir a 
opiniilo Llu nobro 111ini~tro, o pot· isso lolnci o 
Jlnlnvrn, mas não me rcstnnllo tempo, porqtw as 
circumslanclas me eonstrangem a coucluir, 
formulat't'Í algumus 11erguulas, S<'Ul ~s funda· 
mcntor. 

Uma del~a~ t\ :• segninto : o qtte espm':L S. Ex. 
· fuzct' a rcs[JCito d.o codigo civil 'f Acompanho 

S. Ex. tws idl!us fJlW Cluillíu no $Clll'clalorio 
rru~nto a necessidade do codi•"o civil ; e nem 
~credito . cJUii hoje, no ~stado uctiantallo de dvi· 
li~açlíu, n que temos cllegtHkl, h~ja fJUOm petwl 
rJUO pod~mos cuulinuar a regc1'1lo~ tmlas ot•Jc
tw~õcs dos Pbilipcs Ju Cnslella, ou PI'Olltmha-se 
n renovar a polcmica es~ulastica ~obre <i ue· 
CC's8illmlc d~ co\Jilica~~ilo U~S leis, 

O Sn. ANTOllto C.uu.os : ~ i'oi~ cu, ~lcJ~de jil, 
dig·u ao nnuro de(Jl\tmlo t]Ur) IIITO sou Jl<ll'litl;u'io 
t.l;1 co di lica~·:io. 

O S11. lJA~l'IS1'A l'I>111mu:-Coulc~l)6 :c ~n;1 ;cntig-a 
opiniãt'; sl•i bem que o uoiJt·o dctmlndo está lllia
llo ll C*tola hi~tol'kil. 'lUC, til) llii.O tlWC [}OI' tlhdL'. 
llwc [JIII'Illtl \lo~ ~cu~ L'eJ~•:c~cnlautus tmci.s ~ott~pi· 
cuos un Allcnwnlw. u :;t~lJiu :'\avi;;ny; m~s !Jucru 
l!l'~l' !JUL', tliJCZill' Llo SCll JJI"i[it;tule l:ilelllO. ~l! tllLO 
ndtar-sc isuluLlll, nftu ftlt':i muito~ Jll'osclytu~. 

'l'odo o paiz cunlwce o lutnenl:tvd suct:c>so, 
qnc tios IJl'ivol.t do IPI' mo.< hojt~ u nosso Codigo 
Ci\'il, que sert'1 ttclnhelll n n·~liwçüo de.tunn pro
lnossn constitucionul. O g-o\·c•·no n~o p~ditt .ter 
t·ncarregatlo e~tu Laref:~ a nm ltomcllli!Hll:; com
pelentl' llo !JUO o illn~lre e~l:tdisla,· l5a pl't'ln:t
luramcnlc ronh~t.lu !!ela mo1·te 110 sel"\'i~''' cb 
Jltltrl;,. (<ltJoiaclo.~.) Ningu~m eu conhl'd 1lulu_tlo 
tlc l::u pudcl'O~II~ f~cU!drtde>, ClliiiUO Cllt\8C[hetro 
Nnbucu, p:tl'tl """tH' ;~ ~·xilo e;;la ~l"tll\lll' 11ltrn, 
IJUI~ "crir1 o monumcaln ·umi' l!ôJoknilhlo. quo 
cllu t~uLiuria crt-:ll~::r, não no seu utHm1, I[UC ücs· 
~.:rm ao tn1nnlo laummlu l: chci•J de glot'IU~, llHI~ 
:i palria, ![lle inlpuch:llle ttgu:u·d:t\'11 ~;su lliO· 
uumcnlo de~tinofdo a ruzcr o· ~eu twgulho. 

-- =-========= 
(Apoiados ) Ess~ succcôso foi 11m grmtde de· 
~u~u·e. (ilJloi' ldos.) · 

O qM Jlretendc agot'Q o nobre mini~tro d~ 
.Í'l~li•.'"? E' <:crio <[Uu um l;i~ad5ó quo rccom· 
m·~nda-s~ ]Jor sua prolicíencia e huhililo~ues 
m;slc~ ~>surnpto~, lrabalh3 em um eodi~;o CIVil, 
•1ne c~lli •JU~~i completo c deseja olferC"cel-o ao 
<)OVCL"IIo? 

Preteudll o governo incumbir esta toref:t a 
um o commiss5o 1lc juriscmi~ultos? S5o es\ue as 
pt;rguntas •1nc formulo, õ.IJ!pl:mdin~o muito u 
nobre ministro pelos dis]tosic;õcs que moslt'a 
de dotal' o paiz com um codigo ci,·il, r1uo 
sejn ~ cX[ll'essno dn nossa civilisaç.5o e [JUll jic 
~ll nos itlllllíc co!Do uma necessidade imperiosa. 

Outro assnmpto gt·~vc ~obre o quul peço os· 
ch•rccimoutos uo noiJre ministro é o d<Jstino quo) 
S. E'l. pretende .dar ao pl'esidio d'J Fernando 
Noronl1a. Este p1•esidio... · 
. O Sr.. FELIGlf.! oos· SANTos. :- Deve desappa· 
I'CCCL'. . . 

o Su. ll.\l'TIST.\ 'PEnmn.\ :-••• em em sua 
origem um estabelecimento mimar, sujeito are· 
gimem tuiJJiar e destina·"lo :J receber os senten· 
ciados do exercito e subordinado no minist~ri$ 
do guerrn ; m~5 ·disposições lc~islativas, poste· 
riol'lnenle, o converteram lam6muem pt·isão d· 
vil, p:1ra onllo ~.ram enviados n cum[JI'ir JlCita 

· de galos os moedeit·os falsos. · 
E111 18\i1i teve o J,lt·esidio um rogulnmenw que, 

s<~ bem nuendeu as nllces~idades cb disciplina 
militar, n policia e a segurança dn prn~~n, em no 
enll'\~l:mlo delicicnlo, digo·o francamente, $Clll 
rJuC por isso d~ixe do presl<lr a homenagem do· 
vida no ilJus!l·c cid:cdào, que refcrenrlon o res-
pcclivo decreto, un pnrlD relnlivnrnenle n prisão 
civil. Ul!rnwmenle, ha do.us :mnos, um a~ to dl} 
parlnmcnto trnnsfct·ili o presídio do ministerio 
da ljllCL'l'll pnl'n O U:\ jUSilÇa. 'fendO•SC operado 
essa lt'Dll~fet·cnci~, tonservarú o prll$idio o ca· 
t·:~clel' militar ·que 1 inha, continuando u reêebel.' 
eondl!ml\aúo:; militares, ou J•clo con\rurio, como 
pcn~o IJUU deYc ~er, se convcrterti em prisQo 
civil, r<·euuendo to(]tJs o;· melhoromentos qi.w o 
:1daptcm n L'>le llcstiuo? E' um ponto r[tte carel!O 
~cl' estia reei do_ 

O nol.n·c eX·IIIillí$ll'o da jusli1:~. lugt' dc!iJOÍs 
!fllC O fl:lfialii~U!Il fez t)Sl11 !Jr~SOlliO /!'!'CgU li Sll:t 
pa~\a, ll<JlliCOLl um do~ 1nai.> di:<lindo~ e•utn·cg-;:
clu;.; da sua scet'eltll'Ítl, o Ur. Herculano B~n· 
dl'ira (npoimlu&i em· cotnmiss~o u8pcd;ll p~L''l 
c~wmhllll' o c;;l:lllo do llrllSÍdio, dcvctldo minis· 
ll'tll' ;1u guvt~rno tudu~ u~1 .inftll'ma~õe:; c csclul'C· 
dlllentos I[UU IJOdt~$S~Ill ha!Ji'lital-o a rcorgani~ar 
o pt·esiclio, conl'et·toutlo o em um~pcniltHlcial'i;l 
contr:d p;~t·a os comlemnodos ü gnll},: o n Jlt'is~o 
com t!·niJillho. 

· · O C\llllllli8s~t·io, trnc ó do todn a competon-c in, 
pal'l'cc lei' c:ot'r•)spon diL\o á esllf!ctn ti v~ elo go. 
\"l!l'lliJ; o rclo\ol'io do Dr. nundcir:1 tí tun tra· 
lJnlltt>COlllj)IUlO; ndlo nfio ~Ü CXJlUC :~U u. c~l<c;;o 
acllltll do 11residio, t'ullll' siio indicadils ns rcfor· 
tn: 1 ~ J,; tJll~ l'ili'CCtJ wmo cstauelccinwnlo pen<tl. 
~la~ 11üu l'l)llleute cuw t~~~tcs iufMIIt~çüus, o go· 
I'Ct·uo enltmdeu c bem, ouvir ~ollrll o a:;6UUIIJ\t' 
a anluriwda upiuião do eous~lllcit·o Andre 
Fh•ury, <;C\U:II[tl'o;'oidenlo do Cea1·:i. 
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O Sn . .D~'"TA~ (minisfro da jtls/ifa): ,...- Jú tlcn 
3 SUa Op!UIUO. 

0 Slt. BAPTISTA PEIIl!:lltA : - E;te lllnstr:ulo 
ddad.fio, corrcspondendo tamb<.!rn ao~ intnito~ 
do ~ovet·no, uprcsontou o ,..eu .1'•-'lillorio, no qtwl 
cxpoc uu. \'as to plauo de reforlll:l. que a c>c••s~cz 
do tempo ufto permittc cxami•tnr. Ne~~cs dois 
importantes docnmetllo~ cncon!J'a o g·overno os 
elementos nccessnrios, todo,; o~;. sulúidi(ls, pnra 
re~olve1· a quesF~<•, ou segundo o' idcia~ do 
Sr. conselheiro Fl~nn. ron~lmindo·se em I>er
nnmbuco llma pcnitciiciarin ~<'11\rnl c d:mdo·S~ 
ao presídio otltro uestitto, como :win o ftmdJcilo 
de colonias pcnacs e r.as:1s de pi'isüo. Otl · ndcip
tand() i\S [l~OvidenciaS qUO ror~ tU JenÍhrnda,; peJO 
commtssarJO. 
. E' prcci~o que nlguma coi~a se rn~a c qua ulo 
antes. 

Etl i'JUB conheço o zelo com !JHC o hom•at!o 
Sr .. ministro dn j a:Hi·:~ cuidn dos ncg·ocius [llt
bltcos, <IV<~lio Lem u :.~m:icdude ch: que dl~H~ \'Star 
possuído S. Ex., · p: nt tomnr [Jrovident:ias 
promptns, fJUe ponhmn cu!Jto ao> esnmil~los do 
presidi o. (.lpoiat~os.) 

B\ls.L:~ recordar, senhore~. que n''':;e est~
bdeetmcnlo, onde ~clwm-se rceolhid"s crimi . 
nosos dn mais peri~·o~a cln~;c c lh: índole m:Jis 
deprn1·adn, desLic õ u~~n:;:<iuo nté o tnocdL•ir•• 
faho, rei h:~ :. w::is ['Oluple[a r,·f:t\:u.~:ln: lw ahi 
completa nmencia de di~dplillG: a l'il:ii:úJcia G 
menos do que froux:t, é qtwsí Iienhulua. 

E como·vi,·em os 'tmtcneiado;? A' h-i dt, nn· 
tureza, promiscu~mente, rt',ra dn:< pt·i~ur:s. >ctn 
sujeição, entreg-ues n si nw:<lllos, g:ózando tJ,. 
P!~na liberdade. Elles f11ndam !':unili;1. nego· 
c•••m, 8Ustentam um trafego açtiYo c rnl.Cill 
tramn,õcs uté com o commnndnnlll 11~1 pn1ç.a: 
um desse~ criminosos, fJUOiil ~•1IJ,~ ::c Ulll moc~ 
llcii'O fttlso, cOH::'Iiluin-s•) i.JmH[lleLI''' olllcial tio 
p1·e~illio c emprestou dinh~·iro WJ g•W(•l'tl" ~ Est~. 
c~lad•.1 de eou>ns (: prr·runtl:tmcntu flo;morati~n
dor c n~o póde \:Ontinuar. Chamantl•, para t)"l<' 
grnYc nssumplo 11 attenr:·.o li·• noi11'C 1ni11 istro 
é<Jlllo qnc. S. Ex .. c•,'ll~ _;;rtnell::~ ~t~llil.'iLwle que 
o cnrtwlcrJza, Lnuw ru .P' o~ pruVHlen,·w..: <]tH' 
c~hum ll<J sn;1 ;d~··••lln. ~ollieilillldo do p;trl;ntwntn 
ontn•~, alim de qnc ~'' C\>ii\'L'l'lil u Jll'••:<idio th• 
l•'crnandu em lliiW t'ii~l' do ed!Jta(':lll p••rJ:d. qtt<• 
['\1:!-~n eOLTC:5ponth·r ao~ :-:(~n;-; tit1~ e ulld~~ r~ l~L·i .. 
lllÍIIOSl> expit! O Sllll t'I'ÍIIV. (,ll' ''''!:f,, .. ,.) 

SI'. Lll'C~iUenti~~ ni'iú pu~:-:n :dnn.:..::~li.' .. ~1 iu nt:~.i~: ... 
o SI\. Tm:utllllll'\'U Son·o:- Tt'lll r.•i<u IP lllll

mino~o (]bi'Ur;o. 
O 8n. llA~Tt~TA i'J~l\Ell~.\':- ... a r~tm~lra {lertt 

e~tar imp:1~il·uio pu:· di.,r:11 ir :• i utd'jit'Lil·:'•n 
de. men illu~u·r. :JIIiÍi!o. d;~pnt:•tln P•';" ,iih• 
AtflnzntHt~: ,-,.u conl'luir tliri~in:h' :11: IJo;,.,. 
nduio::1t'o ... cJa · jn:--Jir_;l ~~-~ ndnlJ:_;~ ui-tít:;~~~ l~~~~;t -
Y~~ . . 
):.~·s tnll'nl.u$ tlc· ~-.. E·:. '':i :,<'iirid:; 'n :lu·p:~-. 

ttrutJl.~o :g:d.IIJJCk~ de IJIII~ I' •tl'tl:'llH'l!!·~. ,dJi'II.:"L' 

unt Y~t~lo t.ht'~lln: : t~~ rel"t_t nlt;l,..::, th- q l l •' : · ; rr.· ~-~ ·: 1 ~ 
~$ ~r~u·)il,..: J'i.lWO~ tJ;• ;-; l'l'\'il_.'n ,;1• JJ:iiP~~h'i'iil d :1 
jtl!:'tl~::t. sullh·il~tll! '' alqdk:1r:.,~ d\• .:t'Tb ,-:-.;'nr·,·p;.<: 
t•u:!a \Hn:• tf(•ll:ls -.;{•r:'l ilm LiliJ', J Lt H ! ' :JJ, · i 1 ; d_, .. 
Ci11gfr ~~ !'ruu\t·: •.~. ~t: ;..:.. E..; . l~ •. q; l\ ~ -, \l.•-., :-. .;·r.tr 
dr-, _~t~'' avtlu:·PJ ,_. ~.·xpt!J'il'llt·~:•. r~ ·;di:-.·d- ;_1 .1.'· 1 ·.~1 )ll,'t, 
t!lle e ''lll(lc•ah•· .ll• .. ' l!i.llti~L •i·.• p .. dul<•, ~t•tltc·lla 

por (jU{) !llnÍs ~ncciJ, C\ ]leia qual !'OJUbalc, ha 
~O ~nno~. a rcfurma judici~·rí:J; lerá hw:m!:tdo 
~o $eU 1101ne um monumento ([UC o recommcn· 
dnr:'1 ;i gratillf•o do parHdo. <Jlle tanto confia 1111 
~un ~in.eet•idadp. c dollkac~o, c .1n> a[•pinu~os 
rl.a n~ç(lo, que nHtito cspct·~ do seu patrio
ltsmo. 

o que Jl!ide cmloa:·arnr o g-overno? Qua ohslll· 
culos el1con!i·:~ ('JU st;u caminho q O ~o\'el·no 
c•nll::r para is~ri com n ndhcs:Oo cnthu~itt~tn •lc 
umn c:>m:wn de mni:!oS; não Jlc'ode s~~r mnior a 
<:Onfim,~aquc in~pira, ainda ncnlmm outro teve 
n rara forlunn th~ mel'ecer tanto pela illush':Jção 
do ~mh1 um,;.- '" us memiJros, pela sun lcald:tdo 
:a~s :nnigo:; c por ~eu :tmor il05 pl'incipios. 
(Mui!os rrJIOiilCfos.) 

lJ q :1c c que o cmb~raça cntrí<_)? O senndc "! 
Ali I o s·~nmlo. Pet'lllitta·mu Y. Ex., Sr. pre· 

sillcnte, q\w eu Llrg-a duns p:•lu\·r~s soi.Jre o . sc
n~do; ~n ~s direi com inteira i:;enc:ão da espírito 
eu maxim~ t'ranquez:t, pot'IJUI!, llfto se11do mi· 
ni~tro, nito l~rorro o riseo de se1· punido por ui· 
~·nm;• dcm:,~in, ou de ~m· ~acri!k:td<) em holo· 
run~to ;i sua Yaitl~lle, c11mo j:i aconlcc~n u um 
illuslt·c ex-mini:;tro em d••tti t'~elllltll! 

A minlw opini~o sobra o ,cn~tlo conror·ma-;:o 
cx;wtanH'Itlu com o progl'amma tio p:trtido li· 
IJel·nl. i'iüo comprcilcndo uma corpot•;u:fio ila 
cal\J~·:tol'i:t do ,:cnatlo com e:n·t~det· vi::t!Ío:io; a 
~lli'Jh\!ssuo tla vilalicie\lt~de (·, como dir.i~ o mn· 
ni resto du lSG!l. u Cllrt'eGth-u d:t i111mohilid.:tde 
e dn oly;.:·:•rcliia, · sem o •JuC ser·á imi•O>SiYcl a 
ju,:ta potHlo.!rn•::·,o e )'eciprc·ca infl nencht lh-s lloi~ 
rmnos do 'puder 1cgi5lutivo. 

O :::ena•lo nuo tlcw f:,zot· poliliea, ouvimos 
dizer 5l!illp1'<'; enll·ei:~nto, eltu a f:1z, l(lt\o~ os 
o.liuo, a c:~tla momento, t;~h·c~ por •1ue sabe ([lÜ;J 
Sfto !'úill<HlO:.:i,~OS ~li:rs do g'O\'Cl'UO I!IICI'<il, l[tl•J ~ · 
>~llllll''' t•phcmcrú c tlnra pont•o, c na mol'l•'. 
•1u~ ll..tu hu siuo I'~'UCI'\Jso :mxili~r. o (ltil'lido, otn 
m:lii'I'Ja. aclw o ~··grctlo tl.l sna eonserV:ll:i)u, 
. O :";n, FtmrL'_\, CollrtNno:~o tJLio ú corto ú 

l[l\Ü L) ~t'll:lllfl c.<(;Í gOYCl'lU\ll~O. (lfa -OIItl'u~· 
' 'J'fl i l<'.l'. ) 

u S.:!. n .. u•rr:-:TA Pi·:ln:IH\ : -.J'l'(H.'Ct13 o ~~.~twdo 
('llllltl ['i\ll'll<lcl', ·n:111 é· i~tn l'a?.àO. p:ll'H <(llC ~l'll• 
l.Cr.'i~l~ u:' LI'\IGIJ~ e 11o:-: CfH!~t't'VCl11ü$ ilWi'lÍ\'OS ; 
tlt•l\l'lllll'" sPH:ulu c:U111 a> ~~w~ hoslil i ll:nlc~ e 
!i;~ ~:u:1:-: l''·~i~it~ncLt~! f:ií·;t~ ~ Hltl o!J:--I~teu!us_~ u[i(1 
·il l \·~·.-- :i:o.!:t-.~·lno.~ \'Olll'' t·[Jr': l 1cn~a e ~f'Hi t< t~iU 
lt_da1~f11~ ~1~ rlU~~~IS. re/(H"I!:U~: (!lllJH't.'l!eniJIIHIO~ 
'''tiil' nn Hqli.idtl !i!Jl'r;•l. t'-ütn~l a:-' lttlw~ ~(!~llp~·e 
nprc~ondo-.: ~( D~ no~·.s as idé;-1:-; n~o ·,·i n-gúl'ern, 
._I P ~:·twdo :d•:,r:· r o::: nt•.s~o~ pro.lct:lu~ 1: lt'~ 
Y:.nt.:q· lllll:l h:'IT~\ir:~ i'l~· Iiti~t-:lt~ r"l'tlt'tllliS. :~ n:s .. 
putb<•b.:liü tUC tlt•IIE :'l'l'Ú g·rnlltht ; jll'.lo q11e llll'' 
l n t•;t h•J';'Iil\h <'tllnprid•t. k~i l t1li1'J1lv~ n uo~:-:.o 
d,.,·,·:' d· • '"'lll<' ll~· <J,. ·!•:trtidn, ((andu ;i upiniiio 
i''.:!• lk:t :1 \llli<-:t •:,ti'!:il'i"' qllt'. 1•· dli• ' >!'t'r:lt' Ut• 
IH I'. \ltP~i 1.·:tlldt l lt'l!P fl.:\,~ O t 'Cllp; ! J:!n:~ 1.1 l1,o tl.~· ·l' polt! 
Jl1 1 d1·r~ (' ~l l~ \ p~;rn n .. ~iitlxrlr :1:' nu~s:t~ Jdt•: t ~, :l[l; 
qn~· o pni;:, ~;•'. ,·ollvt·nr: t qut~. :'.i o .~~~~~~uh l (~ un1 
1·1· l :t1'L~ii.l. tnt ~;·u _Ji l'i.lJ.!T.\.' :-.: ;-;n. d~''+'~ _:-;1•t' r•.'llltlvidv 
~·p ! l\,~ ~ ' ! i ! '.' oJ.:-.L: t 'JLJ..~. r .. t,,.,.:adu.-..:.; 'lllllilo lu·UJ .) 

l l tlll'' ::~;,J . : !litliP t ' IJii l ~:t';;\':tt' O g'c_t\-PI'IH..I ',' .: \ 
''lll'l'l'illllitl:lli" ol:t i'd<~ i' l ll:t ':' :\i•" <.'>i:11-;·, ai1t•.h1 
~l:u:n\.lu·,,(.~\1~1 11t; rt.l tl:"-.t'il~ll,!l•' L'lliJliea .. ~ 
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O OJlpOI'twúsm•l foi uma formula feliz de 
Gumlwtn, que fez forlunn em F1·nuça, mps que 
.não do,cjo t•mha n mcsm~ so~tc entre ~us, por 
<IUC Sfjb essn l'ormula, que justtllc~ o ndwmento 
de t01hs ns nspiraçiíes do partido c :1s protrahe· 
par(l um ruttuo distante, disfarça se u opustnsi,1 
e o repudio dos princitlios. 

Pcrmittn a ramaru que, ao tn1'1ninnr, re· 
cortle a scnteuça de mú profundo t•llilosopho 
allemuo, nll.u~ivo ás reformas do~tinadns ti 
tt'inmphqrem mnilo tarde e applmaLla pulo 
~rrande homem de E~tado, Q.ne l!hamoa-sc 
'l'hiers ao seu emulo c competidor no g-overno 
de seu paiz, nos dia> felizes dn monan:hia de 
Julho .. 

Ei~ coiloccwei, di~ül o philo~opho, o .. ·} ·, !~ navio 
110 prmnonto·l·io mai.~ elem~da áa cosw c .espe.1·arâ 
que a mM, s·ttú(ndcr trio. alto, o f"f't..fl~uctuar • . 

Ao meu au11g-o, o d1gno Sr. tmtu~tro da JU~
th,n, cu peço, para lus\l"e di! sen nome e glorta 
de seu ptn·tido, que não enlloque o seu twvio 
t5o ::~lto o ,;itn otll utna (Jo~içào a~cessi\·el. 

Vozl':s :-Muilo hem, wuito hem. 
(O orador é {eiicUado Jlrlos Srs. mh!i~!I'OS e d~· 

putados .) 
A cli~cussão ficn :tdiada pela horn. 

SEGUNDA PARTE OA OHDE~l DO DIA. 

INTEnl'E[.L\ÇÃO 

O Sr. Snldonbn ~laPinho :-Sr. 
presidente, a c~ do. um . a stta r~sponsa!Jilidade. 
8~o palavras do nnbre Sr .. ~res1dente do canse· 
lho ftnc serflo SL'IH!lrl) rcpewlas com <lpphmso. 

Aceito·ns, mesmo porque: em qu~lqu~r P!llCI'
gcncin eu jümais ud)lal'Ül de cnunct:.r t11VU 
pcn>nm1mto, fJUacsqucr que fos~O!ll o.s cous~· 
(j UCIIC ins. . . ·~ 

'l'l'nha c~rln ttnl a rrmuJuew .:lu snaR O!Htli~'P:> 
J1ant que dovidmnente assnma a rc~pon~ubtlt· 
i.lade ampla c completa que_ lhe cou!Jct:. . 

Não nnho fazer ostenlar:•o de JH'IltCtiHOs rJUC 
i<i, e pot· umitas vezes, tr,nlül .sustl'~\tado; m~o 
Ycrilto fl'IY.Ct' alat·do de coherens1a ; !laiJ n ecCSô!· 
lo 1ltll' ol'l'has do mim. ~[(mos amcla e meu clcSeJO 
inco!lllllOdar, ou por qnnhiUCI' modo m,ulc~tar 
os a~tn:1c3 honn•dos 111ini~lros r!a coro;,, nos 
qune;; :1li:is [lmi'c,:so t'al' ltcnlar c~l11!13· . 

Vt~nho ~llmcnlc. 1'0lkit:ot' du [!aiHnclt•, c;:t.IO.S 
opiniües 'n:m ~ãu iliHola o/!i<;iullncnfc conhrcHias 
na." quc~tilc;; ut11 [JI'U!IO>t:t~, ~ sull' illlll.' l!L•i:l;tnl· 
1'5il ilfl fjUc' .fjllCI', Llü IJliC prPit•llLk O[l."l'l'Yt~l' <'lll 
i~< · l:1 ~:·o o tiOS ~s;n m ptl'~ du. tu in lws [H'I.l>Ollll's illlcr-
pcll;u\it L'~. . . . 

:h~illl fll'DC~ellCULlO, Clllllf.ll'O <'[ll'll1\S Ulll tll~YL'l' 
de cnnsdt'IH'i:l que rct' nto ~tlf:Tad o, como toLh•s 
os lneus tk\'I'I'CI': si IJ<'lll ·•Jll•' ~~n li'i,;l.e fOH· 
YÍC<:;io qne 111111'0, de !]lW l\I'>'IC l't•ill~H.ill .JI/1\ln 'L ' 
con~c;:nini de l'í!al tllctl!lCe pda h ,g·,tllll<l lJ!Jel'· 

.. <lnd•~ ti" paiz ... . . . . . .·· .. 
Y. l~x. 8al1c qnc lJ l iCsliJt'~ importnults.'lnlas 

r~ue :11 \h·tHHI nã11 ;t o:: inte l'C:':'I!:' tl·· lllll.'l' l'~ t·
t1do. IH ;o>' :111." i llll' l'l':':>0> dn ILHf;o ll .~ü<'Hhl:nl~ I' 
!'ujns ::olill; l••:·" ":'o i!l'l'tilm•·nk rcclamad~..: .. l L:t•~ 
;.;ido.t1or udut tJ~ at~ldn:.-; e ~~~~l t.~r~la(b.s_ ~·?~.n Ytgt~l' 
L' p~n<~·veraw;a, (Jilcr na lnhtUl.l llllll<.l~,ll, !Jlle l 
w.·~ta ll"i!Jtuw l'ari:tllll'llltu'. · 

O Sll. MAncoL!NO :MounA : -E brilhante· 
mente. (Apo.útdos.) 

O Sn. SAT.IJA'iln ~L\nlNHo :-Em dous mezcs 
de scss5o nu~ to anno c ntis tres ~essües que con· 
suiniram qu~si lodo o anuo passado, nenhuma 
dc.<sa' questuc~, a despeílo de minlt:.1s reilendas 
insi~tencias, mereceram attcn~;ão do governo on 
elo wu·larncnto. Apenas consegui que fosse 
approvada ne>tn camarn a parte penal do r·c:;u· 
lamento do re;.;i~tro civi.l, para cuja execu, üo sô 
isso faltava. E mesmo esse pouc.o, est:i atirado 
ú poeira da se~retaria do ·senouo, c sem nnda· 
mento t.lesdo o a11no passado, como si se lra
lasse de algum objccto sem importancia, c não 
nc~m:sorio como dle. 

Tudo o mais eslú adiado, tudo o mais, segundo 
a pllrnse favorHa do governo e na ausenci(l 
~usoluta do r~•zão plamivel, é inopportuuo 1 

E a mim, Sr. pr~sidente, como no p~i.z todo, 
aillige e entri~tece, e faz cada vez m3i;; descrer 
desta ordem do causas, presenciar o desazo, a 
[alta do interesse publico,. o . insolilo desdem 
com que se deixa de: confessar como opportuna 
a sntisl'oçiío do urgcntissimos necessidades c n 
solução de questües de qne e~senciahnentc de· 
pendem a ll<lz, a ordem, a scguran~a e o. liuer
dnde real uo tmi?.. 

Ucspeito, Sr. presi<lentc,as convicções alheias: 
rcs[1Cito os convicçues de totlos os meus col\ogas, 
como (JUcro que l'espeitem as mini1as Assim, 
na mais \)lena lil.iordade c com todil t\ isen1;ào 
do O$pinlo, vou, sustenlnnt.lo minhas iLlé<IS, 
descu,·oiYer, cadn nm ile per si, os pontos das 
inlcrpellaçõcs que _dirijo. ~o gov~rno. . 

Si porventnra nuo o fizer s~lrs~1clormmento, 
ou ~i me escupnr alg·mt1U expressao. menos c~
büla, couw que a cu mura por sua hcncvolencttl 
me lleseulpad. 

. Pt·omotto '!I V. Ex. que na allur~l cim qno 
th•vo (' sei collocnr-mu nesta tribnna, os prin· 
ri pios sct·[oo o molt .tmico empenho; c smtcn· 
tuntlo-os twua lere' qttQ vet' com :1s vessoas. 
Na~ IJilcstiics tle qno me occupo :.s indiviuuuli
dadcs dcsappureccm. 

o Sn. FnEtTAS Cotn'I:;'llO :-Apoiado. 
0 Sn. SALDA~Jt.l. )lARt~no:-Entro Clll ma· 

leria. · 
E' o 1. • ponto de minhas interpollaçües o se· 

guiutc: . . 
, Q1tal a dis{Jns!rtTo rlo ,qoi'CJ•no rl'la.twammt~ a. 

,,.1·,·,:u~·(i'·> t{IW ~:>nluuía rr kr nil ~l~ll!('l'to a~ b11llr~·~· 
/;n't'I'S I' IJit' II'Sqltr'J' r/, · ~n·fos f1 11 /lltftCIVS, J!I!Q· p/<11. '·· 
f• i dV.~ /'OIIIJI•'f•'ll/t' IJWIIf<' )' ' 

G po~·o lH'll?.ilo::il·\' · Sr. pl'~~itk~Jll), lem ~ido 
C\lll>l:lltlC C g'I'< '~'OII"iUllCtll~ tllttdtdll lli'Sin ma
lt'l'Í:I. o g-nverno Tl len1 eng;mndo, proml'ttl'ndo· 
lhe \\Hln. e fnltau dti I'OY:ot·,h •tnPnl<1 :1 sua p:t
lm• ;·~. O ~nv,•rno n~o lt•m cumprido. o seu 
liel't'r Ctn O[Jjl1~l0 tftO lliOlnl ' lllO!'U I'OlllO e,:\() .. 

11 ~iL Bt·:~l'lliiT ílli.IÚ.·n: :-Apuiutlo. · · 
O Sn. S.\t.U.\1"1!.\ ~Lun:-;11o : - !1:1 ~'·!!.u n,nno~ 

tjlll' !1:1 illljll"l ' ll~:i 11\Ç I'Sl'< ll'I:O ]101' l'l~ll~l'!!lll~' \10 
"'U\'eJ'IlO, <Ht 1111'110~, (I )ll'llhid;ofil! adtnllll:'lrOilVa. 
'1\·tn l'ancol'lltttlo na dot~lrina qne ~Uô!Cil\ll, ma~ 
n;iot,•ut tidu ;1 eo1'ugcm imli,pen~avcl pnnr man
lcl-ct \ 
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.No pt•itnl'i~·~ mez .d~ çxcrci~io do mini~tar·!o 
de 5 .de hncn·o mo d1nga olllcaahnen\e ao eu~~o 

.. O breve quo os bispos estão cxecuLnndo, vnte 
n escandalosa cob~rdia do ~o~-crno, é <1 celcbi'C 
Qnamquam· tl.JCo,·e~, d\J 2'J de ~Iaio de l873 . 

o SI\. 1-'Et.ICIO 00~ SANt'OS .: ~ E o .'fi'St~l ttl<l f 
· mlulstro do impcrio, pcdiUtlo · lhe que rrancn
llll!Dic declar~ssc si as bnlla~ <(ll6 cstnv:11n seado. 
cxecntadas, conc~rn~ ntcs :í ruat;on:~ri3., havi~u• 
sirlo sujcilns ;1 <~pmciaçiio u~> go\-cmo, c si 11or~ O Sn. ,JJ!RO<WAIO SoouÉ : - J::s~u nunca appa-
vcnttü:a se ach~vam rcrc~thlas do intli~p cn· rcccu, c.ru nc:;ocio improvi ~ado. 
~nn~l IJcneplaeilo ; e si, [lt~ln uc:rativ3, (·Odi~rn O Sa. S.uoANHA 111Aillii"IIO : -Foi mais uma 
tct· exccuç•io no lnt}>crío. lmpo~t\lra coan n qunl foi Judi!Jrialio o bom seusu 

O despacho foi satisrnctot·lo : publh:o. . . . . . . · 
· ·Não esUio plndhdas, nãu pútletn sércxccu- Ess.e · celebre QULLtniJIIQmdolore&, a prunetra 

t:tda~. • COil~tl . que alutthCUl:llíSOU Co i :l in :'cli7.. r.ousli 
lUÍÇUO politica tlestc Im11•)rio. 

Diss•~·o , e com sol\'tnuidadc ollici~l, o nobr~ 
ministro uo impcrio tlt-ssc j;ubincte. E\'a ·o qtlC osn . J&!IOi'iL\10 SoDní: :-Si o fiZ (lJ;SO Ol)lliVII 

. S. E1\. ltaiJilmcnlc ha\·ia nutet'illrmcut.c su:>tcn· D Q tocu direito. 
a.ado n:a im[lrcusa . · O Sa.. SALDANIIA ~lAIIIi'itro:~l>olm~ Urazil l 

:i\[ns llc que scr\'iUOsJ;a dcdoraç5o officíal,qu:tl Dc>graç::ulo pniz., que tendo aplltws cs~sa Con· 
o Y!ilor truu lhe d~u o provrio guvt~t·no ? O des- slitrJiçilo que lhe o•Utol'g;,t·am o pnt·a n qllul não 
pacho roi un1 escaru,·o; as lmllas conlinuarrun a concor•·au, ainda t"m de a ver CXIlOsla aos ui
ser executada:$, e o ·gtwerno cruzou · os IJnços truges de uma lgt·eJa . intr~nsigtlnlc, e Sillll .po- . 
aule a ndntosa prcpotencí3 dos bispo~ I · · der quuil'ar-se. ·(.-lpoiad.os .) .. · 

Mas o goveruv assim· procctlendo niio deixou • A t·cligiiio eatholic:t apostolicn roman~ é do 
simtllllsmeulo de t:llmpril' o seu <t~\'el', incorreu Et~tado· dir.em o~ nil.ssos nllmmuntanos, e dí,;so 
em ·expressa Cl'lmmahdade. · · fazem. argumento pnt·u a subo1·dinnçtio do Es· 

A lei de t'l!spons~bilidadc dos ministros e eou- ta do úlgt~ja roruana; e sem limites t . . 
~clheiros de e~tndo estalldecc p'oastJat·., os quo Com ciTeito, · W· muito IorcUJ' consequet1cia:~ 
deixarem de cumprir· a lei, ou uào llzeretu res· de principias, que a éllas. nlio conduzem, como 
ponsabilisar Oll st~us subalternos crimi·noso~. ·ú facil lll'ov:ar. · ·· . 

Dullas uiio pl11cilad:•s, qttc dcrinm ~·r lettt·:t O quo é a Igt(\fn do E~Lauo 1 . 
morta nesle lmpcrio, sfto ~ntreiJnto oslenlusa.- A . lgt·~ja do Eslndo nuloriz~tla p~la C11llSli· 
mente· executnú~~. e execut<•d<~S t~m sido utli tuição estti ivso-faclo subor,li'naul! :: p1'eccllo~ 

' contra ministro~, como nconteceu ao nourc Sr. concomít:m\es; cstnbo!ccidos na mesma Consti-
con8elhciro João ,\I Credo, em l'crnnmlluco. tuit.iio. O ponlilkado romano é Lantbcm obri· 

E o go\'ei·no di~ntedisso etnmudece e se nco· gado a esses ~receitas conslitul:ionn<'s sob pen~ 
barda, Cllln-s~. cunsente taciblmcnte un trans· rlc ver dcstitmd,, . do c:u-:~clcr otncinl entre nós 
grcssão pe1·i~osissimu de uni preceito couslitu- l!~~u sua Igt•ajn. 

· cional, consllluc-se, pelo mouus, cumpllcl! dos 0 511 . JttiONnto Sollnt!.~-na do (Je t·mittil' quo 
tran~:.:ressorcs, dcix.audo de o~. · resJlOil~<tl.iilis.rl· d ' ~ 11 Igrcjn romuna ucc!ine d<•. ••utorida c de \ . romo lhe culllprin. · E l t 

Est:i ·1H1. Jellr:~ . cx pressn tl:lll!i dn rcsponsabi· :.. ne$ 6 11011 0 • 
lidttde uos minbtro,;... O Sn. S.\LD.\~11-' NAtüNuo:-1 minha auto -

l'id<ldo se ~bysmu :mtc n de un1 s uslenlaculo 
O S11. l~~;~tctv nos SA:sros:-J:'t so cxpel'lmrn· uc~su JgrL•ju lüo nllcntc como V . .1!::.:. AJlctM 

tuu bto c niio dcn bom rcsultudo. Ficou-s~ em di~so Jlvl'lllitta quB cou~inuc: . · . . 
um bec.\.'1.1 s•Jm ~uhld:.. 0 celebre {!IIUili'JII!lll~ doluto?s IH'oh tbc uma :~s· 

O Sn. SALOASll.\ MA.lll~llll :-E' n~ lei de W ~cü•çào que nbsnlui:Jm•·Uic n~o sendo reHglosa 
\I c OutuLro tio 16::!7, .:u·t, 4:· ~~ L• e 2. • que os e~tú. fóm tlo :~h:nuc.e tlas ra<'•lldatl~s eccleslasli
miui~tros desidloso~, \1clo mcno~, tt!m iuc.oa•t•ido. ~as \lc l\oma. ~ó a~ leis civi$ tio llrnzil a podem 

o nrt. to:t § u· da t.onslitUi{!1io detcnnllw que re~cr·. · 
nenhum dcc.rcto, buliu, ou .t·escri(Jto quulquot· C:' l'ara fn•JI ' cll'cc liY:• essa vrultii.Jiçuo •!UC 
uo pontillcau<t tenha cxecu\·i•o no .lm)•crhl ~out c~~t: dccn:lo JIUiltilit\io c~lauulcwu u pena· tio 
t(UC ~cja deYitl:lntOUIO pl<•dHIUO. CXCOllll'lllllh~\l , ti 1\tn dnSC ~Clo é, [IOÍS, lOt\o 
· E:Hn disvosiçtío niio tmu oxcev~:.:iu .. l ... unw. ~ · m••l~l'ial. 
:;i no dil·e1to cummuna, o que u ld n:io ,fistiug.ue um, sem IJencpl:acito ~ oxecu{':ío dcs~c dccrclo 
liVS li fiO podt•rnos 1lbtingui1•, ll:t I !li !'OII~Iillll'Íun~J 1'01\11111\l , é h:galmcntu i111pus~ÍVl1i IIU irUplli'LO, 
uin;:·uclll podcl'á regulnrnwulc di>lill~llil'. Etu tJlW s~ runlltllil, pu1s, o~ no~rt•s du(l\ltados 

( T•·ocam. -.~e muitot npll'lts; o Sr .Jwt•sidcntc r~- \l :l t ':t cst.1 bt:lccet'CIII a di;Uncção com que ~l'l:lU• 
d 11111a atlmr<iQ,) mentam lJal'a dur IIX!lCII\':io ••o ~cccssorio, sem 

Não nos envol\·amos, IJUatltlo se tr:1t;1 dcst:1 que o fll'illcipal pos~n latubetrl sal' con~idcrado? 
· · 1 l'OI' uwis tio uma vez, :ir. Jlrcsitlcnlo, lenho 

nwlori~, em cousa alguma c"piritua , o nem ·U ·· dotnonsll'tldo C[ll<! ~ l"'ol't'J'a du l!:stado. que 11 t:on.• 
(: ~ (>idlu~ltró tlc lei' c.ll't!ilu c~lcl'llo. • stiluí~i'o do hnpcrio, uo :u·t, o. "• uutorizou, ou 

O SIL Jw,oN\',\10 Souw.i :- I~ nl:"•o 0 prccis~ •JUil llllmdu co11timwt· (que é a CI)JI'C.."liuo), d•!sapjltt· 
. O cxpli<tUC. · 1\!COU. 

O Su. SALI>,\.:SliA AL\ÚI:'\110 :-Vou provai-o. · flepoi~ tia iufalhiJilithule ctlo S!JUtll!lt& a igreja 
,\. it.li.a que mu l't.lllro, c IJUO o g-ol'<~t·uo h<t 'lc l'lliiWIW tomou um C<il'llclel' uovo c ~in:,:uhu·, c 

lii.J!' fui'~ a :;cr ntlual oiJt·i~allo u (OUIIWrir. .c ~,:~c tanto tJUtl os vdhu:; ctttlwlicos se ~put·tur:~m 
IU'L 10~ ~ 1& u:1 t.:on~tilui~f•o. (Apoit1dos.) \lelh, !JI'O\e~tuudo conh·~, :~s insolilus_i nnovaçõe~. 
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Qunlq~er ~rovcrno nu Bratil 11~de iJerC~ita
menle declarar exlineca n I~l·cj:i do I<~~ ta do, 
visto que a Igreja não é mnis a do tcn1po em 
que a COnstituição a autorizou. · 

O poutiUce do então aceitou a Consliluiçlio 
com· o bencplacito ; e o de hoJe o não ndmitte; 

. e por isso collocou a sua lgt'eJ:ifóra da nossu lei. 
o Sn. FEÜCIO.DOS S.UiTOS : - Niío apoiado. 

·O SR .• S4LTJh.1iliA MAl\tXHO:~Nfio apqindo, 
por que? como provar logicn e legnlrnentc o 
contrario do que acabo dt! afllrmar 'I · 

. ('l'rOClltn.· f~ divásos apartet e11t1'C os Sr1 . . Je. 
rony,w Sod1•é, Felicio dos ·santO$ e Motlle.) · · 

. · Senl;ores, uma questão tão importnnte como 
esta deve ser d1scutidn com calma ; niio mo per
turbem com . tllntos nputes; não é com l'..ssas 
IZC011t11&UIIhàel , q·ue OUÇO agora fUI minada:! contra 
mim, que coosegniremos ·convencer-nos. Sei 
que e.stou c:teommungado, (Rito,) 
o Sn. lEnoNY»O. SoniiK:-V. Ex. e que esltl 

excommungando a Igreja. ~ lholíca . .. 
O Su. SAJ.n.tNnA 1\LI.nll'mo :-Eu sei que estou 

ató altamente excommuogado no profano; mas 
pouco me importa is~o. Eu já tenho n excom· 
munhi'io maior !I c Roma. , . 
· o· Sn. MoNTE :-E:muito bem mnrecida. 

O Sn~ SALDANHA M.uu:~n1o :.:-sem duvida. E 
. tanto. quanto e lia exprime que me lenho havido 

com ludcpendencia e com dignid~do; ella ex.· 
prime ttue niio escraviso a minb:~ razão, nem 03 
meus principios a quem quer que seja. Ale· 
reço·a laulo·qunnto eJia me honra. . . 
. (ReJididos apoiados de grtm!U num~ro dos S1•s. 

depu ttldos; applausoa .'lt:crth!$ c pl'olota,qados i ltJB 
galtl'iM.) 

O Sn. PnESIDENTiil :-As go\l)ri:~s não podom 
dar signaes de approvação ou rcp1'uv:tção. 

O Sa. Sun.tNI!A MAniNHo (dir('Jilltlo-.sc (i.t ga· 
lerial) : - Pel}o silencio senhores! Nao se nd-

. miUo pela nossa lei_a lnLervcnÇtio ,d:~s golcri3s. 
Os C$JiCCt:nlorcs n:1o· podem dar :>1gnaes de ~ p• 
Jli'Ovnçiio 011 repro\':u:uo nestA· camartl. ;Eu uilo 
posso agradecer a[l[ll:msos quando suo osto~ 
com t;·nnsg•·cssi,io .dn I !li quo rcgl• ~sln Cllsa . 

Pe~o sil.encio,_ c que dcixçm correr e~ta _g•:l! • 
vissima dlscusstto com a m:uorcalmn. AO\JIRliHl 
do povo tem muitos outros meiois de m:;oifcs. 
lar· se. Ett peço, portanto, a lodos qunnto9 nos 
ntlcndcm e nos hunrum c:om a snn ~1resença 
quo, mesmo nn silu~cão u I}UC io.felizmct~tc 

· temos eheg~do, rtlspeltem esta canlal'(!. (Jfmto 
b.•!l~; II~Uito /x.1,.,) 

o sn.. lEIIONYMO SODRÍ> :- Niir:i podemos fio o r 
uebniX.O desta impi'Cssiio; ·115Sim llUQ h a Jibur• 
dadc de tribuna. 

O Sn. HotiTA. Dll AMuJo :- Ha. 
O Sn. ZAMA :""-:- O tumulto dns gnlerins niio 

pôde razc•· cnlar a um deputado. 
O· Sa. SAÚANHA ?.JAnlNUO :- O inci<lento 

passou. ContinUo)ltlOS a dis.cutir. . 
Per~untl!rci :-ex()()utado C$SC breve, temos ou 

niio dh•cilos c i vi,; ofl'endidu,:, Ol\ pdo monos 
nmcoçndos de prctoriçllo 't Sem duviàa, . 

O cidarl:io brazileiro que tem pela Constituição 
pol ill~a do lmpcrio hberdado de pensar ;. o 
cid~diio Lrazile1ro que, ndoplando a Igrl'ja ro: 
mona, ·como n Constituição~ adoptou1 co:!~inún na sua. anlig11 cronçn, tem sem dn Vld~ -:.ireito 
tnmbem a que os padres dessa Igrcjn não o 
repil!am . 

O Sn.- ConnmA RAnE~Lo:- Apoiado; muito 
bem. 

0 ·sn. SALDANHA ~IAlUNIIO : - Re{lellir neste · 
ca~o. li ofl'ender graves direitos civts ; o si os 
poderes do Es~ado continuam a consentir, ainda 
que tacitamente, que os bispos usem da facul
dade que clles se arrognm do pruhibir arbitraria· 
mente que um gr:mde num~ro de habitantes do 
lmp(lri'l seja testemunha de baplisados ;.que si 
c.asem segundo o ritual romano, e até que seus 
cadavares :sejam sepult~dos nos cemilêrios ltUe 
temos, incorrem · em · gravissimu . reiipoos.~l· 
lidade, c se tornam já não sómente eumplices, 
mas . réos <lil traição. Direitos consagrados m. 
Consli\nitão 1\cam de impossível exercício. 

Admira a facilidade com que os ultramontanos 
nos dizem -p1•otesttJ11t#. Na verdade : é ·mister 
muita facilidade de · consciencia, para ser :~ssim 
t5g r~cil em dar passaportes. 

Enlre e~ses que os bis(los, e:J; vi d(> ·célebro 
Breve,dcr,lnram excommungado~ e fórn dn Igreja 
ha quem preze a doutrina du Christo multo.· 
mais do que .mesmo algnns prelados (prote1to1 
de nlglln3 Srs. deputado•) muilo mais 'do que o 
prcla11o do Rio de Jnnelro ; muito mais do que 
o pt·EJado do Parti, que 6 um energumeno, multo 
olliis que m ultos podres da grei I esuilicn que 
deshonr~m o sacerdoeio ; entretanto que os 
Jltldres hones-los, os que jlimais prégat·am son· 
ctlccs, ou abusaram do 4'.onllssiounrio, são postCill 
á m:~r:;:cm, .c suspenros. . . · 
. Ainda, ba bem pGuco tempo, o bi~po do Rio 

de Janeiro obrigou padres vcLiios, e rcspeill!vels 
por SWIS virtudes con~cci~ns,a recolherem-se por 
al~tum tempo »o semtnnr1.o, pnra ·o que·chnmom 
reti1·n ~spi1·it1co', e quando i~so ~se llÚde praticar · 
com rel:~çoo nos paarcs em :~prendizngem,ou oos 
do cond ucto cq Ul vor.n. · 

Es$tiS regras disciplinares w ·do,cm ser aJIPli· 
cn1l:1~, n5o·só opportun~~montll, mas rom o maior 
llSCI'npulo para niioferirem a retlU1.1CàO de nc· 
nhnm sncerdoto digno. . . 

Um padro que tem cumtH'hlo seus deveres, 
como tantos temos om nosso cloro, u~o pôde 

·ser ClWUlorado pelo dioeesano quando muito 
bem lhe pnreçn, manda.ndo.o ntbitrui:unonte 
recolheL'·se no seminnrlo c ameaçando-o de sus· . 
pens~o. · 

O Sn • .JEnoNYIIIO Soonli :-lá V, Ex. é jniz 
uns m~terius disciplluares d:~ Igreja. · 

O SÚ. SALDA~n.\ l!IAntNIIO :-E' a minha opi~ 
.nião; quem quizer que a julgue~ · Estou apenas 
~xpondo no paiz o que sno os bispos ullramon· 
lt11H15 , 

O Sn • .JsnoNYMO Soomí :-O que ~ de ullmlrnr e que a protlria maçonarin exclua nlguns de 
~C\l$. membros qunttdo clles não estão d ~ntro 
d.- ord,~m. 

o Sn . SALDANHA MAnr:mo :-Não lem appli· 
c;u;lio ~. A tn:l~onnria é uma S01liedndo que nlio se 
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envotve em tnatería relig-iosa. No Drvzil nUo 
intervem ncn1 em política nem em rclig-Wo, c 
unw. socied~de, 3t1~ em f:!rande. parte c~ún!lo~ta 
de c~trnng~~Jros que Vli'Ctn nda pt'otwtn, mdo
pendcnte d:J igreja ,ou do ~ovcrno. e, porluuto, 
IJóde ter as ~uns le1~ peeuli:Jres c fnzcl·ns res· 
pcilm·, m~s sem eJYeitos externos, o que nlio 
faz o tu:tual igl'ej~ do Rom~. 

Aind~t uma consillern<;ão. Tcnt os bispo~. por· 
ventura, um anol:~mento perfeito dos maçons? 
Niio tum. Logo os bispos são arbitr:~ríos quando 
;1 esmo, e cnpricho~amcnte declaram, n qual· 
cjuer, fili~do a e>sn ns~ociação. 

0 SR. ZAMA: - Isto é com OS que SC COD· 
Iess~m m~çons. 

O Sn. 8.\LDANIIA 1\hntNHO:-Eng:mo de Y. Ex. 
Os l!ispos que não s;1bem con1 evi,Jenci~ quem 
é m~çon, eni effcct.ividode, dcclnt•:~m como tal, a 
flU~m lhes parece e ,·5o assim exercendo vin· 
ganças c d~nuo paslo a seus .odios pessot1cs. 

O Sn. lEROJIY)lO Sonn~: :- A maçonarin tem 
tliJnbem a sua·,·x-in/'orillato, e exclue os mn~on~ 
do mesmo modo que a lgrcju catholicu exclue 
quem niio é calholico. 

O Sn. 8-'Lni~u_. .. à!Anumo:-Nlío c Drr;-umento. 
A ronronaria jã hoje reconhecidn pelos poderes 
do Es-tado, como ;;e vê no nviso de 12 de Julho 
de l873, tem em si só B 8ll:1 forra; a n ingucm 
prejudi~a,_rege-se pel~ sua. lei, e respeita todll;s 
as convu~çues ; cntt·ebulo 'tlUe a IgreJ,1 YaJ nte, 
como n~ hypothese pr~sente, n }lrcterir e preju. 
dicnr direitos civis e potiticos, razão a mais 
convincente para detcrminur u impresciudibi· 
!idade do direito do henejJiacito. 

Os nobres deputados, que coni ·tanto :li}Oila
mento, ·e mesmo alJaixonodumentP. me com• 
b~tem; nada mni~ conseguem por sm1s Jli'Opl'ios 
ar"umentos, do tiUC fitmnrem ~· miuhn j6. · in a· 
baiavel convic~ão da IJeccssidude des~e dit·cito, 
c t~Hl qunlquct' fürmn do go\·e~·no, por<JUnnl() a 
todos é de· primeira neeessidade ncobcrtnr os 
iutcre~ses do Estudo e dos g-ovcruados, ()\) Lima 
ac~.fto indebitn, e muitas .\'cze~ pcrnicios3 do 
umn Igreja iutoler~nte. 

E uc como pcllsodo melhor modo, e mnis gn· 
rautidor do~ Ja~:-ritimos int~~r()~s~s dos h~IJilantos 
do Brozil, cu vou cit(l!. :1uloridndes, que pot· 
toclos os titulos llevem ser cousldcrud:ts umioros 
de totla cxcepçiio. 

Começarei pelo Sr. Pimcntn Dueno, o qual 
no seu conc!lituudo Dil·eito JIUhlico lll'azi/ciro, c 
analys~ da Constituirão do lmperio di?. o seguinte 
(1<1): 

• EmiJot·a :1 disj>osiçi.io geral tenhn por oll· 
jceto dogm~s, ou doutrinn C$SCnci~l :i lg-roj~. 
:~indn assim l'SSa :tpprOV8C'~o pré1•ia t.\ intlispun • 
s~VL1t p~r is~o LlU~ na respecli\'a ccntsliluif~io,. 
bullc1 ou decistio, plÍde, por•.-entura, 'l !L·~ishi,Jm· 
ct~ctcsiastico iuch~it· alyu.m J!l'incipio noci11o ao 
.Estado. • 

A lli'O\'a da procodencia do~l.~ (joutrinn está 
no pt·oprio hr~Yc (Juamquctm dulo1w, no ()Uo.l se 
}lt'osct·eve o díreíto Pl'htico de beneplacito e ~e 
conch•mnnm )Josilivnmentc os mnis sitos prin· 
cipios liLera!!s. 

Di,; :.~inda o Sr. l'imentn Ducno (/f}: 

• A disposição IJUrmnenle l>artieutar n1'io tem 
tunt.~ graviLiude ... e, portanto, basta pnr:1 sua 
execução o bcncpladto rio poder ex~culivo, (jUe 
o n.à·J Cvlu;•!tlc sem o necessario MN1il<!. • 

• A 3ppro1•ac.:Jo ou bl•nepladto, nos termos 
exposto~, é c>sencinl; é nuriuuh;ão in~uferfvel 
llo IJOdet· )Jolitico, de. sua instJe.c~ão e responsa
bilíd~de, peb ordem <l bem ser social, pela dc
f&s~ de s&us di reitos c 11ela .J)revenção do que 
l/te passa Sei' uoci~o. E é do mister que o podar . 
ccdesiast i co uão imJrtd/1 _. tuio usurpe os direitos 
da sobenmia na.cimwl, nam pet·tw·bc a paz pr(-
blica. • · 

Niío se púdc se,r mais explicito nem mnis 
positi,'o. tJ preceito da Constituiçüo. foi juridi
wmente JUICI'prelado pelo Sr. 11iuJ~titu Bueno.· 

E esta me;; ma doutrina, Sr. presidente, quo 
com a firmeza. da maior cnnvicçiio tenho sus
tentado_. ncha ainda em seu aJJoio uma anlori
dade comtJlctamculc insuspeita, a de u1n padre 
ullrJmoutano, como mo alllrmam que é, o Sr. 
Dr. llochu Vianna. . . . 

0 Sn. 1\0.DOLI'IIO DAN'rAS ;--E' 1·i~ario. 
O Sli. Suo,\NHA. IIIAEII1HJO :,-0 Sr. Dr. lloc.ha 

Vinnnu, sncerdote sem uuvid~ ill ustrudo, diz nn · 
sua Compillar(Ta das leis {J,·azileil•a.s q11e se l'e(et•em 
â 1uutr.mr cm1onica-o seguinte (1•:): · 

c Scrfl preciso o bene~lladto para n publi
cução dos caltorlt'&, dos concilios p1·ovincia(•s e dos 
esltllulo& sy11orlac~? P~rece qn~ tudo isto c~hí 
comprdwndhlo n'estus genct·íc::~s pa[nvr:~s da 
Constituição e quuesqiler outras constituições 
cccbi~sticas. 

c As bulias d og-m D ticas, por(~m, ntio obstante n 
gencrnlidadc do artigo con~titudonnl, tt!m sidD 
publicadu~, como GCI)IIIeceu· com H rlu Iut.JIItlCltlada 
i.:M1Ccit•ifo de JllU!·iu SEM DE:'iEt•LACITO !Ml•EillAL, 
Nesln parte,· {eliz111eute, este nrtigo estú em 
dcsuSQ. • 
. O preceito consti~ucional não ndmitte oxeoprão, 
~o I]Uc n!Dt'lll!l o 1IIU~11'3do 8r. D1·. Hoch~ Vi
anna, o (!Ui! I conJ'css~ (lUO en1 nlguns casoij ap~JIWS 
JKIT<'IX ~!ll d~'SI<SO, . 

0 Sn. FllLIÇJO Dos SANTOS: -Devi~ desllppn-
rcccr c~to ill"U<,:·o.. . ·. 

O Sn. SALDANllA. 1\IAm:>no: -Eull'elanto, este 
nrtigo, C}tte r~z depondct· de !Jen!!plocilo o~ de
crct~s da curia rornnnn, I! uma imprescindivel 
gnraulia u3 liberdndu de~tn paiz. (.illuito.~ upoil~
dos.) 

O Sn. Hur DAnnozA:- Emquanto o rogimcn 
for o do reg-alismo. 

0 Sn. LOURENÇO DE Ál.lJliQUEitQUE : .,-Que não 
ó liber:~l. . ·· 

O Sn. Jlpy JJ.\RllozA :- Mils u constitudonnl. 
0 Sn. FELICIIl no~ SANTOS:- Levantem nnlcs. 

a bnndciru; nw:; deixem-so desta guerr~ de fil· . 
Unol;td~~ nus IJi~po~ . 

O So. Hu1· D.mnou:-EslA lcv:llltada: ú pro. 
clso fazor cumprir u I ui. (Ila O'lttl•os aptwlcs .) 

O Sn. S.\l.D.\Nllll. 1ttAIIJNim:-E nem. S1·. presi
dente, se mlopl:t ugot•a, no Bro~il, umo doutl'in~ 
nov:1_. A Con:;tilniçfio do Imperio manteve o lJUO 
!lS leiS llDl'IUI\UCZllS detcrmJll6Yalll, 
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O Sn. FJ~Llcto oo~ S.\;o,Tos;-Tristc o:·i~cm esta 
do p3di'Oado. ' 

o sn. s.uo.\NnA MAntNuo:-Ho out1'os cousus 
dn mesma vrigem, porem mais t.1·i~le~ c repu· . 
gn~ntes c que entretanto são observadas. 

O Sn. FllLicto oos SA:~Tos:-N5.o deveríamos 
o[Jedccer. · 

O Sa. SALDA~11.A àLinrr;no:-Si Y. E.\. ncun· 
sell.ta e (Jllet· :1 anai·chia, comp•·ehend<J·se que 
a~~nn se manifeste, ma~ ~i qttel'a O!'uem, niio 
sorá desse modo que a.oblerü. 

O Sn. F.etrcw oos S.txTos : -V. E~ .• demo• 
Cl'nln como é, odmim·mc •JUC pense o contrario. 

O Sn. SALDANHA ~fAnuwo: - Pr.nso como não 
~óde . dei_xar de JJCllSlll' qucri•, verdndeirumente 
liberul, nt•o consuutc 0111 (IUC ·ns llabltanll's de~te 
paiz estejam irremissivelm~nle sujeitos nos ca· 
prichos,, à mti vorú~ode, aos. pla.nus político.;, á 
pervem~aoie dos uheres d:t •greJn romana, o de 
seus esbrn•os. · 

Si COIIIlJni'Hmos o que hoje se observa no 
Br~zil constilueiorwl, com o rtur. se praticava 
no volbo Porlugt•l n!Jsolulista, é forÇt• conles
sar quo.~ alli, ·e em um ~o,·crno ah~olnto, n so· 
berunia do Estado e a liberdDde de conscicnciu 
eram muito melhor g:mmtidas, d" que ow ,., 
libeJ'!'Ú!IO nruzil. Mcncionol'ei alguns. factos 
comptob~torios dcsto minha <~Sserçiio. 

o bl'eve AjiOStolicllltl pascmdi roi roprovarlo 
e r epellido por lei de ü de Maio de i71iil; o 
Alli1tl!lt'1.1m saluti, · pcln lcl lle 28 de Agosto de 

. t 71ii § i~; o de Clemente XIV. sobt·e o jubiku 
das ern~·das do SeltluJI" do M~mte, pelo edicto de 
2i de Abl'il de -177.\; a lmlln &t.nti$simi .. domitli, 
peb lei de 30 de Abril de 17ti8.; os l!l!tiCI!s ex-
1J'UI'!/atol'io8 c a blllh da (;l;a ( que excommun
gava lodns as ~'CI'u•;ü~s {JI'esenlcs c fu ,ui·:os d ~ 
terra I ) pelas leb de 2 de Abril do :l768 e . (], llc 
Dezembro do 1769, etc. 

Os .. rei~ de l'ortu~nl le\'nrnm liio nlto o seu 
escrUplllO e o zelo pelo bem dos sons vns~:•tlos, 
que nté t·est•·ingirmn os poderes dos nuncios, 

· ottlle!cg-lulus do ·\1opn, e lbcs mnrcorom a orllitn 
denc~~iío, da qt1a n:'lu comcnliam qne se :tp~r· 
tossem, 

A carln rúgin de il l11! Setembro de iü2\ c 
,lllilo ltolovc[uwilto o aviso· de 1ll do Junho du 
:l.iU silo IJI'OVM oxube1·nnles di~so, 

Ainda muis uotaveis uesta mnLcrin siío o ~l· 
vnrtl dl.l 30 de Julho de H!J.'i c n lei de H de 
Junho de 1.769, 

Ainda mais, n lei dD a de Abril de :1.768 rc
su:ingiu o~ faeuldndcs dos enviallos deUmm, e, 
alem de conllruuw quanto sobre 11 ncc~ssh.l ade 
do ~t'W}Jlacito se achava já ostuhclecido, pro. 
hibi u, soL scv('t'ns \Jenn~, rtne os livros c p~p~is 
conoumcntcs ti rc ig;i5o ~c vemless~m sem li· 
CCIIÇ3 l'Úgia. . . 

O Sn. LouuE~Ço Dll AtnuQUil:nQVS dú um 
aiJUl'IO. 

O Sn. SALDANHA M .\nl:-õliO : .... V. Ex. não ma 
guer conwrchmuler. Eu disse que uc~tn porte 
lwvia eutão mais lii'Jet·d~llo de consdeucia e 

. mais res)>L•ito ã soberani~ nncionul ulli du quo 
hn hoje aqui. · . 

Towo Ui.-H. 

O .Sn. FELrcto nos SA~Tos:- Mas e~s~ Jiber· 
drtd~ n~sccu do despotismo contra ~ lgreja. 

O Sn. SALIJANIIA ~lAntxuo :-Si is~o foi des· 
potisn_1o ~ontra a Igreja, clln o. provocou, e to'r· 
nou IUdlsJJ<:nsaycl, porque sahiu da urbita de 
Sli;~S :lltl·ibuições espiritunes e. qniz aovernar o 
mundo n sou IUiJtlo c a ~cu cupr;eho.

0 
·. · · 

O podei' temporal .devia indeclinnre\mente 
r~~git• contra n arrognncia de uma :mtoridnde 
estranha, quo pot· nus politicos e .interesses 
incou t'essaveis se envolvia nos ncgocios do Es, 
tado. Sempre que se der tuna igreja do Estado, 
o poder publico ha de reagir contra cs dcsmnn· 
dos ecclesiasticos. Dada essa hypothese, aeja 
qu~l fot' a fórma de governo, chamem como 
quizerem o chere do · Estado, a necessidade tl 
a mesma, (Jfuit&s apoiados.) 

l'nrn prov~r que o E$lado não 11óde ser desa.r
rnudo desse podar, bosla conheeer ~ bistoria do 
pontilicndo romano. Percorramos essa historia 
e veremos 11unntos sceler:~tos so têm ~cntodo na 
c~deira do S. Pedro. · · 

Os pontos culminantes desses chnmndos stte
cc!'Sores de S. Pedro, diz um historindor illus· 
Irado, são; Gregorio I, que iuecndiou as bibliO· 
thccu~ de Ornar ; Gl'cg·orio VIJ que destt·uiu 
metade de Homa; lnnocencio 3. • que fundou a 
intlllísiçiio; Alexandre UI, que trnhiu o liga 
Iom !Jarda; Bonir~cio IX, que aniquilou nliber
dadc municil;~l no nomn e Pio Vl a de Bolo· 
.nha; Eugenio lV, ·que rez a guet·ra á liga do~ 
principe$ itnlianos contra.· o estrangeiro; Nl· 
cohí.o V, <I ue creuu os di1·eitos d11 r.ns~ Haus· 
I:Jurgo, sobre a ltalin; Alexandre VI, t]UB de• 
cretou a censura dos li\·ros ; Su([o U, que for· 
fU()U a liga de Cambrnia contra Veneza; Clemen
te VII qtlc .d.estt·uiu n Ucpub!icn Florenlinu ; 
Paulo lU,. que antori~ou. a constitui~·iio dos ju· 
~tu tas ; Pm V, que encheu n Eurovn do !oguei
r~s ; Paulo V, quo tentou contra o cxist~ncio do 
Vcue1.a; U1·bano VIII, ljUC torturou Ga!ileu; Pio 
IX, cmtlrn, que outo1·gou a carta catlwlicll ú 
c i~ ilisarãl) peio seu S yllr:cbus. 

o Sn. Jsno:mro Soomi;- O que prova issof 
0 SR. SALDA.:iHA. l!I.\IIINUO:- Prova quo Si 

os ~$ludos devosscm sujeit:•r·se d vontodo 
•:npr•chosu de quulqUI.ll' scclct·ato, quo nl
cunçnsso o supremo lugar dn I grelu; esta• 
riam todos perdillos; prol'n n uocesstdndo de 
iuspccç5o ch·il soiJra os dosiguio~ de Roma; 
pt'ova .que o beneplaclto ó imprescindivel; pro· 
va CJUO todos os lJaizcs, es~eciniluentc o~ paizes 
livres, devem c~tar im•eslidus d!l ocçiio con· 
v~niel\te c ene1·~ica pora eonlcr a Jgreja. 
nvslimites da sUa.J\tris(;}íc~5.o espiritual. (Apoia
das c !!paJ·tcB.) 

Entendo quo o.pode1· civil· est:í nfio sv no 
seu direi\o, mas no indccliuavel dever de 
:~prccwr qualquer dlSJ>osição, quulquer dou· 
trina do 1\oma, e· julgar si é ou nii.o com• 
pa L i vel com n paz, sPgurança pu!Jiico e com 
IIL·nwza e cstabilidnde dos diNitos civis e 
llOiiLicos dos cidadãos. (Apartes.) 

Si tivcsscmos do nos sujci~nrmos á pnrndou 
uoutriun que tenho ouvido aq_ui proclamada, as 
cousequoncias seriam g1·avisstrnos. Os proprios 
que mo combatem teriam de nrrcpendcr·se. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 11:58+ Pág ina 25 de 59 

322 Sessão em .1 f3 de .Tu lho de 1880. 

Temos visto j:\ :~té serem fulminados de cx
communhão rednctorcs dç . .jorti:tes politicos ·e 
sociaes. A curia r·omana quer int•1t'\·ir me>mo 
sollre liberdade de impn~ma na;; 1iaizes cotbo· 
li c os. · 

U111 Str. tml'l."tADo : -Si os redactores nãú são 
calholicüs, não se importam com a cxcom· 
munhão. 

O Su. SALDAXHA ~L~nrxuo:- ~las a liberdade 
de imprensa s(t póde ser regida pct~s leis (JO!i· 
ticas do Esindo, assim como os nhusos qnc no 
OJ>eroicio dessa liberdade se prülilJ.UCrn só póllem 
ser punidos twr essvs mesmas lei~ e nunca !Jelo 
papa (<ipoiacl,,s). 

Os Sus. IEllOXDlO SODlll~, FELIC!O DOS SANTOS E 
!!Ol.'!TE dão repetidos 11partes. 

O Sn. SALDAJ>ll.\ 1\hniNno : -Nesta 31luvifio 
de 3{)3rles já oU\'i até <lUC o p~pn é cousa com 
que ningucm se impol·ta. · 

UM Sn. DF.l'\JTA1lO.:- Y. F.x. está excom· 
mung:~do. 

O Sn. SAtn.\xiU. ~Ümxno :-Não sinto os 
etreitos de~sn rntva romann, mas n~o aduJillo 
qne com :mnuencín on conwlicid;:de dos 110~su~ 
poderes poli ttcos, os a c tos de e si uI ta ving·nnçn 
aos SlC:ltÍOS CspirituncS JlOSS~Ill de qualqUer 
modo rctlcctil' ~oi>re os direitos políticos. 

O Sn. JEIÚJNnro Sovnf: :-N~Q reneclem. 
0 811.. SALD,I~H-~ IIIAUINliO :-Rcllcctem 5oilrc 

os direitos político>', si a I:;n•j~1 rom~•ru:t, nüo 
repl,dioda aind~ o!llciaimcnte, ti e contiuúa a ser 
a do Estudo. 
· O Sn. JEnoxn1o Sooni :-N:~ Fr~nça nlio re· 
flectem. · 

O Sn. SALDANIIA 3I. ... nrsuo:-Affirmo·lhe que· 
sim. . · 

O Sn. JEI\ONYJIO Sonnf::-Niio rc!lcctem. 
O Sn. SALIIANll ... ~hml'>uo:-Hctlcct•'m so!Jrc o~ 

direitos politicos, digo u V. Ex. c vou pro· 
val-o. 

UM Sn; n&rUTAllo:-l~ntre n<·~ não; 
O St\. JtnoNnto SonnE:-T~nto nfto rcllectom 

sobro os dit•eitos politil'Os, tJUe V. J<:x. esL:'t ex
~ommungado e ê dl'[JUtatlo. E' urtw rcllcx:lo 
essa qoe nrto entcn\lo. 

O Sn. S.Ü.nA:slt~ MAni:->no:-Screi 1\ pl'OYn 
evidente de que o brcre Q•:a,mqtu:mt do!on•s e 
O! otttros n ((lto clle se rtJfot·c, nfto podem ter 
exccuçfio no Impol'il). Si ~ dontrina de 1nons 

. uo.bres contenllo!'(;S prcvalcccs~c. ~i o quo cu 
sustento uão clcves~c ser udmitlii.lu: cnmo se 
e>:tJlicaria esse faclo? Fc~·lllc ~ c:Jlllam alg-utlt 
fayor aceitando o diplcunn cnm que o po,·o do 

· Amuonas me honrou? N~o: .nilo lhe pedi cou~tt 
Dlguma nem lhe accilavn o favor. 

'l'cnbnm n rr:mqtu•zn de confc~s:tr que sclll 
bcncplncí\o nüo se recouhccc 110 Url!Zil !ll'llhum~ 
auloritl:~do :dn Igmjn. E' e~tn n dmttrü1n tia 
Consliluiç:lo. (Cn1=a111·sc nl11itas aptu·tes.) 
Vou:demon~trur a minha prolJo~iç:lo. 
Em.qmmto vl!l'ornr 'o art. \15 1111 Con~titni(~fio 

e soU&)pat·~gmphos nfío s~ pt'1de ser rll1pUtado 
senão sendo catnollco_ulio~tolko_romnno 

O Sn. I~~noxn10 SonnÉ:-V. Ex. o foi, V. E~. 
o é; uh i lclllo~ o facto. , 

O Sn. t;..\LD.\:"ltA MAmNuó: -Obrigado l1or 
Lauto faVO!'. Mas si V. l~x. c os meus outros 
coltégas qnc 1üe intcrrompt!m se linssem pro· 
v~lucido du doutrina que snstcntam, conside
rando em Yigor !lO Imveril) esse breve; si n ca· 
mara o~5im o considcl'6~sc tnmbem, por que me 
não fcch~t·~rn ~sportas dcs!ll casn, por que não 
me cxpelíiram í' . . 

O Sn. Mo:sTF. : -Não podiam cxpellir ; entre 
nós. n;io hn por'da de direítós. 

o Sn. S.u.rH~HA :u~m:-mo :-Como nãoYI 
Ou cu nfio sei enunciar o roeu pensamento 

on niio tent1o capacidade para entender os no
bres dermtados que por tal mod() se pronun~ 
ciam. 

-O bispo do Pará. e~sc famoso or·tfwdoxo ro· 
mano, que pretende que sem bcnevlu~ilo 
tenha cll'eilo entre u6s o (J11amqua1n dolores. ser· 
viu·sQ dessa anna contra mim nn ullima elei~uo· 

Querem a dotllrina, aceill!m-lhe fr"ncnmente 
os consequenci~s, 

(Tmmmuos apartes interron~JJelll o on:rdor.) 
Emquauto os nobres deputados dh•et!cm-se e 

COUVl~I'S~llll, CU SCUIO•llle para ue:;canç~ll', (St!il• 
ta-se. ) 

VozEs:-ou~am! Ouçam I 
O Sn. l1nESlDE!\'I:Il: -Attençlío ! 
O Sn. B~z~RM C,WALCAlrrr:- O ora<lOI' não 

pJtliu u p~tuvrn para sustcntor a opiniiío. dos 
l'Ulros. mas ~im para sustentar a sua oplt!ião, 
como ú tem tlo.5ellnliYido .. Cada. um Jl~ça d~pois 
a pala\"ra par~ cont<Jst~n·; tslo ~(lUa e !'!)gUiar. 

(ll•'Sialwltt·e- 6'e o si/tudo.) 
O .Sn. 8AI.D.I.;;Ju. )lAlll:i'liO ( lt•va.ntando•sc) :

Sr. pre~illcnl~, set1t que mo embaracem as in• 
tcrrup~ucs, como tjue cnkul:nl:1~, com que tenho 
sitiO hont·ndo, fh•nl ellll\'tanto dize!' que em urna 
qnc~t~o ue Llouh·ina ti10 :;t·nvc, como esta, n cnl· 
111õl é ÍIHli"[!t:ll:.<a\·cJ, (..I[IVÍtl![iJ& .) 

Us qnc 1111.) comiJati!m, ospot·t~m a sua vez de 
r ai hn·: out•am· nw, .L' , si pULiorc m, n•rutmn os 
m~us M':;uuicutos. E n~~illt l{ltc n tliscu,;sào púde 
ser \·anl:lju:<:t. (.lp•Jittdos.) 

N~ln l]llcro, nem [tt·otendo triumptros contt·n 
t}lwm qucl' rJUe seja; hast<~·UIC n trant]Uitlid:r.de 
de nlinha cotm:icnciil, tmrn mo d~r a mal,; com· 
plctn victoria. Venham l'OilYeltcer-me, si 5ãO 
nl[J~r.es, mas pronnnciom·s~ cnm cnlmn, O!lpor
turw o rogtllanucnto . 

Cotno pro~cdem, f:tzem }Jrolongar inutilmente 
o tleitaLc, e ttJlt:lW!:' con~eg'UIHn peioJ'<~r o mou 
c~lmlo de s~ntuo. Altcnd~m I]Uea intcrpellnçãó · 
1Jl,1rcu(la Jlllra lUlt:l hot·;~ du In rue, ~ó leve lugnr 
lllUiht deJ•l•is, uUu sei si calculada.mente. Apo
Y.at· tle tudo, não :1lt:müonavei o meu. posto, e. 
~:.\bCI'ei CUll\[lril' O lllOU JeVOt', 

t:onlintltll'ci :1 úemonstra~ão, jà tuntns vezes 
inLetTOIHjlillu, (Apoiados.) 

Eu db~e qtul :1 exeL~nc:io desse breve inllue 
at~ ~oliru o exercício de diroit()s políticos, Vou 
pront-o c de uwdo irrecusavul. 

O clicro d:1 Jgrc.in com o sou celebre Quam· 
IJ1Wm. dC>lm·c3, e)(pello d\1 gromio catholico npos· 
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\olico ronwno aquellc, contra ![nem foi ellc ful· 
mioado. E, si n,~ opinmo. dos nobres deputa· 
dos essa IJ_rc\'c [lode e uevc ser cli.Ccutado sem 
o bcne[Jia~lto,pergunLo:-;-acrnel!e assim expellhlo 
do !:\rem10 catholico piJdc. Jlnrn ;cr eleilo, ser 
con~tderado c~tholíco apo~toltco l'omnno ? 

S1 os nobres depu lodos çoncortla111 nisso que· 
bram a sua doutrina, rozc·m exccpção da. nÚtol'i· 
dad(~ 110 chef•~ da Igreja, nessa nwleri~. E nn 
h~:pothesc OJ'a ligurailaou h;io de concol'dar com· 
nugo em qllC . silo feridos Oti •lireilos politícos. ou 
9.uo o bJ'~\'e e lcttra mort;J, por não estar reves· 
t1do d~ formula do bencpl~dlo. (Apo111dos .) 

q Sn. BAnnos PDlE:-iTr;L: -.E si o clero nrro 
q~1zer ~a~ar, não.J1r:a o ex(·ommuogado sem d.i· 
l'CJtos CIVLS ? . .. 

{fla o tltros apm·tes.) . 
O Sa. SALDANtr,l. M.~nlNno :- Nüo ha nog-al·o. 
U)lA voz::-lsso é outra causa. 
O Sr.. SALDANU,\ !\l.\nt41'no:- Com e[cito t! 

VV. EEx. le1•am a sua iloutrinamuito !On"e c 
eu tcuh,ÇI ccrte.zn, t~n.ho convic~~ào prorunda 'ilc 
quo ~erao VJctJmas atmal da sua propria obr~•. 
(A.po1ndos.) -

_o sn: FEucto nos SANros:-Eu creio que 
nuo. 

O Sn. RuY R\nnou:- Só sfio logico~ em um 
sentido. · · 

O Sn. SAtDA:Stt~ ~lAnnmo :- J:'t IM dis;er~m: 
niío se offende n libcrdaLlo de impren~u; t;jUIJ'C· 
tanlo que de f~cto a atn~am. · 
.. N<io d muito cólll!uun) o conhecímqntv Lln que 
e Ulllll CXCollltiiUniwo V1tantla; YCU dl'tCI' (!IJ3). é 
esse es.Lupendo p;rrto ~a c~Lulticin, cDgucü·a . c 
mcsqullllHI prejlOICUCIO l'lllllliiiU. 

Al'att!}Mt·da, aerediLndo p~riodícu que se 
pnbliea l.llll Lisbv~, o (t testa do qual so :1cham 
os notavci~ c dislinelos lillerHLn~ Tlli'!ú[lltilo 
Braga, nnuwlho úrLigiiu, l'eixeir~ B~tslos o 
outro~, lJÜC hl!nram a t!n~•(io a I)Ull 11crtencetu, 
nos da a scg·umtu uuL1cw: 

• Léo l';lXil o autl:u:io~O t•ed:wlor da rolh:l frml· 
ceza L ~l111i-cl'''"ical nctlua de Sl!l" •JxoonuHnn· 
g~•lo por Leão XIII. A lntll;l 1kewotnn11tuli~Q 
é curiosn. Não llOllcmos r~~i>lil' ú t~nta\·fto llc pll· 
Llimu· •JS priucipacs Lrecho; de>le docttuwlllo. 
Eil:os: 

• !ialdito seja em tuilo que constitue o se11 
ser, int.,rior e exteriormciJic I 

• :Maldito. seja nos olhos e no cerebro I 
• l'll~lrlito seja no craneo, n~~ ronles, na rronte, 

nas .orelhas, ua.s sobrancelha~, nas faces, no.~ .. 
quctxos, no uartz, nos d1mtcs grandes c peque
nos, nos .labios, na gar:;anla, nus horobros, na 
c:~rne, nos hr~t;os, nas mãos, nos dedos, no peito, 
no corn~·ão, no e,;tom~go, nas entranh~s. nos 
rin~, nas veriliHl$ 1 nns eõx~ts, nos orgàos geni· 
t<l05, nos quadds, nos joelhos, nas· pcrnDs, nos 
[1 ~8, 110s nrLelllos e nas unhas t 

• .Maldito seja em todns asjuntur:.s e articula· 
çõcs dos m~mbros l Oxalá a docnço. lhe corrôn o 
corpo do allo Ll:t cabe~a {t planta dos pés! • · 

u~r Su. Dll,'UTAIJO : - l.ciTo XIII ·pensa que 
nos achamos na idade média. 

O Sn. ·F.tmcto!,oos SA~ros: -Isso ti o apocry. 
pho. 

O Sn. l'Ar.oANILI. :1\IAntNllo : -E' tüo extrava· 
gunt~ c mcsm(l, pcnnittu-sc·me o expressuo1 
lflo csLii[Jidn, !Jllll ao ler um tal disparate penset 
cvmo Y. Ex. ; mas tive de ceder :íovidcnci:l, 
des;le que pcssvas cujvs conhecimentos U3 ma· 
tcri~ cu muito respeito, me .afit•marnm quo ·siío 
esses os termos da cc[ebel'l'ima cieando. 

O Su. FELrcroD{)s SAz;ros :-l'arcce que n5o ~ 
authent.ico, . 

O Sn. S.\LlH•NH,\ MAmNno :- Crdo nos hon· 
r'tdo$ cav<tlheiro~ que a Jml.llicnmm. 

o ljlle, POI'ÚIU, e iudi$pntavel, tl que, si :tl· 
guem se (trl'Oj3 :1 vil" ú i!il[ll'llnsa dizer livro· 
mente o ~cn pcn~tlmcnto, ni'io iucorroudo por i~so 
em p1~n:d idadc cíYiiJ estti tou~via, exposto a um 
i nsnllo como cs te. 

Ora, pe1·gunto :1 todos nguellcs que snstcntmu 
:!· oxtrilOI'dlnat'ia nutol'idtidc pontíllci~, o que 
~~Hllw o cllct'll da igrcj11 com C$1M urbitrm·ietl~•· 
d~s, o t!llO ganha em envolver-se <tlé un politic:r. 
do~ divct·so> ilaiz··~ ~O l'apu nurlu cun>c~ue com 
is,;o; perde ttulo (apoiados;) o Papn, como Pio IX. 
fez o o :llllnal ~outiuúa a f;IZCt', ptwde int':11lh·ol· 
meult1 :1 !~reja catliOika. (.'lpoitldns.) (\.c:;pei\3.
vcis e muilo.illusir:ul.os bJ~IJO~ catholicos pro. 
~~~rum cmw;;•c:nnento colltl'a os abusos da nova 
l;.:rc•j:l do Pio IX. 

O Sn . .lllnoNvM'J SotJnic - Melllor parn 'liV. 
EEx .. 

· "· · · · · · · · .. · · · · • · · · · · · · · · ...... · .. · · · .. ·.. O Sn. SAr.uMwA M .... numo:-Nãosei paraquetn 
• E.,;commnngauws <l an,,tilem~tis~mos e~5a é tuclhnr. Ett sou r·díg1o;o su dentro do men 

mnlCcitor, quo se l'az clwnl:ll' L~oTa:».il. o o con· lar, j,1uLIJ lln miuba ramilia; sou rdi:.dosocom· 
sig:namo:; J'óra do Jími:u· da Santa lgn)j~ do n~ig"Q, eHl 111inha conscien~in. Adoro a Deus 
Deus. • como me tmr''t•e, n5o faco ostcnt~~uo da minha 
, ...... , .............................. , . . . . . 1'\Jligío~id:ltltl [lHnnlo qn~m qum· que se.i~. e 

< ~LtldHo .~eja tlur~ntc tl vida 1.! ültora 1Ja m~nos ol!,•d1: çt~ çeg-:n:Jtlntü a nenhuni:.i.llutori· 
mo1· t·~ I · t1;1de em maL~rw rcl l g'to~n. 

' Mal rlito em. ç~da utiw ilns sua.• 11 c r~ür:<. Ent~ndo qtl!' • yo~lo,·mlns :~s cousns ~omo se 
qn;mtlo cOIIIOL' ou b"br•t'. qtwndo Lil'<'l' t'·I!IIO achnn1 IJuf O m:>l$ tnfruneab~so P.:~pal, nao s~mos 
ou ~<} .to, ott quando jl'jtWI', quando tlurmir on nu> os •~XCt •Ullll.l'll'nldos, e s1m u ti tmpro\'J~n\lo 
<'"'ir.el' pnl'ndo ; se ~~·nl<l:' on oo 1.h•il:~t' .: qtl:•tttlo II:"TCJn da tn.lttlh~ll~~.ndc_ c doS ;t/(t·IJ· 11$ li excom· 
Lftlb;ll hm• ou desl'ançnr ; qu:mdo ~:>ti~lir.c•· ;.s ututwad~ ]H' la Cl~·dtsnçuo moderna e por tod~s 
snns ner~t·ssidtJ(!o~ tt<Jitll'ilt~~; tf ll:tnd" "c l!lll rognl' qunut1>s 1\<t~ atlmlLII:ln n1ysteno~, repellem lnt· 
â l't•hl[Jlun~idndll : qnandt> ptirtlet· n ~angtu~ por la:1Te> ~ na~ <ll't'~dtlatn em agu.~s de L~nrdes 

. uma ferida (mi1111<'11do, vact!lldo, (llwt•o,wudo). e outt•os qnt•JutHlo~ ern_bustes. \RISO, Apo1ados.} 
• Maldito seja em lodn~ M l'uculdud~·s (\o ~cll O Sn. lh;y BAunoZA:-E'. nnm industriA como 

co1·po ·' . uutrn tlUllltlltel' . 
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O Sn. 1J>nol'lnto SoDn.,:-Mas acreditam em 
outras co usas. 

O Sn. SA~DANHA MARINtto:-Por exemplo, 
ncredit~uws IJUc.não ha .ultrnmoni:U10 ~inccro. 
Demoustr~du como esta que nenhum. decrdt• 

do noma pó de, conforme a Conslilui,ão o com" 
é r~ci:Hn~d'] pelo intcrc~s~ polílieo do paiz, 
ter cxccur;no no . .tmpt.ll'io setn ncli~r·s~ rc· 
,·cslido do bcn~placitll, ocl1ando· ~e o l.•rcve 
(uiwquam (I~Jioreg o outros l'clllli\'Qs no mesmo 
obj('cto e:n vi:;••r pclus LJispos. rccidcilruntrs, 
indcpem\entúllll:.alollc>s~ l'ortnula cssencial,()cr· 
gun tm·ei : O gi:J\·erno con~irlomi·Sil :ll'ln:ulo (l\1 JlO· 
deres lcgaos, p~rn C<_>ngil' os bispo:< :t rnlr:u· 
na nrbit~ r,nn;titucioual f 

Si está icguhncnlc arnwllo para fazer executnr 
~ JH'Meilo conslilncinnal, como e~plir:t ti su3 
tmpas~ibili<ladc diante dc~:;c nrrojtl t>pi:;enplll? 
Si o goYel'llo 11ód..: e deve corrig-ir o cd!U''· c 
não o corrige, não é sômcnl.c comülice ne~se in· 

. sutto ns lei~ do Estado, ê u:n conSlliradot• conlrn 
:t lib~rtlnde de con~<'iencin ~~ nré. 1\:mtra a in!lis· 
pensavel segurança do cidadão. 

Agorn mc~n1o, !ii l'~t:í na. du~dc d,;l Victo1·in 
(Espírito Smto) o cdcbcrrimo hiwo <1:1 llio de 
Janeit•o eojos c,l'edilos de scir'Jtcirt, illi!SII'''f'io e 

·. Clftída1fe ttaugelica estão nrnwdo~,nttl llH!>mo no 
~Uilllo dos 11001'!'~ deputado~ (!Ue me honrnm eom 
fens ~p~rt•ls, •• 
. O SR. Mo;'(n::- E' nm prcl~t1o muito vil'lnoso 

e muito· illustrado. 
6Sn. SAI.OAN;L\ M.tn11àlt.:- Y:í por sua conta 

c risco. 
1~ssc bispo, ~omo ia dizendo; est:i 11;1 cid<~dc 

d;~ Vid11t itl r~ ltol' occ:1~i~o d:1 •~llrisma cx,~cttl~ 
e~-'e hrc\'11 Q''"lll'Jnmn doi~Jrcs, c não ::tdlllitlll rnn
roas a ~c rem ll)~ll'illtttlh~; do ndo, ou lmdl'inlw~, 
corno uw n'lllt!õllllicnl'~m hl)jtl por lelo~rammtl 
dh·c1·sos rcspcilnvcis cidadãos de lodos os cretlos 
polilicM dn(JUcllns loeilltdwl<·~,o em Clljn ht>a !'ti 
e lenldnd.c confio~ so deve t•onll:~r. . 

E~~c lll0-'11lll loi~i'" nh~la pu;· ludO$ us meio~ 
:l ~Jljll'OY:t1,"5l' d" Cillll(!:'(Hll i,;;·o~ dr' Íl'liWIHlml~l~. 
t·xigindo~ qun :~t>llc~ ,,._, r<tllll:J,:~lMl!O nwnda 
"~'e t•eldJfl' ~JI'L'YC !IL• ( ·>l!di'lllt!:tl';,~, •h nwr·onri. 
ria. · · · 

E' e~•c mesmo illu~lmtlv \'tll'iío qne nos !le~· 
pnthu~ ll~\·~ tnStllllCn\0 dll'!:P att\ ltOi' lllaÍOI'CS 
l,!$t'nllll:t\O~, C <:011\ IW!Iife>!tl (ofl',~;:~:t a l't.'.'tlL'lht· 
,·eis d., u.:r:ll:~< e a 'nus tii(lllr.~ pnis. 

() :;tt. Ft·:l.lC!o nr:~ SAC\""f•l~:- En o rpw ;tt'lw (, 
rp11~ <·· 1~1niLu iUQ"':.1Hio lH,s :~1'ns d;·sr·l•i·lw~. 

_o ~'11. ;-;_\ u•A:-."11.\ 'l•.n::q:o: -I l IH·,.:·rh !'lt-l'O 
hr:tzlk·ii'O o rrp,·llt> .. (,\l''i'"'·"-" t ";" npn'ar/ns.) 

o· de; O (llH' :~,. L\' ~JI::t l~- .ll •k~t~;.t ~~ pn:·.: ~1.1$ C;\:" 

tl.'il\'!l!;;'~lll~~~~ t' Xi:;cnda··~ n lH'S~i:n.1 f;·nto. 
ri dn i':!/·,.', i_l,:o:kn::) ,;í.~s~·u:n~H1Ul: . L;;l:~~:t·· ll ~·cu 

':otll·r 1."11;1~r:-. u :..:-·lv,~:·~:·J ,, ii:LLI,:-1:1:• ;c~ rir:~. ;..) 
autor·tlu Oit·dco cr.n!l·a "dil't·ilr~ , po1· i.s u n:~:.<mo 
ilnn ú ln:d:-: \,ühl!! lj!,fi 1n~d~ o~tt·~l';::! •l o s·n 
~usue:u lJ. -I:os !vi:' du ltllJll>l'iu (! nill:.!lt.'ltt :tt,·· 
h'* llutleeuntrarial-o C<~lll V<~nl<tC:t'lh. ·w ,.,~,:m 
(ll\~. ~·~~:lltln•!o• :.·5 inlel'tlir\o; LJI!Í• 'lln.tilllt:! <i •'· 
f.l'dath,l :t t\i\•cr~:::< il'lllliUdutlt-~. '' tJ:!<' ful'ill:ljtd
gaclo~ Hlll•!'uc:t'lh'ulc~ t! nn·ug·:.,tJ•.)S~ ·~:n ~l·~1:1 j:u 
tCCUI':SU lr.gn[ pdu l.:' ' :'"i'I'IH>T etriiH,ilto d.~ P~ltll[u, 
o;~c~ ilt\et·dky.>s \:Unlilltt:ti<HII att.\ h<.ojc •1.\ i~;vr;11'; 

JlOI'(JUaltto o bispo, rrue n!io cumpriu a ordP.m 
do govl'rno, uilo consente qlltl. nenhum sacer• 
uulc \(lme Jl::ll'le em qu~lquer acto religioso 
des>ns irnt3lldndes, e, o que é mais, te<:"~ dodo 
ordl'm nos (!nrochos p:ua ntio ncom[Janharem no 
C•'mltt•rio os c:nlaverc~ dos irmãos de~sas conrra· 
ria~, sob pen~ dn cclelJre ex in/"o1·mnta con
sd,~utia. . 

O~ Sns. Am;111 co n D.\:SIX fnzcm si gn~es alfir· 
m~1iYos. · 

O S1t. SAI.D.lXIIA M,\1\Ümo:~ T~l é o est~do 
em rtnc se <~~lmm o,; .cott~as em retodio ao di· 
reilo po!itieoJ do bcneplacito . • 

1\' (>or teru1os ehüf!ll!lo a taes comliçõe$ que 
en, fil'IH'Ot'nn ,!o o gow~1·no no cumprimento de 
seu dcv•lr, lhe Jler:;onto ;;i st~ comhlom ou niio 
antoriztltlo ~· nwnte1· c rnze1· cumprir o preceito 
constil.nt·ional do.; Lll~neptucitos 'f 

Si tem rólcnldade, Use tleih ; $Í IJÕO tem, o 
parlamento está al:lerlo, venha: propor c cxi;!il' 
com loua ~ rr~lHJ'.H'Zu os meios inllisjHlU~avcls 

IJ .• :l~a niin dcix:•t· assi~n :n·ra~l:ir a :mLuntlado ·po· 
llicá ~os [lCS un Clll'la I'Ohl31lll. E' dev~;r do 1;0· 

vc•·no u:io r.on~cnlir nn 'rnmgl'essão a ncintosn 
d~'s prccei!o3 constituciotwes. · 

Ú 811. FBI. lr.liJ DOS SANTOS:-1\[as qual a pro• 
vidcncia '! · 

O Sa. S.u.MiHlA 1\IAlH::mv:- Entendo que o 
goYe1·no c'tá arutado de facultl:H.lc mDlchmlo 
pnra s<Jjelt~r os bispos uo ·prereiLo dn Constitui· 
~·~f), o !Hlrn f,,zd·o,:. rontct' nos limites da stta 
j uri~dic~uo puramente e~11il'itual.. 

O Sn. l:r.ucto no;; SAN-ros:- Si V. Ex. fosso 
miui~ll'v, o que Jvriu ~ 
O~~~. i:h~:.nANIU. ~IAtmmo :-Clwmnl'ia V. Ex. 

a mim .e (J:.mt·lhe nm almr:o. (llil«l'itlcttl!•.) 
O Su. f'E!.It:to oos SA!>tos:- Ett pergunld: ~i 

"V. !~x. fu:<se miui~tro. 
O Stt. SM.DA1\Iu11.\l!ISHo:- Ah! Eu entendi 

-IJi~l'O. . 
O Sn. F1;L11;1o uo> SAxros:- E' Vl'l'dado rjuo 

liispo ê V: !-:;.;. 
O ::111. JEitpi'inlll SDI)IÚ·,:- Dn ll'iJIIiCll lmtcriao 

t!a ahoroadn tlu n•;o. E' gr:io·lltt.J:<lt~~. é Scu~c!t'dos 
lllct!JlWS. 

O Sll. SALII.\Xit.\ àlAuu;1w:- A lpw v-r.llltwse 
grJcejo tão illtlfJ!IOI'~UllO? 

'1\·nilo 1111\ila ltOI\I'n tlc eX~l'Ct'l' o cnrgo a quo 
V\". l~l~x. H~ mft~r~m, ü, ct·oinlll. com mais fe· 
gi!imitl:nlu (lv t]n'~ t~nto.~ qnc ·formigam no 
no.:so mnndn Jornf:nll). W, JIOrem, um cnrg:o quo 
:::ó ~ • C\<·rdL• i1n ~e io cl~ a.<soc:i: t ç.~o, o quo em 
n::tl:t iullu · nos fll'!!•wios !lllblicos. Pre~ido nlli, 
e~llliJ n 11ol;re pn·~icknlo dcst~ canwrn a pr·c· 
stdo. . 

tlliitllo ele gr.io-nwstrc pôde prc~tar·!'.fl no ri· 
dil'tlil.l 011 Ú Ílljlll'itt, fUillO O !lll (j~.pUl3diJ, SC· 
n:tdnt·. 111inistm ou rei, ('unforJUt! n facilidade do 
nd ~·••l':'iti'Í<>. ( A1'oi-1tlvs.) 

\':lllll'S, Jl!>l't'~m. illlljUC liOS Cltlllpt•c diSCliLir, 
Tr:tlt':o:t." ":' qt.tt"' l'" ' na nlttll'rt em tine dc,•o ser 
eollnc;l,ia li o ll'lll sido ]'OI' rnilll. 

l't ' l'g'\llltttl'anl·lll0 .si Clt l'oôSl'. gOVCI'IlO qu~L 
d';1 11 H;\·i•• tlt• quu lnrlf;:tr·in mUo. 

\"vu re.<;·vmkr. 
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l':tr,, rruc o bi~JJO possa set· inve$thlo du Juris- 1 l!cm cumwclwnda· o· seu devet·, e que, mir~ndo · 
diç~o é "'~r~ssuto um Breve esrH!ci:tl ; para <(no 1 a felicidade do paiz, deixo do condeseen~er, .e 
o Brc1·c t;mha exeeui;ão no l !tipet'io é indi:<ptm· 1 J.lro~ig:1 com hotnbrid.'ldl', sem · _subservtencta 
s.wcl ·qne ~ejn ;,ntol'ilarlo pnt· bon;J(t.lacilo. · u vontade cstronho. 

8c111 Dt·cvll não lw_jtui;die~lio,~cm bcncjtladto Os Sn.s. Fet1cro oos SAN'l'os, IJ;:n.ollrnl·o Sooni 
niio ha Breve, c~.Jtor const-!Jiltmeta, Ull} rru:tlqucr E MoN'I!tt düo apnrtcs. • · · 
t~m[lO em que l'tl' c~s~u~o. o beu~t>lltCIIil, contra I) · s11 • SALD.\Nll,\ hJ,\lllNHo:- Nao .&Gm os 
u (J\W ne~fnnnn lct pos1t1Ya extste, desop~arc- nobres deplltnl\os razão plauslvel(tara querere~ 
cera a ncçao .do bl~po, o ~uni desde logo dctxarâ ap/)lient·o que se pas~ana A\l~rnnnltn e'!m cler•· 
1le ser fllucr.1011:mo do Estado. ca imo. O 11oder clel'ICOI a\1• e reconltectdamente 

o Sn. F&t.tcto oo~ SANTos:-i\fa;; clle conti· forte; no Ot·azíl ~(!OI' dtlmais ridiculo.(Aiwiado•,) 
nunvn 11 ~r obedecido pelos calholico~ da mesma- Pois hn coma mais facil do quo ac.1ba•· ·com o 
_ntaneir<~ . · poder romano ent•·c nt'os' mst:~ .unicamente:qnc 

se rcf•JI'Ine o art. f>. • da Constiluiçilo c se deter-
O Sn. S.Ü.DAXHA MAut~mo: -I'ouco importa mine q110 n Igreja ealholica aposlolica romana 

isso. Os lanatieos r~riio o que l lic~ for inspirado deixa do ser a do Estado. (.oip01ados.) Dnsut que 
pela pcrvor5idade romana, mas n policia o em sej:~m Dffij)lnmlluto,e spm restrieçiio, pC!;mittiilos 
falta dclla o propt'io puvo a seu turno fnrú con- todo~ 08 cultos, c se garanta assim a liberdade 
ter os runnticos. Bispo sPm congruo. e sem dio· de con~clcncin. 
ccse;· bispo que ui'o temjurisdicç:lo, quo n?i" tem O Sn. D"r.ron,, D••An'rE~--- Basta . um minisLro autoridnde, ú quantlo muito um oOk.ial honl)ta· ., • 
rio do exercito pontiflcio. . . . do vontade. ( Ha oatros apcrrte1. ) 

Os sns. l~ELtcto Dos S&N'l'OS t JEnONtllo Sool\Ê O Su. SuoANIIA MAniNHo:-~ o quo era mcs· 
dão apa~·~. · mo, der)Ort~·r bispos rebeldes tis leis do Eslado,-

·e que preferindo e:te.cutar bullos niio placilad:ts 
· O Sn. SAtiiAKH-' -MAniNHo:- E; tou conven- e [)Or isso tleterminaçiics de poder estranho, se 
cido d~ que, ai o illustrc conselheiro o Sr .. João coustituirn111, i]lSO {acto, fót'3 do gremlo brazi
Atrredo tivesse oapllio rranco de seus collogas, leil'o't Entrel~nto qttem uiio consentiu nessa 
no mais forli! d:~ Juta eccle$i~~tie:t, ·estnl'iamos . deportação, oüo c~ct·upuliaou em depor\or iJ. 
livres dn pcr~eguiÇiio dos bisp9s .iatrunsigcnlcs. lustros brnziloiros; cujo c1·ime era o 5CU SIUCBI'O 
Esse nobre conse!helro, comprch.m~ondo o. pe· p:,trlotlsmo, cuja tt'fli[:do era o seu amor á li· 
rigo o qu~ o l,mz era_ extJosto, uao t!'tJ!'l!dou bcrdade de uo~sa lem.t. E' quo throno c altnr 
em propur n depo1·t~çuo d3ssos nnnrchtSQdores se entendem; o si ulgumn vez discordam, nbrn· 
da conscienein c .da fnmilia. çnm··so tmmedlatamente depois, por CJUc mu· 
. Ó Sa. Junor.'Y!II.o SoDI\t::- Gt•andc meio! triamente so sustentam. (A)ll>iados . ) 

· d · E' só por isso quo os dive1·sos minislerios quo 
O Sn. SALDHmA 1\IA.numo:-Sem dllvi a. Si se tem succcjlide niio tem lido n neecssaria co

bom que c:ttrenio, á um.gnndo meio contra ragem para 1·o.,gíren_crgicamente con,raosbisP,OS 
aquolles que (Jreferem ácr suissos do PDpa ou de que f:~zcm de bullas niio consent!d~s entre nus, 
quem quer ~eja :i ~er .ci.~:td5os ~ruzileiros. lei~ do Est:1do, c paro todos os el!ettos. · 
Antes essa sattsrnç.üo a opmtoo Pll,bllca do que Apezu de tudo perm3necerci uo mllu. poslo, 
lcvnr o tJovo t~o deses11ero e cO:-tjrtl-o, por ~eu desempenhar-me-hei para com o palz. 
iostincto dll conse•·vaçiio, a pot· st mesmo li~e~·· · ::!ustentarei os minhas opiniões comfran•tueza, 
tn!'·Se de seus perseguidores. . · lealdade e com 3 mnlor energia, de .quo posso 

Senhot'cs, antes prevenir o ~1:t1 do qu~ con·i· di~por . . E niio me falta torça 11nr11 is,;o pot'IJUI! 
'gil-o depois. Aeredilmn quo, s1 os negocws ll!l· não digo senão o que me dietna consclencia, ex· 
blicos continuarem a sc1· tratados no Br:~ztl, primo 11 minha convicção, etnbora desagrade a 
como ntc a•1ui, niio ê, de odmirar que chq~ue· <ruem ituor' que seja, e. a dBSlJCito de lodos os 
mos a uossn ó11ocn de Tert·ot·, e olla ba de V1r. A .entrwes IJUC 59 me.opponbnm .- A oxcom11nhão 
falltt tio llllh'iolismo· dos g_ove•·noa dar;i esse re- dos de~11otus ou dos podres nem ai ter:~ u sere· · 
sullnJo. niw1do do meu o~pirilo, .e uem influe parn q11e 

o Sn. Jt:noNi·.Mo sonnÉ: - Prégam dotilrinu eu deixe de cumprir conscienciosamente o meu 
dest(l~ e llizem qu~ nós c que perseguimos. tlevo•·· 

\'on terminar a mnteri~ tlo L " ponto da mi
O Sn. S.u.ouu,\ M.~nt11Ho:-Pnigo-n~ por~ne nhit inll~rpell~ciin, resttmilt•lo·tr .n ns scgnintes 

~ssim é quo tuís h:wutno.< l.lc prwellll' 11111 cs pergnnt~s ao governo: . 
muilo eonsidcruveis no IIOS$0 (l~tz. · Cun.•ittct'll·Sil ou n:io nrmmlo de fac nhl~do 

o 811. · h:no~nto Son11~::- Ntio ~c Jl,TOYinem lc;<nl 11:1ra manter. c r~r.cr clfl1Ctivo o direito po-. 
m:ilcs com acto~ desse~, nlmmlos c nolcntos. litico de IJtmetJiactto 'i · 

· 0 su. S.tt..nANUA MAml\Ho: _o !Jllt! 011 digo ú ~~~ :ra~!' "'' . allnnati\'n , purquo não tem 
· d · • b d 1 hlll uhri:nnlu os blstm~ no culllprinwntn du seus no• 

que ser:io (lrallca os. St s:to n s.ur.os ~ \' " • l'et···~ tt•or1111., n•~im NtJ tem colu ·rlles so to~n.ado 
to~, niio silO SCOitO 11 CODSI:l!JllCDCl:l llll!VIla\'t'l tiO Sl'll:ill I!O· fÜII, JICfll llWtlfr.& t'Ullllllit'e 03:1 JlOSltiV~S 
nbsunlo c da \'iuleuc.ia. · otfunsus (lur ulhl~ lll'nih•ntln~ 1·ontrn . e~l)hcilos 

Aiutla é tatnpo, porém, do os llVitnr. din•ihl~ t·lvis ,. _ 11;~lhinN ''"~ chluohio~ tii'07. lclrosT 
o Sn . · Jtmo;, nto Soon.t::- N tio conseg-uem Si mio t~ 111 lo! L'llt ljtll! ~n 11 t' llll! Jllll'a obslm· nos 

nndo. abt\~11~ l'OIUIIIOIIitltl~, jtllrojlW ll t\ 1~ \'11111. nct CRfllO 
0 "''·· ~.1 r,u.\Nil.~ M.u\1 ~110_ : -:Hu d_o cotl:;eguir· lc .. ishtlivo rPI'Ium:ll' n~ mo.thlu~ l\ t'Ol'~~orln~ lJAra 

'-' i5su? . . se tudo, tk:;do q nc h ou v c r um go\'crno que 
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Respond~ o governo com ·a lcaldndé lndispon
savel: dig.!I·J?~ si · ê compnrticipo.n~c com o~ 
biSJIO~ no< cr1mes por elles· comme~t1dos, ou sr 
está disposto 11 rengir coutra esses tartufos, que· 
em nome do Deus, atropbium a li!Jerdnde· . de 
conscicncia. 

O Sn. Loun&!'IÇOD.: -Atul.íQUt>llQUE :-Rhctorica 
da mocidade. . 

Yt!oha qunlquer resposta seja clla sincer~, 
b3~t:l de mistillcaçiío. A cadd tt11t a $ Ua respon· 
abitide~de. .. . . 

Entrarei no segundo PQnto d~ minbn.inler
pellação. · 

E' elle: 

O Sn. SAr.D.Ü!!IIA ?.IAillNliO : · - Rhetorka do 
p:tlriotismo, rhetorica de quem liv-re. de suggcs· 
tõl.'s diz ll!nlmente o que pllnsa e expl'itnc-com 
fran~uezn os sua~ convicc;õgs . . 

. c t.:ombato os ·.r~suilos, tlll'sll omda .s: E·x., em 
nome lia ·liberdade, que ellcs mahc10samcnta 
iUY0'~3ru ; porque, a lii.Jerdade depur~da pela 
democracia do scculo- XIX, n~o permitle a de~ 
praYaç~o làt(mte com !JUC minam as bnscs da 

· sociodnde o aniquilam o e~piri!o dos povos . • 
. ! . o Está diJ}mto .a permittlr a CJitmd!l 1111 

Bra;;il de jes"itat c j.lad·l' t'S de ordt'IIS scmcllllll!tes 
P''twrtcmente ea;prrlsos, dirtcta 011 itldiNcta· 
m~111e, de dive1·soa pa1zrs da Ellro)Ja 9 • 

Sr. presidente, sou o primeiro u reconhecer 
que es!.a qucsl5o é gr:wissima . ·. 

Deix:n·, porém de :~gital·a , c quando estmnos 
o.mcaçados de fllncstissimos cfl'~itos {~elo :~colhi. 
mentoqne possam ter entt·e nús os mats.auda
zes e insidiosos iniotigos da liberd~dc pnbli· 
ea ; _serin f:J.lt:lr co-v:~rdemoute oo meu d()Vel'. 
Não so diga jamnis que nesta occ:-~·si5o;c qu:mdo· 
todos os llaizes cultos se ngitam no empenho 
de se libert:~rcm· dn horda de slcnrios quo, sob 
. n Cllpa lia rdíg iãú e. om no mo de Jcms, tanto as 
·têm prejudicado, nin~ucm ~qui lev:mtou n voz 
paro prevenir os m:ilcs de quo »OS$0 futuro 
està ome:ll~ado. . . · . · 

De lui muito . que, peb ·ubl')rua\lc do no~so 
solo, pela fr:~qucza · e criminosa desídia dos 

. nossos · go\"erno.s e pelo atraso mesmo de 
nosso llO\'o, os lesttittts lnoçm:nls suas vis13s 
sobre esta parte .d'a Amcrir.n , paru ~hi restaiJcJe
ccrem o seu dcs~j~do domínio, 

N!ora que n Fnmçn os 1'\l fl~ lle de no,·o, que .u 
Delgica os condemM c que ucm na llali:~ tJo· 
dom ter gunrit.l:~, elles procurarãCJ :~ninltar-se 
no Bru7.il, .onde a falto de cncrgtn o de c:m· 
tcl:~ ~ llos poderes ·publicos, os :tuimará 11 ostn~ 

· bclccet'cm-sc. 
Nesta gl':l\'i~simu ·coo.iunctura eu u1io posso 

deixar do intot·pcll:tr OC'ovcrno, pnrv, no monos, 
conhecermo.>- o :mimo em quo se nchO: e como 
ilpreein esta itnport:~nti~sima qnesluo. 
Tr<~l:l se do futuro do Ilos~o pai~, lr:slo·sc de 

prcst-rvnr a$ futuras gcr:t~~iícs dn mniot· das de$· 
graças qnc as pouclll nlfiigir. Trnta•se du ~dmis· 
são dos jcs nit~s em o nos50 torrit-orio c sob 
Q?-aiquor app_:•t·eucia ou dcbnixu ilo qualquer 
form:~ que seJa . . 

Sr. IH'e>ic1(!nlc, l)ronuncio·mc contro o jc· 
· suitismo, pori]Ue tktc>tu cs~a ()rd~m -o dch:>lo·n 
pela sm• hi sl l•t•it,, dclc5lo·a pdos sc tts feil.o~, 
d cleSIO•a pela oll'l t cnt•I.JtW:l (Jlt!illcl! (; pd:t .511~ 
perv~ r·,:ltli• rlo. · · · · 

· E lllltilo me -contcnlu a h~ nnnnj(l \le J•en~a· 
meu lo em ' lU<' nw adlt> cum o ll lt'll tli~ tii i i·t'()' 
nmi~n o .:\r. mini"ll'U Ih\ c ~ lran~e>. irn :< . l'r:•z·tlle 
rctlelil' nc~~ta ~olcmnc di,t tt~;:io :" ilcJil l:l> i' "la · 
vr·:•~ ti l' S. 1!:~., (l:o ( :t\' l'il~ l(llC lhe for<olll cl i.-t.;ula> 
pdo patrioti"llll', c ctuc 1\ ll us :.:t~<srJt~l'd H'l\l iH'C 
l\tnmcmtJI'ia. Eu, p<~ is, direi corn c.llo : 

• Cmni.J~tto o jllsuitbmu, :qsp:sre•:~ CQini> nppa· 
recor . venha ~llt1 cmu o hul'cl do c:~pt\chinho; 
ou com a batina do l:tzarist'u ou -tom ~~ louca 
bl'\lll t!a da irm(t do Clll'itlallc . . . • 

O Sn. S\.JAQt:itll N~un;c() : - Bonit.1s palnvrus ! 
O Sn. SALD.\~JI.~ !IIAmNUO : -Eu quo ac~itci 

e ~ceito estas palovras, que me enthusiasm:~ram 
quando as ouvi, nC'slc . mesmo logo r, pnlavras, 
que hão do sempre ser lembradas com pruzcr 
por \odos os brazileit·os livres, não posso dcixat· 
de me congratular hoje com $ . Ex., que, com 
assento nos co usei h os dn cmôa, deve fazer efl'e· 
·ctí\"o o SIIU peusao1ento em tnntoria t~o- mom en-
tosa. · 

O St\. B.\nnos. Pt:ÍIE:>;rt:L :- Esse$ discursos Or- · 
marnn1 a t·e1mtnção varlaUlcatar de S. Ex. 
. o Sn. loAQUt~l NADVCO:-Pdo que roi quasi 

.queimado em eillgie • 
O SI\. Jo.\QUnt SEnnA:- Este discurso !oi ros· · 

pondido pelQ Sr. Juuqueira que tlepoi$ prendeu 
os IJl~pos . 

• O Sn. 'SALIJMmA ~hnümo: - Scuhores, eu 
di~se, h:t pouco, que não podemos~s!at· ü mercõ 
u:1 vontade d.e qtmlqucr pont!lico e· cxpa:t ex~m
plos frisantes do t]UC é o pouttUc:1dO cotTomptdo, 

E' I.Jom ter em mcmoria CJUC os jcsuíl:~s per~ 
' 'ort(>r:un sOllliJl'll o~ p3p:ts do ·cujos .:mimos se 
:~propriat•am. O:; poucos ltuncsto:s c digttos quo 
se ~unlttr\lm ita ca.t.lcira de S. Pedro Jorum 
VÍCtilllas dos Ot\ios desSa nefanda cougreg:~çlío. 

O Su. l\lo~TE:- Não apoiado, é ttucslão do 
historia\lor. · 
·o Sn. S .\L DANII,\ 1\IAmNnA:-Uclatl) o que nos 

dizem os hislori;,tJorcs im tJnrclncs . · 
O Su. Hn· HAtwvzA: -0 nobre tlcjJttl~tlo {rlil'i · 

gim!o-sc ao Sr. ;J10tllt') ·1u n hislori:. Jli'Cparudn 
110los jesn illls. · 

o Sn. JmloN>~to Soumi:-.Mesmo 11elos protcs· 
tnntcs; V, Ele couhcce a historia de R(Wkt•e? 

. o Sn. Ht;\"· nAl\UQZ,\ :- E' . um ;;ystoma OJ·gu
nizado dc~du o c;1thccismo . (JI.,t out 1·o.~ aptt~·tes) 

() Sll. S ,\LIJA:\'1 1,\ l\!AillXJI0: -0 nobt'f! !lepu
lndo ncg6 o •Jlh' c\t j:i ui,~c ~obro G1·~g-orio l qno_ 
mtlud•.tl\ in1~cmliar :t lJiltliotheca de O mar, ~obre · 
Grt>;;.orio V~l .c ou tros ., . · 

O Sn. MoN'l'I> :-Quest5o da hi;tori~dor. 
O Sn. Jtmo~nlo Snnnt::: - . Er11 l'ei de .llom~ . 

. o St:. SAl.IIA:'\11 ,\ ~IAHI:'\110:- 1~1':1 l'l'Í de nom~ 
pnra i>lo; pr•rn u\ll iglr· ll ll~ t illll'omctlet' ·sll no~ . 
ncg'ol'io~ do Estt~liu, rei dos rc! ~ .. ,tJ, sUlJ~e1no 

. ~J·uitrv do lJlltml<l! (A;~t l' t1'3, ) VV. EEx. 1110 ue. 
. chegar :i minha uóutriun. . .. .. : . . . 

o Sn . ){~;;rt :'- ou V. Ex·. tí no~~" · 
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O Sn. SALDANHA 1\IAnumo:- Hn de havor 
tempo em que VV. EEx. proclnmcm que o 
Papa é unic.amonle bi~po do Roma. (tipai·tcs.) 
Nctn VV. IWx. mesmo snp(JOI'lar~o a litwl o jugo 
fl~roz do homem infallivcl e ••o mesmo tempo 
Intolerante, · 
. Deixemos isto e. vamos ~ questão de:qua oro 
me occupo. 

· Sabemos o que aCólba de ~contecer em França 
e nn llelglca. · · 

Sabemos que muito breve, mesmo nos paizes 
- o~de a liberdade plena de cultos é pcrmillido, 
.hau de S€r postos forn dos respectivos tcrritorios, 
esses homens fancstos, esses sedentos de rique
~o.s c .de poder, esses nlg-ozes dn liherúndc 
humana. · . · . 

Senhores, qunndo vemos terem sido extinctns 
ns ordens dos je$uilas, em diver::os p:lizes, e 
logo após i e ú primeira opportuu id:tll<l, resur~ 
girem el és, mudando npcnos de lt:~bito, tro
~udo n roupeta pela !J:~tin:t, como laz:,ristas ou 
sob ottlrn divcrsu dcnomin:,c;:io; quem acrcdll:~r.i 
quo scu1 pensamento político, mas em simples 
olllcio de coriuadc, se dirigem ? . 

O jesuitismo, longe de ser uma Jlroli~siio es
scnci:llmcnte rt~li:;iosn, é no contrnt·io uma in· 
slitui~ão de polilh;a tenebt·osa. A lcnaoid~de . de 
seu procedimento~ a provn muis c:tbal disso. 

E' pela politica que clle rcn;~sce ·sempre das 
suns proprt:ts cim:~s. Si n Franc;<~ no sua revo· 
luçüo rnemot·avol o·s cxpelliu nem J>Or isso clles 
a deixaram. 

Poli ticos do punhal, do veneno, da tt·aiçiio, e 
da intrigo, polili~os cuja fon;u principal está no· 
conlissionario, llO!iticos inrtlnsos ahsolutamenle 
á libcrdmle dos povos, são elfcs o mais forte ·nm
puo do :~b~olutismo. 

Aind:t nenhum <lcspola dcixon de usar oppor
tunnmentc do pode•· do clericalismo ullrllmon· 
tnno, que é o jesuitismo de hujc. 

N:•[Jolt:üo, f)Ue concorreu durnnte tt rcpubli~ 
pnra n e:qmls5o · de~s :. horda llCI'Ycrs:l, foi 
quem os IH'otegctt depois e se lançou nos lll'll!;os 
do el~ro ultrnmontano, apenas pl:utejou, p~rj u
r:IDdu e fnltaudo ;i stt:\ palana, tt·onsformnr o 
eônsulado em impcrio. . · 

Osque admillent, <lircdri ou inlliroctamente, 
o~ jesuil<ts no Inwcrio, m:•nifeslant sun lendcn
cia p11ra o absolutismo futuro desta terra ; os 
reis be111 iulencionndos ulio os ndmiUcm. O 
tht'Ono qne amtJal':t o je~nilismo Msoobre desde 
logo o seu intento de absot·ror todos os poderes 
do Estado . · 
De~de a sua instituição· os jesuítas nwnifcs

·tomm os planos de sua pe.rnda politica. Apmns 
or~auizada o. compnnhin de Jesus, foi clla con· 
demn:tdn. 
. Em ·l1i:J'•· randou- a lgnacio de Loyotu ; c em 
li.i40 U[llH~ovmHl uuln lmlln uo l'u l':' ; em lü'l.~ 
v~t·illwu-~u n sua pt•imcit•a ·os.[Htl$m> ·! 

· Eut :lii4i , chogm·am a l'aris Hi jcsuita~; con-
. victos de hJt'cm l)l•t·tu•·bntlo a p;tz vnblica. Foram 
Janç~dos rúra da cidade. . 

Em ii;1).~. o vniamcuto de Pal'lz os repctlm 
Em :Hi70," a rainha EliS:tiJcth, do luglutoJt'l':t, 

ordenou quo clllli fossem bl!nidos de seus e~· 
tndos. 

. Em :taiS, fot':Hn expulsos de Auvet·s e l'l>i)el· 
lidos do reino de Portugal. · -

. Em l594., o prebo1~ do commercio, os verea· 
dores, u uni'vet·sidadc .e os adminislrudo•·es dos 
hospitnes de Pari1. rouniram-~e· )Jara pedir a ·CX• 
pulslio <los jcsuil:ls. A petição foi .en\'iada ao 
varlnmento com est-a apostill:t : · s~ja ctta scila. 
i •llcimuwnte ~$term i11acla. . 

Nesse mesmo nnno de :W9i, um decreto do 
paJ•Iamento ordenou 110s jesuítas que deixassem a 
ci&de de Pariz e todns as mais em <Jile tinham 
residencia, como corruptorcs da moe~dade. e ini· 
.migos do rei e do est:tdo. ·. _ . · 
~m :1.5!18~ foram forçados a sahir da.Hollandn; 

convictos ae lerC<m ma11dado at81118Í114r o prin
cipe ?tlnuricio de Nassau e perturbado a ordem 
publica. . . 

Em t.GO~, o cardeal Borromeu mnndou-os 
· cx pcllir do oollegio de Droda e o pap:t P~ulo V 
fulminou uma contlemnaç5o contra a ordem de 
Loyoln. 
. Em 160a, o l\ev. padre Garnct, superior dos 
jesuítas em Inglaterra, c seus ncol ~·tos, fornm on
rorcndos em Londres como nutores reconhecidos 
rla C!JilSpiraçr7o da polvora, quo tiniU\. i>Or fim 
fn1.el· it• pelos aros o parlamento, 11 rnlnba e os 
ministros. · 

Em 1600, o 5cna•.'o de Veneza expulsou-os oo 
republica, por haverem nbertamento violndo 
as leis. 

Em l6U, a 22 de Setembro, o advogado 
geral Servin, em sua l'equisiiOt·ia contrn Os je• 
sttitàs, denunciou-os por iutrometterem-se nas 
c~sas, nllm de intluenci:~r os crentes e sorprcn· 
derem os se::rredos, c·. por se envolverem ·nos 
negocias o dellcs se :ttJrovcil:~rcm ; tudo sob o 
pretexto de encaminhar ns olmas â gloria do 
!)mnipotonto. 

Em i6!8- foram elles expulsos da Dobemln 
como p1~rturoodores da paz IIUblicn. · 

Em Hli<J-fornm pela mesma causa bánidos 
da 1\lor:~vin. 

Em :lU21- foram lan-;:ulos da Polonin, ·con-
VÍI;tos de tercu1 suscitado a guerrn eivíl. · 

.Em :lü3-l~elles quo tinham tentado explornr 
o Japão, c:~nsnram [1ertU:riJa~~õc{tito sérias, quo 
r oram expeli idos immodiatamento, e OS$hn res· 
taiJeleccn -~c ~ 11nz . . . · 

Em Hi~3-forum rcpellidos da llhn de Moita. 
·Em 172:3- um decroto formnl de Pedro o 

Grande os fez sahh· do todos :tS pr·ovineias 
do impcrio Russo. · . · 

Em iiU-Dcnto XIV, por bulln de ~O do Do· 
zcmbro, prohilliu·lbes escravisar os indios 
para;uayos, vendei-os ou compral·os, separal-os 
do suns mulheres e tllho>, despojai-os de seus 
bens. tirar-lhes n roupn, deixal·os nus :~fim de 
converlor tudo em proveito do companhia do 
lcsus. . · · 

Em 17~2-a 4 dc Fevereiro, o conselho d11 
Bolonha cxtmlsou~os a pe\lillo de todos os rc· 
tn'c~cntantos dos corpos o ofllcios. 

Em I iiii:.:.:rornm l!XIJullidos do P~r:~guny ,cujós 
I'Í<Jucz:,s lwviam subtrahido, reduzmdo li po· 
brcr.n mil harcs do hnblt nules. 

Em lii>!l-a ordem do Lo~olu roi cxpul&a de 
p,,rtugal. Os ~rcoiJi~JlÓs flzer:un 11or es~n oc~
siào sobre os jesuítas, as mais ~evcrns censuras. 

Em l71i2-o p:trlamonto du Pari& supprimiu, 
por . unanimidade, n iuslituiçiio dos jos111tns em _ 
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F,r~ns:i. declar~ndo·.a inco~pntivcl com um pniz 
Clvlhz~ulo e couli·DI'IU ao Llu·eilo natural. 

Em !76!1.-por. um edicto perpetuo a incvo· 
gavel, datado de l de Dezembro, o rei de Fr~nça 
ordenou que fosse banida do reino n. sociedndc 
·rlos jesultas. . 

Em 1767-n i de Abril; Carlos lU de Hes· 
J1.1nha 1nandou prender os jcsuitas, coJiYictos de 
terem empol~ado riquezas immcmn~ e de pro
vocarem a ~net·ra civil. Expulsou-os de ~cus' 
eat~dos e confiscou· lhes os bens, 

Ne~se ~esmo ~nuo de ~767, a pedi(lo do 
mesmo re1, os estados de Napole~ e de Pnrma 
os repelliram e canllscar:•m as mns riquezas. 

Em 1773-o papa Ch.llnento XIV decrotou n 
abolição d~ o_rdem dos jesuila~ em tod11 u. te•·ra, 
declarando .1·11~poss!vcl consegnil• para a Iyr·eja .. 
uma paz sol1da e d11t-adoura, em9ua11to existisse 
tal sociedade • 

Em !8!6-foi expedido o ~dicto do imperador 
Alexand•·e expulsando-os da Russio.. Diz esse 
documento: 

lgreja umn pnz ~olídu e duradoura crnqut~nto 
existisse la\ soci~dndo. 

O Sn. J~mo~YMO Sui.IUÉ: -E' jlre.ciso rJUC com· 
pa~e .a lellra da .uulla com os regulatn·~r.tos !JUú 
extstmm. 

O paJla qniz rerormnr e o get·nl uiío nceilou 
a rcfurm:., deelarando- si11t ut sunt m1t 11011 
•int. 

Ç) Sn. SAJ,p.\:>IJA M,\liiXIIO :-E O r]Uc são aind:t 
b~c! · 

q Sn. J&noNYI.IO Sooni~ :.,-N~o alterem n h is· 
torm desse modo. 

O .Su. SALoANHA ,\)AniNHO ;:..;... Não sou cn que 
altero n historia; exhibo apeMs o que ella cnn· 
tem, c o fa::o reafmt•nto. . 

Os que, no empenho de defender o qn•~ é in· 
4cteusavcl, procuram nmold3l·a a seu intento, 
e que 3 deturp~nl. 

Os nobres depu lodos dcwm conf,•ssar. quo 
.Qn~ndo todos os povos ~e \)ronnneiam harmo 
nu~~meul~ conlru uma qunlqucr insiHUi('iiu-, 

• Plantaram a discordia e a ~nimosidade no e•ta ellu H'l'eme~sivelmcnte condt!lllnadn. 
Feio dns familias; desligaram o p3i do filho, o E' impo>si~el que tod11s as Ll[l~·ões, c com di· 
Olho do (l!li e da mãi; semeiaram a divi~5o versa~ f'óruws de go\·emo, se lwrmuni>>JIU em 
entre os filhos da mesma r~milin. n~1 so pensam~nto, proscl'evendo essa maldita 

• Que estado pôde suppoJ'I:lr em seu seio sel\a ile iodos os loga•·os onde dia queira ter 
esses entes penersos, que e!jpalham por toda :t ou tcnbu asccndencia. svm~nte no triste in· 
pnrte o odio e ns desnven~ns? ·• tl!íto de c bel!!'~ a um único Um; o de per~egui• 

Em t873-um decreto do ministerio dn jtts· çao ao cath.,hc•~mo. 
tit.adQ He~vnnha supprimiu 3 companhia d~ Jesus A opini~o conu·a esses homens e$lá innbala· 
na península .:: na; colonias. Esse decreto or· vclm~•tt~ formadtL 
denou o fechn!I)cuto de todos o~ collcgios e in· • Os jesuiiJJ~, c os I(Ue os seguem, d·iz B~llan
stltuições ~os j~Stlila~ no pL'~zo de hos dins. os che nn~ suas insmniçiies sociaes, professum 
bens move1s e imruoveís, pertencc:tteg 1í Ordem opedienci~l pussiv:~, e procuram rl1lll1innr os C$pl· 
de _!.oyóla, rornm confiscados em proveito da f! los ~ncrJI!cando a vonlnde e a liberdade. 
nac:no. • Umn sooiedatlc que sô ~c llpoia no passado, 

• Pronul_lcla~··: ~esta.llpoca, o ~~onle j~suitu, e.n~o no futuro de. uut liOYÜ, ou d1 genero 
~ pnhvl'n u!qutst~~w. dtz um grande l\sc1·i[Jtor, humano, ti uma $Ocicdltde {'ssencialmcnte per· 
I! fa:tcr sm·gtr dos seculos pu>~ados um mmtdo Yersn · · 
de espectros, nnte o qunl o novo s'.'Cillo c~trc· • Coni>idero osjr.suifnseomo ·nm ind1·urnenlo 
mecc e ~e Jrl'il.a, ~;~orcJUe e~~es es11ccli"Us 8;-.0, iu·nci?~wl qne nl>S _qner lot·nar ~h i nozes. 
perante n conso1cncHl da humnnillnde. 0 leste· • ~ao podem r.n~.r ('m uma t"t<l uovt~, som 
munho dns vlc.limas do fanatismo t•eu.,1iaso, , que dt•ixcm de ser o que elles são, • 

O Sn. JEI\ONTMO Sonm:: :-Is~o nndn prili'U: era !lj:io roi de c:erto o espírito de cari(lnde on do 
a perseguição no cnlholicismo. · religi,1io !JUO os lan~·ou no cantjttJ .vnstu do com· 

illi~\'C\U. 
. O S11. SALDANH.\ I\IARI~IW :-N:io é, nem foi ·A eompmhia de Jesus IG,•nntou em dirersos 
pet•;:egui.;iio no catholicismo. Foi, ~. c serú a pailes gr·<tntlcs e~l~IJelecimculos. banca rios, por 
condemnnç5o ~(')s crimos qtlCl siio cumo que da via dos lJU:•e~ ~e i1p1wsou dõls ronnnas purti· 
essencin dessa c.rear.ão tenebrosa. culnres, e cc•nse~uhlo is;:,o ;e eonslituiu em 

Po's rl possh•el 1/Uil fosso poJ·~·~gUi(·fio, f(llll1ld() C~lndo de r:illendn, SI!IHh n;Llsitlci'Uda uesdG 
todo o mundo civili$arlo coudcmna1':1 Lodu~ esse~ lo:;o b~ncal'J'otuira ft•;ttululent;:~, tlt'ixnndo al'l'Ui
llcr,ttrbndorcs dn conscionc:ia e d1t [J<•Z?! n:il:l:ts, .c r(!dll7.idas ;\ mi>uriu, iJmuml!r:IS ra-

Perse~uiçiio furemo~ nós ,, nús mesmo~. ~i militls, lJl\C delta conlianlln seus cabell.aes. 
consentn·mos que, u~sa honl:t iufcrnal ~ob qunl· u SR. Mo:o~Te:-N:lo ~l>Oimlo. 
que~ cnt•act~r. ~~om t(llUitJIICl' l.wbitn, e qnnlquer 
desllllo, se. mtt·oduz~ no Druzd c ad11uiru JH"e· O ~~~. Sun.~t.:SIIA 1\[Anl"llo :-Oh! ~onhol'! 
poudcrunc1a. Como nc:,:-111' nma \"rrdnde hislOI'ica, contra 

E t~~~o n~o tem sido .í~so nm~ poL'$e~ui~1io 30 ;1 r(Lll~l, nc1n o~ propriu~ Jt·~nitas !)L'Otc~torom? 
cntholtcl$mo, que ntê 11 pror1ri:~ igreja rom<ma . O :StL Mot~·~~~:-g• uma or~em n quo a hlupn· 
os tem cooll.cmmulo muita vez. n1dud~ deve ltJnlll\ll~ro~ ~CI'VIçns. V. Ex. du~e 

Clemente XIV como ju vimos, tanto 1.000 . •1u; ~no (~Ue ~·i~ do8er·~: ~~ pe~·~~n:~lid3~0s .e .ostt\ 
n~ece~ lille c~sn gente ora p1·rniclo~a uf1o H uma l do. c:ralo; des~o u•onctHL lll OHtCd o~ .<pa1les. 
so M\~nu ~ómeute, ~.~~ ,·1 lHlll)lllli~:~de In lei r.~. . O :=.n. t:'ALI >~NIL\ M. ,\.nl:-.uo :-~t>o p~r~onnli~<!; 
que decretou o abohçao dos . Je~ull~s em tuda I"lli:>Lo factos mcvntcstuuos na hlslori:L 
terra, declorando imposslveJ· const!guir. !lal'a a o Sl!. ItloNTE dit nm opm·te~ 
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o Sn. SALDANHA MARUlHO:- Não digo que 1 nem ciJm o seu siteneio, que se firme e per· 
não houvesse hctmcns distinctos especialmente . petue

1 
entre nos, essa cafila de mer~ndores do 

qo!lndo 3lé mono~olisarom as scienclas, .m:~s. 1empto. . . . 
hOJ~,· e quando o. po~c~ ~ue houve ~e ~om d~s· O Sn. JERONrMo St)nu}: : -Desde que V. Ex. 
~~fi~r~~e~h:!~i~n:J~t.mçao se eonstttn1U o fia. ll'nta n~sinl n todos os calllolico~. ·;_ 

Todos lhe votam horror. O SR. SAtOA:\'11.\. ~fAtUNHO : - Nao confunda. 
o sn~ MoNTE:_ N;io ll(IOiado. o nobre deputndo, cntho\ico com jesuíta. (Apoia· 

dD8 .) Jesuíta n5o ti catholieo, é simplesmente 
O Sn. SAJ.DANHA !IAl\INHO :- Derendam·os jesuíta. (lli&o.) O ~suíla não ll o padro severo da 

como lhos parecer, mas o forão somente para igreja de Christo, é o membro de uma sociedade 
const:.r, e nunca por convicção. cor•·ompida e esligmatisada por todos os povos. 

FDzendo, como faço, o melhor conceito uo cn· o s 1 s · o · · 1 
racter dos. (IUe ora me combatem nesta matet•la, 8' EnoNTl\lo ODR&:- palz QU!l JU s-uo 

d~ moderação de V. Ex. em relaçii.o a isto. 
permitlam-me os nobres deputados que lhes 
diga. que não creio na sinceridade de que se O Sn. Sun.\~IIA ~[.t,.nt:.llo : - Julgnr-mc·hn 
mostrum desejosos de verem estabelecidos entre com vant:lg;em minha. (ll!tlitosapoiados no sa_lào 
nós os jesuitas. . . · • nas galut·tas. O Sr·. prestde11!iJ reclama s•lenc,o.) 

Nenhum IJrnzileil'O qlle deseje a Micidade de Tenhô consl'iencia disso, porq11e só nssim cum· 
sua palria póde descjat· que nella se implante a pro o meu dever. E fique V. Ex. certo que 
mais pcrigo~a das !>eilas. Nenhum quererá que todos aquelles·que sustentarem que a admiss~o 
a melhor arma do obscu1·anlismo venha entre dos je~uit:ts neste pniz póde ser tolerada, con· 
nus ser posta em ncç~o. Ninguem trocarâ pois, correm pnrn a desgraça das gerações ftlluras. 
pelo pra1.er de umn indebita. protecc;ão, o nmqui· O Sn. FEttCIO nos S,\;:nos: -Eu não admilto 
lamento Jc su:t libcrdauc, o abatimento e a C$· que se recue os JlOl'to~ a niugu~111. Nüo tenho 
cravidão da eQnsciencia. medo delles. · 

o Sn. MoNTE dâ um aparte. o Sa. SA.LDANIIA MARINHo:.:... Pois eu lhe nffir· 
o Sn. SALDANEIÀ l'rfARINltO.:- Diga v .. Ex. o mo que deve ter medo do povo, que allnal, e 

(jUe quizer, não acredito neslo seu empenho : por.si mesmo, se libertará ilelles. 
11rezo·o muito, e.cu lhe Caria a mais revoltante (Trocam-se muito1 apartes. O Sr. presidellte 
i'las injustiças aoredilando no que tenho ouv-ido t·eclama attcnção .) 
neste debate. Consintam os nobres de~utados que tratemos 

.Em todas as partes onde os jesuitas t~m li· com calma esta gravissJ[na questão. Desejo 
vremento runccionado, se nota uma cir~urn- n3o ser interrompido, mesmo ptlra que possa 
standa sem duvida digna da maior con·sideracão: encadenr a .minha t~rgumentnç5o: parece-me 
a rublo. de muitas fortunas par&iculnes. que os dialo~os não são, nem podem ser per· 

No confissionnrio, e na hora extrcma,Callando míttidos (llpoiCiàos), porqtle desnatunmt do todo 
sempre do inferno, e ameaçando com as pcu~s a discuss1iu. · 
eternas, ageitam her:mças,e conseguem forca das l!i os jesuitas, que ora siio ~xp~llidos da Ell· 
doaç!les. ropa, procurnm ::rs no~sas plngn;, vêm sem 

E' a quadrilha, permitla·se·me o termo, n1ais duvida reuuli'·se ao~ que ja aqui estão, e com a 
bem organito.da, que o mundo tem visto. (M«ifa.t sua t.tpl~ndid~ t>halange de irmãs de caridade, 
apoiados e Qparte.t.) em ravor de que::n os nossos governos têm eslon • 

Aqui mesmo, e apenas em um circulo, ali:'ts dido o seu manlo da· verigosa conwlacencin, ~ 
ja bem adiantado, e Cotnlrnente consentidl) pelo h·retlectidn beo.evolenc1a. · 
go\'erno, jesuitas e lauristas, por si, c espc· 0 SR. JtnoXYMO Sonn.;::-Esla8 irmii.s de cnri· 
cialmente pela sua guardo.. avan~ada das irmã.~ drule tem prestado rolcvnntissimos serviços ..w 
de caridade, tentJrraneudo do pntz cenlenas da paiz. 
contos de reis. Por qunsi lodos os paquetes 
remettem so.mmas nvultadns !lue vão ser entre· Voz&s : -Oh! ob t (,1fuito& apartes.) 
gues ao (lentro da ordem,ua l!;uropu. Conhecem o Sn. SALnA<iHA .MAnrNuo:- Deixemos cst~ 
qut:J a cnridndo é uma das prinCipaes virtudes incidente, e de no\'1\ rogo nos meus nobres col
dos brazileiros, o n ~xptorllm do modo inaudito. legas quo m6 nttcndnm. Discutamo~ com cnlm_:~. 

O Sn. JEnon:.~o SoDn~ : -Chega n intole· Está o g-overno \egal~en\e :.uton~ado. a nao 
raueia nté ao ponto de não querer que se dô cs· ~onsenlir no eslabelec1mcnto de JllSUlln~ 110 
mola! · ·. Bnzi11 

0 SR. SALDANIIA MARINHO : - A inlolerancia 
chega aló oo ponto do pretender quo so possa 
explorar a caridade publicu, em . proveito da 
nerandn congregação poU&ica dos josuilas. O 
pol& e os povos civilisados que nos julguem. 

O Sn. J:rmaNTMO Sonnli: : -Ficamos nós callto· 
licos sem o diroilo de darmos o que ~ nosso :i 
c.urla rom3na quando assim o entendermos ! · 
· O S11. SALI>o\KH., liAnÚmo:- nas nüa sejn o 
Estado connivenlo ctn tiio esc~ud3losn expio· 
raçiio, nlio nutot•izc j;lmais, nem com a sua nc~ão, 

Tomo .111.-U .• 

Entendo quo sim. . . . 
Eumlnemos a qucslüo pelo seu lado JUrl· 

dico. · . · 
••.. O brevo Dominlls ac R~dtmptar, que extr_n· 
guiu o ordem jesnitic~, obtevu o beneplae~to 
l'egio, por carta de lei de 9 de Setembro de 177~, 
pela qunl se mandou prender e r•emetter ao LI· 
n1oei1'0, qualquer desses pndl'es que ·a~parecesse, 
bem como os quo n cllcs se assoct~ssem, o 
quaesqucr i(UO nlio obedecessem ao breve. · 

Contra os quo \'oltasscm ao dom.inio d~ Por· 
tugal, (e o Ba·azil a clle portencHI ent:10) se 
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mandou p1-oceder bem como cr•utra os que os 
recebessem. 

E' expres~o na lei de íl8 de .c\gosto de l7Gi, 
paragratJhO~ 7.0 e 8•. 

Jã ~ntes ti(lham elllls sido suspensos de con· 
íea:;ar c de prégnr, pelo editnl dt~ 7 de luuho de 
!758. 

Fornm·lbes tirado~; o ensino e escolas rto reino 
de l'orlu~·al e don~inios, licnudo extinc!ns todas 
:.~s classt':< e ~scola.; que elles dirigi<•m, como se 
Tê do alvar:i de :!8 ddunbo de i7õ9. 

Con~ider;~dos proscriptos e cxtermitiadns, roi 
prt)hiuid.a toda n eommunicuç~o com elles, se· 

fundo n carta r~Jgi:• dt~ H de Ue1:embro de 
7ti8. 

E paro que. ningtll'ln aUegas~~ ígnoranc!a, 
o alvurà ut~ 3 de Selelllbro rle 1759, mnudou 
que se rem~tte~~(' p:n·n \oda~ as con1arc;1~ a llQl· .. 
lec~·~o impre~~a d•! todos Ps .. papeis relativos :1 
sun extiltet·âo. 

Tal era :i leg~i~b~no portu~ueza. 
. Ent,·ctanto. por c:or1n 1e le1 de ~O de Outubro 
de t823, da no~sa ns.~··mblêu yt•t•al CliiiStituinte, se 
m~ul1ou que tod~s a~ ordcnnçõe,;, leb, r<!gimen
'os, al"arlis, decr••to~ c resolnçõe~ promulp;nda~ 
pelos reis (h~ l't,rluJ;:al, ~~~ :.!t; de Abril de i8'1i 
rossem exeeu\ad~s no Impt,rio, cmquant.o não 
ren•~orad:.s expres~~mente. · . . · 

E a mula de.Jei de 3 de Setemuro de l71i!l 11iio 
revuftmtu t>:cprcssirmcute af.é hoje,determinou que 
fossem dr!Sitaluralisados, proscriptos. e effectivti· 
mente e:rptl/ sos. para 1WtiCCI· rnais pndere m ent m.r 
em Pot'l!t;·;al e se1u dom iMo.•, os padres da .co11~· 
panllia dt~ 1 e.•us. pol' siwtm 11 otor i os J'efleldeli', ad· 
r~ersarios a.'l!fl'essores coutm os Estados, cm1tra 
a paz pu/1/iccr, 'cotttl·a o ben~ commumc. 

Não se trvrando de cidadãos brazileiros, e 
sim de estrangeiros infeusos as instituições li
vres e reeon hecidos perlllrbadores da paz ll 
socego vuiJ!icos, n:'o ser8 ln'entnrusv nflrmnr 
gue ('SS~ antiga lei porlugLH:Z:~ ainda l'egula no 
Braúl. 

E li asslUt porqut~,nntes e depois da C~tn!titui· 
ç~o •. os je~uiln,; C(JUtimlurnrn a ser constderados 
fora da let. 

Exnmincmos: 
Compuls;,d~ ~· l;~gbluçiiv vat••ia. nchrlmos : 
A provis~o d<J :!0 de Setembi'O de 1809 (do prin· 

ciptJ regente) que rr.andou t·everter ;i fazandu 
publica a~ razeudll~ de gado que dl!!~ possuíam 
em Piauhy; · 

A provistio de :!ll d~ Agosto de 1810, que deu 
destino, m~ndando nrrendar, por co11ta da {a· 
~~~~du publica, 11 um particulnr, 11 ca~a denomi· 
a.eda Not'iciado, que a eUes pertencera ; 

A provl~ão de i de Junho. de 18{~ lJUe num· 
dou dar lih~rdade a todo~ os escravos a elles 
sequr.strados em S. Pnulo ; 

A fJI'nVisilo de !O de Abril de IBt:J que mon.
dou desLionr o seu eoll!lgio na Bnhia, no usn da 
Sé, cn\hedral ; 

A restJiucão de 11 de Julho de 181!0 que znao· 
rlou sdjudicar ao llscn, as c~rta~ de nforamento 
dL~ terras que lhes hnvinm ddo concedidas. · 

Em 1830 se nu\orizau a npplicoção de bens 
que fun;i~m ~ifto do8 jtsui,ua; c mais ~tind~ se 
confirmou a carta régia de ~8 de Julho •li! l8l9 

-= 
que considerou e:ttinct:~ a cornpanhin de Jesus, 
sem du\·ida pol' força da anterior leglslaç~1o. 

A ordem áo thesouro, do 13 de lllaio de 1Ba6, 
ainda con~idcrou em vigor :r exlio.eção da me~· 
ma cnmp~nhia,para julgnr proced•mte o seques· 
tro de bens que lhe havia sido determinado. 

Em 1838 se mandou qnc, na igreja mntri~ r.l3 
l"ort:1leza, se ususse rle nma larnp;oda qtul perten· 

. l!er~ ROS j esui ln ~. 
E:n tStit se de·u de~tino à~ alfo.i:ts d:: !}<'llta 

que h:.viam sido •equestl'adas á -.:omp"nhíu. 
I. ·S . eiTeito~ da legisla~iío de H59 em diante, 

relativo;; aos jesuita$ tiltu ,;ido re~peitarlo" no 
Imperio. · 

A le![isl~r;ãu anterior é V"h.rente, nté que por 
DOV:I lei ~eja t;!Xpr~~samente revogad:l, porl:~OtO 
diz~ndo que o goV~;!'oo oslá nrmado du facul
dade legn!, paru mio conscn\\r · no ~stnbcleci
menlo de jesuitas entre nó~;não exijo uma vio· 
lencia. 

En1 Lodu o ca>u 11ergunto ao governo : 
· ConsidPra em vigor, no lmperio. a legislaç5o 
portugiiet.a a •4uc me tenho reícrido, e confPI'Ine 
a leibrazileiw de 1823 da as~embl~a consliluinte1 
e jul~a.·se co111 força ba8latlle plll'a clecutal·n 7 

N('Cessit:. lle rrova lei pnrn Jmpe,Jir o cst11be· 
Jellimento de jt.mitas ontrc UÔ8? • . . 

Antes lle tudot.:UtUJ.ll'e ao govemo ~cr franco, 
explicito,. e positivo nesta grnvissim~ questão. 
· Diga o que quer•, mas ra,.a·o de modo u uào 

mistiticur o espirito vublico. . 
Admitte ou n«o os jesuitas uo J3razllf 
Aceita ou repdle esse elemento. de auarchia 

religios3; de !Jcrtutb~çiiu d~s consciencia~. de 
volitica retrogra.da, de ~erversão moral, e de~· 
\ruidor de \udos o~ pl'inc1pios sãos de Hl.lerdt~lle' 
Qn~r falmr n hem ? deseja que ~s !:'Cro~õe~ fu· 

tur"' el\comrcm tlrmadns as buses.de suu pros· 
J.leridnde, e o não umaldiçõem por sutl. actual 
de~idia, por St'U eri'O presente, senão pelo 
cri111e qtto oru comtucttnm o.k lcso·pn\riolismo f 

Si cou1o desejo, e lhe curnpre, estil de unimo 
Urrumlo [J:ll'a ra~er o bem :1 este pi!iz ; e si por· 
vcntur:t eutendt~ que nflo eslá armado l9gnl· 
mente. vara. o!Jstllr a organiilaçlio aqui, dessa 
ordem fatal !\ humanidade, 11 actuahuente re· 
pellit1a IJOI' trmos os povo5 eulto..~, veuba ao 
pul:llrien to e veça as indispcnsavcis facilidades: 
ell<~s Jbe niio Mtariio, desde lJUI:l se uwnisfestar 
~i ncc nwu:: u ttl e trrp<:Jn bado por obtel· 35. CôDlO 
sabtl, estn eamat•a. nada lhe negará. 

Não se illudn ''governo: a ~ua respnn~ahili· 
dada é cxlraordinaria. 

Os inimigo~, o~ moi~ ousados dn civilis11çào mo
dernn, os ngiotns das consciendas, os conspira
dores pe1·ennes con 1r~ as libordadtls publicas, o~ 
gr~ndt~s demf'lidores dns in~Lilni~ües d!!mocrn. 
ticas, . os condemnados . pola propria IgreJa, 
os réos dü aha trai~lío a tudo que é soclahnenle 
gr,,nde, e uobre ; os iuimigos communs de todos 
os povos, batem-nos âs portas. 

O pnlriotl~mo lh'as trancará para sempre ; o 
egut~mo1 a l)erversiio, a immorBlidade; e o 
crime, ln'~s abrirão de par em par. Escolha o 
governo entre esses dous ulvUres, mns raçn•o 
com rranquezn, faç~·O saiU misLIHcnçües, dign 
11.0 povo brntileiro ps.ra onda o quer conduzir. 
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As~im ponho termo ao ~egnndo ponto de mi- R!!clamsQlles llomo as de ln~titnlr-sa entre 
nha interpellaçiio. nós o casnmento civil não podem, não devem 

. Continuo com aeanhatnento, conhecendo q11e ser trntadas com o desdem; com o desprP-ro, 
estou abuRando da henevole'lCia de~ ta commra; que lemos notn do da parte do ~overno. ( Nãe 
(ttào apdiado1,) mas deseui!Jem-mt! os meus hon-. '!Puiadn8; apoi11do8.) ·O que é certo é que· o pro· 
ro.dos eolle;.ras, atlendendo a qne me foi conce- Jecto que up~~s~nH•I nem t':m l}btido parecer da 
dida a palavr", muito depois da hora, que estava ·nobre eomm1ssao, e nem s1do dndo para ordem 
desif:(na•1a p3r~ as interpellações gue eu havia do dia, porqu~ o gov~rno assim o tem determi· 
annunci;•do : e quP, :t importoncia dos ohjectn~ 11e n~do. 
que .!ri me occupei, e de que me occuporei ainda, .NE>sta 'situação provoco o governo a que com 
me obri~pm a não deseer já d:t tribuna. F~rei ft·anqueza SP. pronuncie pró ou contra ~s~a idéa. 
por abreviar, quanto m~ rõr possivel, :~s nbser· Quer ou niio a instituil_-lio do ensamenlo civil T 
vações co~ ~m' tenho de jn~tiflcar as p11rgnnt~s Responda-nos com lealdade, a Lenha a cora-. 
que ora diriJo no ~overno. gem de seus :•ctos. 
· Passo ao :J.• ponto. . p • d · O •tovcrno llcWpta a inseifuípro rjo casamento . nsso 110 ... • ponto as iutrr[lellaçõ6s : 
c:ví[ 9 t:;,tcí n !JOI.:e•'IW resolvid" a nmnte.•· ·11 t~egafà.G 

Sr~ presidentt~, untes de 1879, ante~ de come. lk "I!CUr!a ao Clt•'O bra:ile~ro, relnlívam1'11te. á8 
çar esta ll.'gislatura sob a iniluenciH liberal, jâ suapensõí•uz-in(o1rmata. cot1icimtia. ~ 
nos arcllivos d~st:L c:•marn jn1.inm allrallos 30 pó O clero s~>rio, o m:tis illustrado e dirmo. o •a· 
da sccr,~ta!'i:t, projectns parr. a institniçiín doca· t:erdol~ brnzileh·o gue sabe haLmonisar ós sens 
samenln civil t dllveres religi•sos 11om os que lhus silo imprcs· 

Estn mHll'ritl. aliós de tnntn nl<:nnee suei ai, P.gta ciodivP-is d~~> cidadãos dt! um pniz livre, 11cha-se 
medida liin altamente .rer~lamadn pelo paiz, foi alerrorisodo unte o disct·icionurio e lncorrlgi
ns.~lm d••sr~omnnalrnente pr,•terlda 1 vel poder dos bispos romanos, comprebende 

Entt·nndo para o pal'lamcn!o e nll intaito de qul! sern qup, ~e Ih~> inst:LUre um pt•ooosso, sem 
vêr discutida e ndoptada essa institniçiío, no que, nem particulnrmenle, >e dê lngm· li defe!a, 
meu Ci•nceilo, nr!letitissimn, foi um dos meu " independeute. dP ~er ouvido e eonvencido, 
primeiros cuidhdos aprcsentnr um novo pro· pode ser rtdmlll~do com a suspensfio da ~Z· 
Je~to para es~c fim, projccto quu veiu amparado ín(o,·mrtta con~cientia1 e por ena privado ar· 
pela autoridade in~uspdta do Instituto da ordem bitrariamente de omcto e beneficio. . . . 
.dos 11dvog3dos brasileiros. Osacerdole brazlleiro, que niio póde, mesmo 

Es~P. projeeto, alias npresentndo em Fevereiro pel.o ~eu mint sterlo, hnçnr·se a .u·mn occupoção 
do auno proximo passado, ucba-se até agora na qualquer, tlr,n reduzido, por simples C3pr1cho 
past~ das eommi~sões a cuja allreciaçlio fni eplsr.opal, :i mais horrtvel miseria. Dos assim 
sujeito. · fulminadus em gloria dos scrvi~os .de Roma, 

. Estamo~ cou1 mai~ de dous mezes de sessão, alguns já têm succumbido á falta de meios de 
nest0 anno, e csga illustre eommtssão niio se subsistencia, 
dignou ainda. honrar-no~ eom o seu parecer. Os 8ns. DuiN 1! A.11Barco:-Apoiudo. 
V. Ex_.· Rnh.e que no r.e!!'imento ha · r~m~ilio con· o SR. SALDANHA r.fARIKHo:-contra tanto ar• 
trn n mercta, ou desu1m d·ns Mmmtssoes, mas blt'rio, ~ontr~ t5o ~vlltimte capricho,; reclamada 
1!s~e remedio .tombem tem ~Ido esquecido! umn garantia qualquer, e essa guranLia não póde 

Sabemos que nenhuma materi~ é dada parn deixar de ser o recurso para os podere~ publl· 
ordem ~o dia sem aoeôrdo com o governo, para cos, dns de~poticas sentenças dos bi~pos. 
com qUt)lll o nol>re presidente da camar11 ~ruurda Assim como de todos·os actos do episcOíJ&do 
vempre eMLa defertmr.la. · hn recu~o, \)llrtJUI!, do umn tiio perigosli nuri· 

E', pni~, com o gnverno que nos d~vemos buiefio dos b1spos !lt• deve fazer cxcepçiio 1 · 
entender, vistn que do goTerno ·sômtnte de· "f~o basta já o doloroso experíencia que tt>rnoif 
p1md~ tudo q11an1o tenho estP l~~mnrn de dh· tido' Padres vlrlUo~os, e a todo~ os •·e~ peito~ 

·cutir,.c de d~liberor. · . digno~:estiio privados elo uso de suas ordens, e 
Esta instilllit:iio, aliás CO[Ilbntida totis viribus por conseguinte dt>S meios de subsistencia I 

pelo ultramont11nisnw, e 11elo~ bispos rebeldes OSn. FELICIO nos SA.Nros:-Vilotrabalbnr. 
as lei~ do Estado, Ú i udispen$aVe DO Braz li, 0 Sll. SALDANHA lllABlNHo:-Oh t S~nhor t NiD 
e~peciahnente nas condições dimt~ei~ e summll· é assim que se responde a uma questão séria e 
mente pr·cjudlciues em que no~ tem colloc:•do a ~o~.··rave como esta. 
fn.L~l I~treja do Estndu. (:..lpoiadn1.) Ja tenho nn impreusll, e n~sh tribuno·. de- O SR. ~·sumo nos SANTOS:-Nno conheço outra 
mon~trndo. e com vantagem, a necessidode <In Mspoeta. . 
adopçiio do Cl•sa:uento civil. :.: nllm c lllister O SR. SALD.\NHA. MAIUNno:--Dign-me V. Ex. 
dízor ma i~ ne~La occ<~~iiiu, bnstnndo lembrar que si o privarem cDprichosomente dos direitos de 
qua~i todos os pai1.es mais adi.-Lní.~dos, mesmo sua profissão, se:!, nem siquer o ouvirem, 
01 cnthnlieos, tem revindicndo esse direito do sem que nem V. Ex. posso conhecer a razão, 
E't~dol 'l"~ a. l!l'l'uju t'uo~Hlrt:l ao ll111 positivo de 

1 

e a.inJa nulis, si fór prlvndo de recm·~o eJn· 
aun po itu~n, e JlMa inflnir 11:1 falllilia, usurpara. tra a injustiça de que se.ln 'l'ietima, V. Ex. ac-
(Ap,iadoB.) . · ceital'lí uma tnl respostll 'f · 

Hoje, .r.cnhor-os, só pretendo J._t1e o gov~r~o J O SP.. FEr.rC:TQ nos S.u:To~: -1.:!Uc.di:-~itos I De· 
· declnre o rJUe intenta ~obre tao momentosa . mlttldo um empregado publico, o quQ se ba d& 
qucs&lo. fazer' 
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O·Sn. SALDMill'< MAlu:NHo:-Niioha demiSsão; 
ha no caso J!resente, suspensão, mas sem tempo, 
disericiooor1a, á vonladc -de un1 ·homem que 
pelo menos, póde errar. quando -mesmo não seja 
covardemente despolico, como o snbem ser os 
nossos bispos nllramonlllnos, como dizer-se 
simplesmente: vão trabalha"'! · 

O SI\, JERONYMO SOnllt:-Quontos ·clerigos ha 
suspens.os e~·in(ormatcl conlcie!l&ia. ~ 'l'niTez não 
bojn Ires em todo o lmperio. · 

O Sn. SALDANH-'< MAnJ:;no:...-Qb t · Seribor I Vá 
perguntar ao bispo· do Pani quanto~ tem sus-
pendido. _ 

O Sn. Rur BARBoZA:-Estão presentes dous 
depu~:tdos llo Par:i; elles que digam. · 

0 Sn. SALDANHA. 1\(A'IIINHO: -Não é pequeno O 
numero õe !<lccrdotcs que tGm sido suspensos 
t:J.: • in(ot·mata cotlscie"tia, e espeelalmen te no 
Par;\~ muitos o tem sido por motivo& politicos; 
por não se terem querido envolverem eleições 
em favor do pat'IJdo e&lhollco, alllado a !li Ms 
con~erv adoreg. 

O Su. A~ttuco:-E) verdade. 
. O SR. lfANIN :-Apoiado. . . . · 

O SR. SALDÚHA M.~RJ.NHo:-Algutis lêm Calle
cído, desgostosos, e eein ll1es serem ·restiluidas 
as orden.1, não obstante serem de comportnmen-
to irreprehensivel. (Apoiado•.) · 

Si o numero dos suspensos nõo é mais avul
tado é isto devido ao receio . de . privacues de 
meios de subsistencla, que tem 3rrastado a sub· 
meucrem~se aos caprichos do diocesano n quem 
a submiss3o servil agrad:1 m:~is do que osesti· 
mulos de_ dignidade •. (Apoiado.r.) .. 

Aos b1spos ultr.~mon~nos pouco imporla a 
p~rcz_a de costnm~; o ~eu .empenho é o da obe· 
d1emna J•osslva . Só asstm têm elles conseguido 
{) ~eu partido de suissos de Romo, a quem deno· 
ruinnm, cathtlliCo$, ( Apoirnlo1.) · 

O Sn. linON\'MO Sonnít : -~lns . diga V. Ex. 
qu:totos clerigos hn $11-~pcnsos cx·in(or·mata 
con1c icnlia '1 . · 

O Sn. SALDANH.\ 1\rAI\INno:-Não tenho em me 
:morin o numero · dos pndres suspensos, e nem 
V. Ex. o sabe. · . . 

o sri. JEROl'iYMO Soont;-v. E~. que Inter• 
pella o ~overno; é que de\· e vir com :.t lista. 

O·Sn. SALDANHA }fAlW!Ifl!O: -Que me imtiOtta 
~-lista, que me importa onumero. das victimas, 
qu:mdo troto de um ponto de direito e de consti: 
tuir um correetivo contra o arbitrlo jít insup· 
Jlortavel dos delegados de um vontlficado in· 
transigente'! (<Vtlilos apoiado!.) 

O Sn. 1-'nEDRIIICO Rtoo : - Si niio lia maior 
numt:ro de ~uspensiics, e porque o r.lero vive 
f<'ceioso. 

O Sn. SAl.l.IANilA MARtNno : - Citarei ao nobre 
deputndo nomes fi'speitnVI!is, como os de Motile 
Carmello, 11 quem o bispo. do Rio de Janeiro 
niio ·iguola nem em scicnela. nem em virtudes 
nem em religião ; de Eutychio, robusta inlel
Jigenci~, honrado n toda prova, quo bem Sllbe 
cumpr1r os ~cus d<~vcres s~eordo~aea,. o n ·quem 
o bispo do i'a.rli Culltlinou eom n suspcnsiio so· 

menle pOr despeitos pessoaes e motivos poli~ 
licos. 

OS Sns._ DANts· E Aile•uco:-Apoiado. 
UM Sn. DEPUTADo:- o Deão Faria. 
O Sa. IB:noNtMo SoDRÉ:....,. Niio hn ·gt·ande nu· . 

mero de suspensõe$ u:·in{orrnata cor&sciet~till; 
ar&umenlem com SBriedade. (Ct'uza,;,.,e muitos 
aparte' e o Sr. fwesiderlft t'eclallia alltr~lio.) 

o Sn. SALDANHA AIA-niNHo:- tine mais serle· 
dâde quer v. Ex. t ·· 

· · O SR. JF.:aormro Sonn~ d:i .util aparte. 
O Sn. SALDANHA &IAtuNuo ·:- Ha p;~dres sus· 

pensos que estão na miseria, e disso dão tes
temunho os nobres deputados do Pnr&. 

Os Sns. D.uuN E A:..&aJco :- .sem duvida. 
O Sn; Ru-r BARnozA:-E Mo de ser suspensos 

tollos os que forem independentes. 
o Sn. Suti.ÜmA MAIUNHO:--A que'stão niio e 

de numero, é de dil'eito. (Apoiados.) Supponba 
o nobre deputado que ·ero. um; linha tanto di· 
"!_ito, c~mo um grtinde numero ; aupponha que 
nao ba\'ra nenhum, cum,Prill•nos provct' contra: 
nos abusos proticaveis. S1 não· podemos razer po 
ora oulrn cotisa, restnbeleÇ3mos o recur,;o das 
decisões episcopaes, qne int1ingem essa pena, 
som tempo, sem lnniles c .dl~crlclonnrlu, .da 
suspcn~ão t:r:·in{ormata coniCatliCI'a~ 

0 DObl'e ministro está perfeitnmeull! no SÍIU 
direito. restabelecendo o recurso .. (Apoiado".) 

O SR. JEno~nre Sonni::7 E' bom notar que 
o decreto é do Sr. coosclheit·o Nabuco. 

o ·sn. JoAQur~ NAauco :- Q11e nbriu müo 
delle no senado. · · · 

O Sa. JEaonyo SoDtu::- V. E!C: quo clt:. 
sempre, e com razuo, o nome do conselbeiro 
Nabuco ; permitia que lhe diga que o decreto 
foi delle. · · 

O Sn. 1o.\QI1lY NAnuco:- Abriu mlio dclle, 
não contnn com este proce>dimento· por p:trte 
dos bispos. · 

O Sn. JEnON\"AIO SoDn~:-:oo Eu sou (la escolil 
historiea, como o nobre · deputado pelo .Amazo" 
nas; por isso cito os Cacto~. · 

(lia outt·os apartes.) 
. O Sn. SALUANtr.\ MARI.SHo:- O que é certo 
t! que o decreto n. t9H de %8 de Mar~o de tSo/; 
deve ser revl~lo o ness:t pnrte =:~lterndo, p11r:1 
que oa bispos u1io coutinu·?m :~ abusar, como 
até J1oje o t~tn rcito escnndalosamen\e, dessa 
attl'ibuiç~o perigoso, confiando nn impossibili • 
dadc do recurso. 

Dign·nos, pois, o go,•crno ·11 sun opinião a 
r espeito, e ueelnre si esl!i disposto a consen·ar 
~s cousas no e tndo- em que se acham, e sem 
rcmedior o mal eonttll o quul todo o clero tligno 
reclama. 

Passo ao ã . • ponto: 
Qual O penlllfliCIIIO do goVel'IW no qtiO COllCf.t'IIC 

li ,qratJc qut1tão dt' .set>arajxio da Iil~"'i rJ do E~ttldo ? 
Por mais lio uma vez tonho nosla tr•bllna, 

traindo de~IB importante materln. No impronsn 
e artui tcnh(l IJicnnllicn&e demonstrado n ncces· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 11:58+ Pág ina 36 de 59 

Ses8ilo em 16 de J11lho de 1880. 333 

sidadc nbsoluta o indeclinnvcl Qm gnc estão 
paiz de desfazer o hybrido consorcio da Igreja e 
<lo Esllldo. (Apoiados.) . 

. - :.; Os ultrnmontnnos, nas suas insidiosas pre· 
teneões, exigem plena liberdade da Jgreja. 

E' raeil - seja c lia separada do Estado. 
Pela nossn parte exiglmos a liberdade do Es· 

tado, e aó a conseguiremos com essa separação. 
Os poderes do Est~1d0 seriio afinal obrigados a 

adoptnr essa medida, si n:ão quizerem consti· 
tuir·se cegos instrumentos de Roma. 

O art. à. o da eonstituiçoo não é i:Onstitn· 
cional, como n5.o siio os que so · refcren1 á 
eleição. · 

O Sn. Jo'nEOBRico O&Go :-E V. Ex. tem tra
balhado pnra n se)XIração dn IgreJa do Estado, 
pelo conjuncto das medid:JS apresentadas na 
calilara. 

O Sn. SAr.DANHA :MARINIIO :-V. Ex. sabe que 
com esso separação se cbterã fneilmente quanto
desejamos e ;nteressa á sociedttde em geral 

Na situaçílo política do pniz, e no liberalismo 
que ohservnmos, ê mister ir por pnrtes, e ern 
vez de propô1·, esse svstema completo, o que 
era muito mais curial, 'descer a propostas par
ciaes, ) :i que é n ecessnrio, :i custa de esforços 
maudilos, ir colhendo uma por uma das mil 
cousas de que necessitemos, e que entretanw 
podiam set• eompr~hendidM em uma ·lei, e 
multo simples. 

No que coneernc a separação da lgrejn do 
Estado, e pelo quo, mesmo nes'a easa, tem 
manifestado os rillrnmontanos, a medida é ge· 
rolmente ncllila, o que. muito me tem moravi· 
lhaJo em scctatiosóo3yllabiM, que, em absoluto, 
condmnna e onothemnlisa essa nspirnçiio. · 

O Sn. Mo~TB :-Não condemna. 
0 Sn. SALD!NH.\ )(AR!NHO E .OUTROS ~ns. DEPii· 

TADOS :--Condemna. 
O Sn. Mmn:t:- o syllttbliB nõo condemna 

isso. 
0 SR. SALDANHA M.o\RINIIO :-0 SJillabus COD· 

demqn aquello que dis.ser que 11 IgreJa póde 
ser.soparnda do Estado. 

O SR. MONTE !-Nio o~t' l:i isso. 
0 Sa. SALDANHA MARINIIO: ~Tenha pa• 

cioncia, o nobre deputado está excommun· 
gudo. . · 

o Sn. MoNTE :-Convido o nobre deputado a 
ler o Jyllabus. 

0 SI\, SALDANHA MARINHO; - Ell O 8!1\iS· 
faço : 

O syllubus, no orl. ü5, é e. xpllcifo. Entre os 
casos que na fórma do breve Qt((Jnta. CUI'a, aiio 
jJro~C'I·iptos, . repl'lwndos e condemnados, entre os 
ann\bemas fulminados por esse parto estupendo 
do· pontificado, se acha o daquelles que di6se1·em 
que. a Igreja lkve s~r aepa~da fi{} E8tado e o Es·. 
tado ela I,qrfja (textual). 

o Sn. JJmoNYMO Sonlli :....;Eu declaro que voto 
.contra n sepuracüo da Igreja do Estalfo ; sou 
consequenfe em todas ns doutrinas. 
(Cruzam·s~ outros apartes.) 
O Sn. PAESIDENTB :-Atlenç5o ! 

O Sn. SALDANHA MAniNHo :-Não tenho', por
lauto, de demorar-me neste ponto ; a separação 
da Igreja do EstDdo esta no nnimo de todos 
(apOiadas); menos no do nobre deputado pela 
Bahia que é consequento. 

Rosln·me pedir ao nobre ministro que nos 
declare o pensamento do governo nest~ ma· 
~~. . . . 

Sendo o nctunl gabinete liberal, não púde 
deixor de aceitar como suas estas palavras do 
grande Castelar : 

r Decretar a liberdade de ponsamenlo, a li· 
berdode de associação, a. liberdade de reunião, 
os direitos individuacs, e aD mesmo tempo con• 
sentir c manter como do Estado uma ]gteja, 
gue, com o poder que lhe emprestam proclama 
n liberdade como heresia, o direUo de reunião 
como uma blaspbemia , os direitos iudivi • 
dnnes corno uma aberroção ; e que tudo isso é 
proteslantismo, jnnsenismo, pnntheismo é inad· 
missivel! 

r ú Estado que em tal consente, é um Estado 
suicida. • · · 

No começo dn sesslio do nnno pas~~:~do formulei 
pro,leclo no s~ntido dessa reclamada separ·ação, 
e offerecl·G á consideração da camara. As nobres 
commissões a quem fo1 elle remeltido, não se 
dignarnm aind3, e sem duYida por lnRueneia do . 
governo, daneu parecer. A minha respt~nsabi • 
Tldade ficou snl v a. . 

Nestas circnmslancias, e devendo o Pftil!. co; 
nhccer o que deve esperar em objecto tão mo· 
mentoso, ct~mpre ao governo deci.arar rr:mca 
e lealmente coroo pensa, e o que delibera a 

·esse respeito. · 
Passo ao 6.• PDDIO : 

· Tem o go&•el·no pronwvido 110 stnatlo o amla
?1161~to 11 apf!rovaç4o ·.da proposifilo duta etlmara 
sobre o l'egastro civil '? 

A demorn que tem tido no senado o propo· 
slcfio d~sta camara, relativa a. esse objecto, é 
digna de serio reparo. ·. · 

Não temos propriamente registro civil. . 
O que ora ainda ttstá a cn rgo dos )!nrochos t.i 

imperfoiLo c defeituoso, e n!o satisfaz as.cxi· 
gencias dessa necessidade publica. Do registro 
civil dapcndem os mn!s inlportantes interesses 
da fllmiUa, e é mister satisfanr lão reclamnd!i 
exlgcnela do pniz. . 

O registro elvll jn se nchn autorizado por lei 
do Estado. O regufamontu formulado polo Exe· 
cativo pura n execuçiio dessa lei1 toi lla muitos 
nnnos expedido. Para os deviaos effeitos era 
mister o pprovnção na parte penal, e só isso e r~ 
reservado ao poder lcgi•lnlivo. Pnrn isso offe· 
reei projeclo, o quo.! depois de ill,/usllficovel 
delonga, foi approvado por estn camarn e remei· 
tido ao senado. 

Hll mais de um anno que isso 11c tez, e nada 
mais so ha feito n té n gorn nessn ontrn cosa do 
p~rlnmento. 

Corre que o Sr. presidenle do ~enndo é. inftlnso 
a eslo projccto1 e qne por isso não tem dado 
nndam~mto ali!. 

Nilo o creio, porquanto tenho ne rnn!s alto 
conceito o nobrê cavalheiro que presille o se• 
B[ldO. 
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Jrro:;aria grave otren >a a es~c distiucto ci • 
dadlio. si_ d•l leve suspeitasse que elle ~nte
punh:i lnlcres~es varticulares, ri sali.,tsç:io de 
umá Ilt•Cl}~~idade puhlicn, tõo ruc.!nmnda como 

· esta. 
Eu sei ttU" a muitos; especi:~1mente a fnten

deiro.<, ~onhores de :rrande numero d~ cscr~vo!>, 
o r<'gi~tro ch·il, tf,l algun1 m•·do incommoda; 
m~s c-nmpre-IJJe~ fa;;er 'esse pequrmo ~.1critlcio, 
qnnndo Sl~ trntn do intereHe ge:·al. . 

O r~gislrn civil é impre~r:iudi·,,el an~ tr<~halhos 
t•;:r.nli~tkos ; á pror1ria policia, e ~obre tudó. ti 
provu .indisl·~~~~aq~l e certa ''08 c:•t>O•ntenlos, nas· 
cimentos, e obito!'., cou.<r1s de que de(lt'nde gr~n· 
dCil'lPillu a estollilil\ade. a r.az I' a >egnrnnça ~~~ 
familia. . · 

0 !!ti VI' r no (.'CIU<'Ordar:i eoti;mig"O.Ilffi q ll" S •m11re 
lhr~ ~ fat·il obter Jo ·srnailo uma medida qt111ndo 
por clln se inttlrrsse: m:~is diotcil do que isto é 
rar.~r-se u11• r-onvenio sQbre ori_'ameni•J, e islo 
j:í :;e fe:t alli; e com pa.~mo ,~er-JI. · · 

'Tt•mos portartto,. raziio-de .:oiJ,.a no reparo 'ltl"· 
r~zemo• do descuido,crue tem hnv ido no ~cnndo, 
relath;únente á 1•roposição d~ta r.a111a;·11 sob~e 
o registr9 civil, r~paro que :1ind~ se elcva mar~ 
ante.a-consider.-•e:ão de 'lue o l'CltUiamento a gue 
me tenbo re!'c-rirl•• foi e:o;p.,did<J pelo distinct)> 
Sr . con~elbclt·o João Alfredo. · 

O Sn.. Fa&u&nlc" 1\Eao: -E si ,.,_~t'Pudo reéu~r 
a medida, n responsabilidud~ serâ delle .. 

o Sl\. · s.~Ll)ANHA ~1.-l.l\J~Ifo:-ConclllO ~Ol'lliUto 
este ponto ·da minha interpeli:H;ão ped111do ao 
Sr·. ministro do imperio s~ di~nc inTormor·nos 
d:~ rnztio rle tão repurave\ ret~rdam~Jnto no ~e
uado de medida Pl'O\"tldaruentc oece8S:tri.t e ur
gente , 

Vem do governo a prncraslin:.ç5o' S; Ex . 
. nos-re~pontier:i. . 

Sr. presh1ente, S!to quasi <1. hor3s, e· eu tenho 
dr. trntar aindl,l de materi:1s importantes 

O Sa. FnEtns ~()UTtNno :- ~ôs estamos Cl!l• 
. vindo co·m lodo o Jlrl)~c~. · · 

O Sn. SuuANHO Mu.JNito :- V. Ex. saLe qne 
nlio conc .• rri pur:i 11!1' a palavrn qu~si ris j ! i 
horas, quando a iJller,Jcl/ação •Jstava mare.,d:~ 
paro t hora d:• ·tn rde. Faltam (JOUcos . mi u utos 
p.1r& a hora do eucet'rllmento dns trabnlhvs, e 
por isi'O, ~ir.d:t de m~;ior bt!ncvulencia do 03mara 
nP.cessiLo, puro, indo aléu• d{\ h\1ra, ~<llisfaz.er o 
encargo quu tomei. 

· AtGiiNs SRs. VEt'liTAoos:-,\iudn n~o deu a 
horu. 
· (O 5;·, pr~~idmlr diz nlgrmtn3 palat~ra3 que 

. ncio otwimns pelo sus~ ~trro qu~ rrinava . no salilcl. ) 
0 i$R. SALDANHA ~IAnll'oiHO:-Conto pois· OODl 8 

bondade de m~u:> illnstres colle~as{ o vou entrar 
na muteria d_u 7.• pont~ da in\erpe luçuo. Puç~ á 
c~ war~ a mawr altençuo e :~o meu nubre · ~m1go 
ministto do imperio cle,;culpa ~i em uma O\\ 
<!In outr:1 ll~lavrn con.preh~ndcr censura ~ seu 
~elo. SnlJc qu~:ltil t'Ol'r.lialid~dc lhe .,.p!o; " de•·e 
estnr conv•!nc.ido de q\le nã" 1)\)de haY••r uom 
má vontade, c nem del!ejo de mo eslal·o. Cumpro 
o mP.tl llev~r. ~< _ • _ • n Cáda ""' n stl~t. ,.,.,jl(í,Utt· 
bi~idade. · · · 

o 7.," ponto é e~le: 

A ittslituiçila das Innàs do Corar-ão de J~sus. 
1Wf.c11'i.:ada !lo,· decr~to n. 7.729 de ftt de Iurrlro 
pnhlica,/1! ''m 7 de . JtJ zn.,, corrente, e fillad't á d; 
irnufl dP. cáridctd,!, está i•rfltumciada p11r ~tas, ot' · 
é por dla1 •·eaida 1 . 

O dt~crelo que rnendono neste ponrn da inter
P.t!lln,çi'io faz se~ duvi~:l COTP,O cou1 outro, que• 
u,. ... t\1 nn!t:l'IOI' ·, for puh.licadn lllti.Í\IJ pos. 
teriorrncnte. !Jm é de U e o outro· de 16 do 
me~mo mer. de .htnho; o de H foi publh!ado em 
dio~ Jcs l•~ mez, mt•~ o de f6 foi pui•licadu c!ou s 
dins imm·~diala•ncnl•l rlepoi~ r1e expt•tti!lo. . 

H:t\"er•a c:,lculn na d1!morn d~ publicaçfio de 
um dulles, o ma i,; mnderno 'f · · 

Niio u dit('i, l"espeiland" a inten•·iio dO:! en -
eart··~gudos de taes 11nlllktu.:ões. · 

Sr. pre~ideuie. n_nlro · !>rofuu.rla .con l'icçii._, de 
que o nobre ministro do imtJerio nã'l o:Sllltlou. 
acuradamcute, n:io culrt•tl un aualys" r igorosu, 
nem me~mo con!Jccen o valor e o ••km1ce desses 
do11s act•>~dr, il()der executivo. Conforme S. Ex.. 
me$mo já dcclaroa na imvren~a. aohav;, ·õe os~o 

.obr<~ prep~1·a: !:. por· &cu :.ntcce~sor, e S. Ex. 
apenn' a Stlbst.:i'cveu. 

af:ls eu la:nen!o 11 ue S. Ex ., illu~tradoe ati
l:tdo rmno ê, deixasse d!! examittat. ~~~:Js duos 
culcul:~dns ttt'matlilha~, c allsim se lll'i\•ass<; (te 
conhecer o nlc:IIJce rlesse~ ctous putos mons· 
tr11osos. O !'la no subtil das mn~s •le ~andude, 
e. do ~~ms inSt)parnveis cotnpanheirus I~%Nrlslas, 
bem se dtlsr.~obre nesses ~ctos, Pudontm illudlr o· 
governo; e hoje talvez riem- se delle. . 

Esse.s decretos são rle mero favor, c dll ·mnni· 
fcst:l prolecção ao J.lcrntc.ioso conclllVIl da guarda 
avançada dos jesuitas nesle .pai i'.. :\s cousettuen· 
cios des!e~ uccos serão pessimns. 

. O governo foi faeil tle m~is em t:11•~ conccs~õc~. 
Em mlllcri:t como essa, não é Jicilo u ·nenhum 
governo f<~zer taYores. · · 

Especiolm t·ntc o qut' !lriwau de uni poder do 
E~tudo ni\o púilc deixnr de ser muito t·efler.tidu· 
mente cou~ideratlo com anlccedeuci;, . o~ po· 
deres do Estado durem SllWJH'e e:~l<l r atL~lllo.~· ao 
que se lhes pede, o :•VIIIillr rom nritcrio o fim, 
O alctiQI~O, 3~ t'Ott$E!QUCIICi~S do M IO (jUC t~fíl r.Ju 
outorit~r. A não procl}dcrem ll:t~im (lrcjudicnrãu 
o pnl~. · 

O nobt·c Sr. roiuistt·o do imperio nssi~ttDndo 
es~e~ ll•~eret1)s, nem siquel', eu o creio ~incera
meultl, cons.ul\ou a sPus L'oii~J<a~. Si tive88e 
sujeito esse> netos ao iuizo do gabjnete, si o~ ti· 
v"~~c anttl~ c<•mtnllmc:,do ao $eu :~mi~o o Sr, 
ministt·o do~ negocias !lstrangciros, S. E1t. 
encontr:.ria d~>sse illustre cnvalhairo, ·n mais· 

· ptenn · ovpo~i~ão. Si lhe tlvusse c()mmunicado · 
que in dar curso fot'çado t•o tJUe no ministerio 
anlt~rior se havia propnrado, o Sr. rninistl'o do . 
e~trlln:,teitos. que comprehendc devid:tmen\e a 
matt~ria :;. qutl H' lignm esses dccrt•tos, os repr•>· · 
V:li'ÍII ~~~ limitlt. Estt\U COIIYenddo de \}Ue, Ull\ 
justil\cru;~iío de sua multo procedente censura, 
r(1petiria ao nobre minislro do imperio · estas 
1\hlffivnwuis p:;lii\ ra,; : 

• Tem ~ido essa condoluncia, ei:sa 11'1\nquilli· 
d:.de, t•sse (echor de olhos, qUll &em :Jbl'rto porto 
r:·nr.c~. ·~m todc2 c~ pe:zc,; e em ~o~c~; :>s t::m • 
pos, .à muitn ldéa tunesl.~. quo - $0b o mais 
risonho aspecto c com as mais lindas cores vem 
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perturbar n marcha dosJmvos livres, tran~tor· 
n:•r :1 ci\' ili~açã•• adianta a,-e nb~far a civtlisa~5o 
na~cenl.e. E;;sa · benevoloncia indiO'~rent~ teni 
consentido na onL••ndu de muito r.ontrabando 
immoral, qn·e. se aprcsen!<J sob as ro11pas :ollste· 

O Sn. So.a.QUtll 13sr.-To:-O illuslrc Sr. Yisconde 
d" San la ú abel lambem as cond•!mnou sever;~
~enle! . quanto ao serviço uo hospitlll 'da Mise-
ncordta. . . . · 

ra~ da santldnde. • . · · 
O ~n. FttEtTAs. C~JU'l'INHo:- V:. E :i ~ podin to· 

mar •s~o tJBra dtst~en do s•m thscurso . · 
O Sn ,. SM.oA~IlA !lfA;:JNnu:- ·Fique Y. Ex. 

convcuet•lu de qae quem !l i~e e~~~s tmlav r:~~ ha 
de snstettt:ll·ns sempre: eu o e!<pCro. 

O Sn. JEn0x1n~o S·••ms:- E' o que eu la · 
meu1o. . . . · 

0 Sn . .SALDANifA MARINHo:- A~ irmãs tle ea· 
ridadt~t~~t:io OOilslitnid:•> no 1\io de Juneiro ~~o mo 
um Est~do · no l~s11.1do. 
C~nN ln~tilui~ão, camo coqJOI'at,;!il'! , ti•'ram re· 

pell•das, 1lesd1~ que descoi.Jrit·am o seu int~nto 
nos estatntos qne t}ft'lll'ecentm i• nppl'Ovaçüu.do 
governo .· · 
· Eru t860,. no intuito de terem tliÍtt•:::la friluc:•, 
e de ·conse~nírem .. xisteuci~ j llridic3, prett:ll'll· 
r:~m !:~ lcnlnd:•mcnte os seus esl.1tutos, contendo 
insidio~amente OS elementos · dn l!U~ futura o lO· 
minaç.itO. e IUei•Js faccis de rcnl izaçiio de .suus 
plunos,. e o.~ at•r•JSent:Jram ao goveruo. . 

b:t'a minist•·u do imperio o bont'ndo Sr. con· 
selhciro· Joiio de AIUit:idn Pereira, o qúul co· 
nhe~:endo, como .tudo~ couhecem, e nin,uem se 
pódç já chamat• á ignor:mcia,. q11u l!ssas "rmnosns 
u•ntus de caridaue são a gunrdn :I'Vunçadadn 
phalungc j~s~iti~u, tevo.a coragem civica, .e 
prestOU VIIIIO>ISSIIIIO SL' rViÇO JlUbJiCO, n•:gando IÍ 
approv:•çõio desses es1<1tlllos. . 

t.:ou_tr:• t.'S l:~ iu,;~iluiçllo se Jcnntou a imp1·en$n 
do I\to de J:me1ru. Temos entre os .uossos 
dignos collcg~s um muito dhtinclo e bonr11do 
c:t\'alhci r~ . . carnclCI' 8isndo, e dt~ hou r:• ilibada, 
que, tôlllo um dos l'cduclol'es du Co• ·,·~io M.•r· 
cantil, ni•o trevidou em exvor·&e :is iras, I(Ue 
níl~~ tord:u·um· contr:~ clle,que primoiro S\l nlr•~\'Cll 
ll dt,eJ'OL'Ia imprensu a ve1'da1le àce•·ca das irmãs 
do t1:1ríd:•du ll sun in~lituiçlio. e ·Quundn era 
mislllr cornJ;!~m para atac:1r de rruute esse 
COJO~SII de ily1JOI~ I'ÍSi8 I) fl[lll&i SUIO.· . 

.Rcfiro:mo ao nosso collega, o hoJtradu .Sr. 
Joaquim Rento, qua no ·corl'tio .itt.rcanW ex.poz 
C1•m rr~nquezt~ ns suns idéus no~ item elaborado ~ 
;~rt•gos tJUC IJUblioou naqllclln folha . 

0 i)n, JOAQUUI BBNTO: - 1\luito obrig"ado 11 
V. Ex.: tilaotcllho ainda as mesmas idéas, e 
com inabnla1•el convir.ção . 

C Sn. ~.'-LU.oi.NHA !11.\RtNno:-Me~mo uo que 
concornc á c~ridndo nos hospitae~. aonde ·se lhes 
tem consentido umn nscendeueln de que em 
gra.nrle. t~sc:•la abus~m. opiniões muito vnlio· 
sns, e de distinctos e· respeit:Jveia medicos, as 
condemn:un . 

O mui lO illuslrndo e honr1tdo Sr , Dr. Per· 
\Once nao as póde suppor&ur, e deixou de . 

.. continuar no serviço do hospital eorque niio 
era oiHlJêCi•lo em l'Un~ prescripçous. Essas 
boas mulheres lcvavnmosou CApricho nW a nuD 
o!Jservarem os dietas determinadas, ~speciul· 
mente n · rosJlelto de enfermo~ que cahiom om 
seu de~ogr3.do. 

lJ Sn. SAI.DANH.d\IA~tiNHo:-com0 6 que t>ro· 
fAs~am a cnrid11de f 

Entrando nm pobre homem pHra a Sant~ Casa, 
que .~ d11min:1dn jJor ell~s, teve. n d~·~arar:a de 
levar um ~ODll l 1:<~m emhlem:t lrta~ouic,·,·. Foi 
des<le lo;.(o maltratado, licando até sem alinrentu 
sullicicnttJ. · · 

l:;noruva a ruii•J de tal odio :.qu:mdo lh•J dis· 
sel'nm n c:•Us<~, tirou· o ·annel, u eutr..:"ou ós 
pias·ir•Hiis, •tue Celltl se apo-sarom, diten8o ljue 
seria vr.ndido. c o product" applicado ~ e~mola 
va•·a No~sn SenbNa I 

E o puiJt'H bo111 em perdeu o annel,. e Ucou na 
me~ma exc.•rmn:wlrào, até !Jllc HUl d~scopero fu· 
giu de H enl'idm.lo. · 

Nos hospilues ellus niio se limiL~m a cuidar 
dos en[ermn~ : eulnun para essus casas com tins 
bc~u diver; o.i .. O coilúnercio ti o· S('U primeiro 
c:..udn·lo,u por tsso p rocut·om, de~de qu .~ ll1'o con· 
som tem, est,. bclccer o seu doo1iulo ,;u l.rt> a admi· 
nistraç:io. 

Na · .:)antll Casa dest.., cúrle tou•:mun elias 
llma tal p.·uponderancia, que podlalO dispor de · 
quanto e•·a destinado no custeio do est:ibeleci
lllento. Grnudc ••sp~.>cuiução foi ess:t , e lauto se 
e~cederain que o ca\":~lheiro que sen·Jn d~ pro
':edor, e que ~H:is lhes era all'eiÇ(Iado,ltDo consen~ 
ltu •ille Cl•Dlluuas::einellns a exet•cer lamhetn 11. 
sita carid ttW UO Or\iOIDento. . . · 

l'or muill!~ nnnos. liYe l'am dcspa,ho llvt·e na 
aUandega de numerosos volutn\!s \'indo~ da Eu· 
1:opa, e de cujo conkudo niio ~e lhes exigia di
t·eílos, o quo muito us animou a fazor, como 
fizeram, optimns- nc;;ociot:Js . .Exc~rceram u cari.· 
dal.le ~h~ u contrnlJando. Dit.em-mo que nctuaJ. 
mente n:io é tanto n cscandalo, mas posso amr
mm•, e com o lostllliHJllh4l de inHlS!IL'itos ho· 
ml.!ns do commercio,rtuc pol' cal'iliadc rec:ei.Jeram 
cll~s muit~s merc;~dorias, com as quaes, e por 
in~ct·~o~tas possoas,. fazism r~cilmentc a sua 
mercancia. fJur corid •de c aiiiOI' d11 1'eligião . 

E' qru· n tnl np•·egolld~ cal'idndo n~o passn de. 
mc!'C(!Ucla, quet• •le dinhe.1ro, •JUcr J1• (:onauien· 
cias. 

Um qunltJuer ustab~l()eimento nncionaJ de 
educ:oção, e Dle$DlO de.simples ~nslno primario, 
c~~:sta a manter-~; por •nu}to frcquento.tio qup 
seJn, .IJem ruro l' o que dc,,.a f)equenos lucros · 
aos seus lt: ;liluidorcs. E' que nos collcgios na· 
dor~:n•!s, nu~ nollegios vro1•ri~ment e ser.ulares, 
n ahmenta~no dos ·atumno~ nao é musquiuhn o 
insulHente, é IJU<! nenhum discipnlo 6 empre· 
gado em serviço IU~tlcdal, e o salnrio em fnvor 
do mestre ou · dir~ctor. . 

O 9ue, porém, se observa nesSes uucleos de 
tnrelizes menln11s pobres, recolhidAs por es· 
mola nos . est:Jbo!h..>cimentos de irmiis de c;~ri· 
dade ~ 

Percorl':lm as ruas do Rio de Janeiro em dia 
em que estas irmiis do caridade, para fazerem 
oslentnçilo, snher~1 com osSIIs misot•as que estão 
sob a sua. dirllC\~•tO. 
· Rep.are .. m p~t·a cllns,. ~. excopçiio feita das que 
pagam, e bom dinhetro, pnrolu. es\arem, e. qu.e 
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benl se distinguem, ficnriío contristados. Sem· 
hlan\llS abatidos, 11 paHidez por insulftciencia 
de alimento, c por excessivo trabalho, o 3ca • 
nhamento, a üCJsconllança, o medo, cada um:~ 
com :~ sua vcronir:::. de latiio no pescoço, olhan· 
-do o furto.;! ~uperiora, QllC se impõe como uma 
despot~ : ê·o que se observa ne.ss:ts imponentes 
vietnnns do fanatismo e da mercancia em nolllC 
de Deus. (Apoiados.) . · 

Deixemos, porém, estas observações, que ca· 
hem melhor no scg·uinte ponto d3 mtnh3 in· 
terpe!lação. · 

Reatarei os meus argumentos sobre os dons 
. decreto~ de t-i e 16 do Junho desto anno. Si o 
aviso du Sr. Almeida P(!reirn, em i860, tivesse 
:sido Qbservado, como nelle se contêm, n~o se 
achariam as irmãs de cnridade hoje M pos~ibi· 
\idade de· razer estabelecei' associações como 
~s dt! que tratam esses dec1·etos, c que 11,ão siio 
m~is do .que ramifica~õos da nssocfar.ão a qua 
aquelle avi~o negou exislenc.ia jtwidica. 

Honra \ambem ao Sr. conselbeil•o Liboralo 
Barroso, que, c1>nhecendo o mal a que me tenho 
referido, providenciou opportunamente, como 
terei de mosU~nr. 

Mas,. pela inercia do gonrno c das ~utorida· 
des comtJetonle~. de nada valeram esses ac111s. 
dos dous di~linelos ministros. 

O> collegioe d<IS irmus de caridade conti· 
nun1·am sem licença e sem insl?ecçiio, as exigi· 
dashabltitaçi:ie~ d:1s mestras tum sido $Cmpre 
i Iludidas •. e ilisto, ulthnamont!l, e pnrn ju~linC3r 
faltus imperdonvcis daquelles a quem incumbe 
o.lnspccç1io rigon)sa deste importnnll~sim·o rn· 
ll\0 do s~rYiço publico, apen.1~ ~e lem (orjndo 
documento~ ~uc p~ccom pclt~ origem, que é da:> 
proprias irmã~ e de seus comllllnlteiros lnzarisl:ls. 

O Sn. Fnllh'.\S CoUTISHO :-o St· • .João dll Al· 
meld11, noss~ aviso que V. Ex. ciln, comer\"ava 
es~o Lll'i\'ilegio dispcn!ando us provns de copa· 
cidade. 

O Sn. SALDANIIi M.uu:mo:-V. Ex. cshl en· 
gnnndo. 

O Sn. l<'u~rus CoUTJSJio:-Faro•mt1 o favor 
de ler. · · 

O Sn. S..lLDA:ou .. M.ummo:-Eu o suiisrarei. 
Desconfiando o ·Sr. eonsellteiro Jo1io de Al

meida Pereira que de inais alguma cousa do 
quc de uma simples insUlrriçüo de caridllde e 
do onsino nos pobres se \ratnva, estudou séria
mcntll osses l!statatos, c, comllrebendendo a 
inshlia qull encerravam, negou- h..es a solicitada 
approva~üo, ~expediu ao bispo do Rio de Janeh·o 
o nviso de 9 de Outubro de l.860, que sempre o 

·honrará. Eis o aviso (lê): 
• Sua Magestado o Imperador, tendo ouvido 

as secções dos nogocios de jusltça c do impcrio 
do conselho de estado i1ecrca dos cstntuto~· d3 
socit•dnde de S. Vicenle de Paulo, suiJmettidos 
par V. Ex. ú npprova~iio do governo imporinl, 
a tendo· se conrorm~do com os p~rcce"~s d:1s 
sobreditas secções, por suns i mmcdin\n$ e i m. 
per ines resoluções de G do corrente mel; rilanda 
communienr a V .. Ex., parn seu eonl!.ccltnanto 
e llns convenientes, que · 

• Lo Posto que a t!iedostl instituição das irmãs 
de carídnde inspire no governo imperialo.maiol' 
oonQanç~, não i:l posslvrl que üq11em isento~ os 
estabelecimentos que ellas dirtgem de toda a 
Ose:II!Zo<:iio da autoridade publi~, a qunt não 
póde desisl.ir da inSJlCC~iio que deve sempre 
exercer effica~mcntu a respeito de tolias as ca~as 
de cdueacfio e instl'lteção tmbliea. ............. ~ ...... ~ ..... -~ .... ~ ............ . 

• 3. • A iucerte.:a déerca dos dil•ec!ol'CS dos es• 
·tabclecimentos de qne ruz menção o t~rt. 53 dos 
estatutos, e eonseguintementc a inr.ertezn das 
rogras por r[ue ~e hiio de dirigtr estes esta
belecimentos, não Jlcrmilt~ gne n associação 
possa effectunr a runda~ão dos mesmo~ scuJ que 
obtenha do governQ autorização préVill. especial 
para ~mda um deites. 

• Assim pois n clausula co li tida no nrl. 3. • 
dos eat3tutos, de quo tti·11guem se possa itlgCI'iJ• 
na direcção e na admini'straçlio · dos soilredilos 
estnbelecimenlos, só deverá ser entendid,1 sem 
excl ns5o dn inspec~ão que ao governo compele 
exercer por meio de seus pre(lostos, 

• ~ .. • A pou~ll clareza com que se acbam re · 
digido~ alguns artigos dos estnlutos, parti~olar· 
mente os nrts. ~G, ~~~ eS6, e:xige as convenientes 
declarações, para que se evitem duvidas que 
possam occorrer sobre a int~lligeucia das res, 
pccth·as posições. • . . 

Comprehende a comarn a insidia com que essa 
Catai associaçllo pi·etendio, illudindo o governo, 
conseguir firmar o seu imperio com existencia 
lei! ai nesta terr:t,cUjo governo aliiis tem tolerado, 
e j:i 1)001 manifesto pt·ejuizo publico, o orrojo 
dess<lS irmils dos jesuítas. 

Não foram :lplltovados estes esta tu los. Esta 
assoei ação de irulii~ de e~ ridade ficou sem e xis· 
tcneta iegnt 110 imperio. 

O Sr. conselheiro Llberato Barroso, no seu 
mtnisterio, teudo conhecimento da que coll.egios 
se achavnm cstnbelecldos sem as precisns Cn· 
culdudes com professores n~o hnbilitndos, quiz, 
como jã diue, ·provei' de remadio a este grzmde 
mal .e expediu o aviso de i!l do Sctemtiro de 
t86.i, que será selllJJre.l um documento hon
roso de sua odmini<~lra~iio, o que vou ler .o ea· 
mara, pata qu~ fique bem conhecido. Ei·lo : 

• Declaro n V.S. : 
• 't.,• Que, public~das CJUO sejam ns sobre• 

ditas in~trucções, nenhuma tolerancin deve ha
ver com os que ns infrtngirem, fuzendo·se irre
missivclmente clfectívns. as penas nellos im-
pos~ns. . 

• 2.• QUtl até o fim~do prox.imo anno dei865 
todas as pessoas, sem execpçiio nenhumn. que 
nctunlmente d1rigem neste lllllnicipto cstabele· 
cimentos de instrucçüo particulnr, debaixo do 
nome de collcgio, escora, ou outro qualquer, 
os quo.es tenhsni sido .leg~lmente constitUI do~. 
d1.wcm justificar pc1·ante csso lnspectorin gorol 
A legalidodo dos seus esttlbetccirneotos, cxf•i· 
bi11do por iu lermed io dos t·t~pecliuos tltle r1ado$ da 
ÍIUlrUCf.tiO lidO ~01/ltnlt OI SCIII titulo~ de CO.paci• 
dadt ,como trJmbem oc do pcl$oal qt~ efti ve1· rrmpl'e• 
gado no e111ino c na dil"tcçUo. , 
.. • 3. • Que dentro da IJra.;;o aci11111. declarado ({c~ 
ve1n (qualnunte l•al;ilitar-se JII!rc11ite " dita ifiSlJC· 
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Ctoria. _qeral a1 pt!IS{}(1.8 que ind~tvidamentll ~!tive. 
rem di1·iginda a.ltl""' tks rc{eridol eltr.tbclt:eimetl· 
tos, justlUcondo as suas liabilitaçues, c as do 
pes~l que estlver empregado no ensino e na 
ilirecçiio ; bem como as pessoas que exercerem 
o magisterio em casas pa rliculare~ : devendo 
um<~s c outras cumprir em todo o rigor 1U dis· 
.posições ·das sobreditas instrucçues, sob ns 
penas n~llas comminadas. • 

Na verdade, Sr.. presidente, não se podia 
exigir disposição mais energica, mais positiva 
do que esta que foi eJLpedida pelo illustrado 
nobre !lonselheiro 1osé Liberato Bar1·oso, · · 

O Sn. FnlUTAs CouTINno:.- Teve elle nppli· 
caçiio·'P . . 

O Sn. SÚn.\NHA ?.b.RINHO:- V. Ex. niio co· 
nheco o que ae possa entre nós? 

o.sn. Fnli\IT.(S COUTINHO:- Ficou no tinteiro. 
O Sn. SALDANHA MAlllliHo:- Ficou em desuso 

e prev11leceu a ·prepotente vontade das irm~s 
de caridado, as IJ.Uiies, senhoras desta torro, apos· 
saram-se do enslUo, . 

N:1 ra!ta ninda de ex.isteneln juridic~. ellos, 
sempre insidiosas; crenram as duo.s associações, 
que por deseuHo do governo foram approvud~s 
polo11 dous decrotos il~o~ que ora me uceupo, e 
<rue são a mnis subtil ~rmn de que ns irmiis de 
c~rídade podiam 13nçor môo, poro no futuro 
allegarem que já haviam sido reeonlllleld:·~ pelo 
governl', visto que nesses netos do· poder· oxu
cutivo ell menciono. o colleglo 1· ne clr~te, c que 
aliás é irregular 0 contrario ú e!, bein como se 
menciona como per:~onngem lmpot·tnnte de qunl· 
quer das duns instítul-..iíes a Sut•&tllOil.\ desse 
colll•gio dns Irmãs de cnrídndll. 

Auloi·izon-se 11 que 11 Dssoclaçilo trnbnlho em 
8alÕII deu~ colle9io, o o governo, si essl! c>lalle· 
li!chilonlo não cito constl1uhlo lognlmenill." foi 
fncil o p1.1 r dtJmnls tlt1sculdodo e1n ref•n·lt'·se u 
colleflio sem liconç11 c lttprriol'a a~m h a b I li taçvc$, 

Ds dous decretos compromellom o governo. 
D6vo, antes de cn~rur nn qnalysu desse~ ~11!

crctos, decinrnr ~ CIIID e no publico IJ.llC os rstu•. 
lutos submcttidos no governo sf1o o~81gtlvdos por 
senboro.~ muitlssimo 1'espeit:1das o 11 quem cou· 
sugro o. tnuior considcroçiio. (Apoiados.) 

Devo, porem, dtzcr·lh•~s que loan~nto que, 
prestando as su:1s o.sslgnaturns nas melhores in· 
tençõos a mnxirBil sillg~teza, tossem sem d11vida 
illudldns pelos insidlo~as e bypocrilas il•miis de 
cnridnde. A todas essas vietlmas da cal'illosa 
esperteza, eu, entretanto, acato, venel'o e res· 
peito; c, porl:lnto, nos considerações (jUC lenho 
a fazer nenhuma intcnçiio nutro de otrendel-ns 
nem venialmenlt!. · . 

A seu respeito me limilto a dizer que SS, 
EEx.., aliás tão respeitaveis· por todos os títulos 
{r•poiudoa), concorreram involuntnriamcnLe poru 
um mnl e rorom som querer instrllmcnto dns 
irmãs do c11ridade, as qunes geltosamonto ns 
induziratn a isso, de que sem duvidr~ terito do 
nrre!Jendere-se no futuro, e ~ob a lrrisiiO dessn1 
hypocritas. .· 

Anolysados esses decretos, .tiio fndlmonto fir· 
mndos pelo nobre ministro do hnperio, cllegn-so 
no conhecimento do Om verdndoh·o tmra que 
rornm impetrados. Constituem npenos, e som 

Towo IU.-~3. 

objectivo real de interesse publico, uiJia subU: 
Btll\:ldilhn ás fortunas parliclllares 1~m [H'oveilo . 
da asso~iação-geral das j es uilas i rmiis, cujos cO· 
fres esliio .. tóra ão Bt•azil; e cujas rend~s siío 
dispostas em proveilo sómente da crulad:J nl· 
tramontana, 

Eu ·p~ço á casa que ine p~rmitta começar por 
uma ilisposiç1io dos. tnes "stnLutos apvruvados 
pelo dect·eto tle l6 de Junho dest~ onno, e !J.llO 
não contüm sómen'a uma urm~dilha ao dinhc1ro 
do~ inC:IlltOS OU Cnlholicos imueCis t!tn i:Jr~veito 
da deLestavel associa~lio jesuiLicn, contém mais 
ainda uma perigosíssimo eircumslancía rJUO 
é pt·cciso combater o com lllall.im" vigor. 
(Apoiados.} · . . · 

Sr. presidente, o legislado•• brazileii'o, ncnt 
Olltra qunt<Iuer.autoridade do Imperio, teria hoje 
a estulta coragem .. do O<!talJ<llec~r no B1·:•z.il a 
di!Terenr;:n de cures. (Apoiados.) N~o h" collegio 
pnblico onde essa !lillerenca seja lemtJruún ~e· 
quer. Não hn .repartição, não lia emprego; n:io 
lia l'uncção pul.llicn, por mnis elevutla que suja, 
ond" se faça semelhante ditferen~a,ondo a cor 
do individuo coustitua lHlllililaç:io 011 dHfe. 
rença. (Apoiado&.) No nosso paíz, onde lc111o~ n 
igualdnile-da lei, onde sómcntc :1 virtude, o l:t· 
lento, o snller, s5o distiucti vos de llcuemcrencia 
(apoind"s); onde não somos nem bran,os lltHn 
~?retos, mas todos braztleiros (muit•J~ apoiadoJ), 
e por detnnis cstranho.\·cl, que, dircoto ou indi· 
rcctmnente,. se autorize uma tiu,; ··\Jilrlgosa dis· 
lincçiío. · 

0 IJI'OPI'LO governo não tinh:t nem tem juris· 
dicçiiG pntn cstobelcccr ou con~enttr n dislínc· 
çlio de raças, e entl'etonto approvvu esloi\Uus uos 
guaes ns forasteiras lrmas do curidad~. t•s,as 
ÍUl!iglHlS gllr.rd;>S 0\'0.IlÇO.llDS dl' j~suítiSili'J, l!S• 
tnbulccem 11 ignomiuioSII di•tiucç;io enll'c :me11i· 
tuu de e:i1• (pob.res) a meninos broncas I 

o ::In. n~T D.\RUOM.:-lsto é muito evn.nge
lieol 

0 Sll; SALDA:O.I!A MAIUNIIO:- Essn odiosa diS· 
tineQàu, q11e bem maniCe~to o c:tracl~t· .politlco 
d11 nuocí:u;.:io, jó de hn muilo esL;ll'll esl~bele
.cída pelns lrmits de cnridnde, 11H1s nos seus re· 
gultun•mlos Internos, u que só ~~~ conhtmía fót•n 
dos collegios por vet· nos pMsci(ls rJUC ~ostumllm 
CiiZer, de ostentnçuo de num~:~ro, ['otro wtiot· c1·~· 
dito do ~atu!Mt~cim~nto n divisão qtie havin entr" 
umas tl oull'as. Isto ú agora olHciolmcntll nutG· 
risndo, porq11mto no art .. 3.0 do~ estatutos está 
clu~:ltnente dcc\3rado, e taes . esltltutos siio 
uwrovados por" decreto de t 6 de J unlto. 

E com que nm são assim oporh1das os mctli· 
nas de cJi\ Y Siio as oscr:~vas, ou mulheres do 
trubnlbo mo.tar1ul · em provei!o das ll'm:is do 
C!lridade. Vl'jn·se o art. 1:J dt!sscs cst~lntus! · 

Que educação l'ecebem essns !Jobres me11i11tA8 
de ct:ir Y $ilo apenns n~ machinns de traballio, o 
de trJbnlho incessnnte. 'fremem (lUte~ piniUI'l' · 
d~s penus etci'nttS, e obdecem IJUsslvmnonto ãs 
lrnuis, e nos capeillics dns irllliis. 

Essa oficina dll costurn,lavngom o ongo1mmulo, 
cnlos trnballl~dot•cs ~fto IIWIIirac/1 dr. C1i1', rcndo e 
rende multo, mos nio por~ com o produclo 
liquido do trabalho rormarom mn l'eculio 11Arn 
si, mas p~ra os corres gornoa das col~!JI'C!Jrtdn& 
to StltiiOI' I · · 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 27/0112015 11:58- Página 41 de 59 

338 Sess!Io em 16 de Julh_o de 1880. 

E .nem· sct)UCt' essas desgra~~adns alio sum
cicnt~mcnte alimentadas. E li ':lssim, pi>r-1ue 
b:~stn umA simpl~ inspecção .oeub1· para ler
lhes na physionomia o cansuço t•esultnute da 
exi:;::uil allmcutuçao. . · · · 

E' ns~Jm que, apJJarentnudo uma caridade ex
trem:t, fazcndl) acreditar qUe instruem c ali • 
mcnlntu 11 ·gt·Mndl'l uumeto de. desvalidas, podem 
eon~tmir palncios e remetter para·' a Europa 
e ao centro do" ,jesuil:~s qu:mlias avult3dlis, que 
da9,ui cxtot:tJUem :.\ custa de vcronicns, de ro
sM·ws e de ngu:t . de Lourdes. · 

Vou reMar :i ·c:uuarn ura facto que me in
dignou 11 qne· tive de veri.llMr, admirando-me 
tlll •jUC fosse prDticndo nn eôrtc deste lmper.io e 
em presen~a do gover11o e autorillades. 
· Uma pol,lre m5i )lrocurou· me como advo~ 
g,uJo p~t·:. ~conselh:~l-:1 sobre o que lhe Cl\rn· 
prin fnzet· n~scircumstancins em que se nchavn. 
Uisse ·me que linha duas lllhas, c gue, tendo-as 
nr. collcgio elas it'niãs de caritl:ulc (er11m umas 
}h>bre~;' meninas de cur), as foi ·visitar, corno 
costumava fazer, e lhe negaram . ver os filbas; 
ella euid:~do~n e affiicla voltou, exigiu, gritou, 
que q Ul.'t·ia ver suas filhBs, e entiio a despediram 
di%cntlo-lhe que as meninas eslavam alugadas. 
(Seusaç•lo.) 

.Não OcQu só· nislo. 
O Sn . . FBLlcio oos SA~tos :--:-Foi nos expostos? 
o Sn. s.,LDANiiA l\1.\Ul!SIIO :-Supponho, pelo 

qu~ me record:~,. rjue era mesmo no · colle~io 
. dessa;; írmüs. A pobre mãi vollou ninda a tn· 
dagar onlle eslav:un. as Diluis alugadns, e ares
po~tri foi que niio . tinh~m rJUO dar sntisf:~ções; e. 
a m:mdaram pôr fóra d~ cu&a. . 

Fiz um requerimento ao provedor, a quem o 
pro11rin mfii foi fevar a despacho, podindo pro
videnci!ls, c sobretudo ·! entrcg;~ de su:ts filhas; 
e o provedor ouvindo a irmu supcriorn, que 
nunca deixou de sQr atlondida mesmo .nos 
Feu~ capricho~, · deu o seguiu te desp~chó: • Não 
c,·,~lto q•tr de{tmr • l E nunca mais n pobro niãi 
viu suas lllhos! (Sert$a.(X!o.) 

AUtlUO:l n~ora V. Kx. pnt·n o fim · d11 nova 
io~t.ituiçieo npprovadn por es~c decreto de iG de 
ltmho. E' plll'il ctiidar· da roupa, alf11ias . o ·lllnis 
p::,., mentos que servem nos actos rchglosos, 
foN r.eeudo esses objectos :is i!Jr~jas ttcctuitadas • 

Gnmprelumde V. Ex., Sr. presidente, que ge· 
r:~rmente ns nos~as igrejas têm as suas confra· 
ri:1>~ , tém seu~ rendimentos. .. · · 

O . Sn. FELtcio oos SANtos :...;.. As suns f:tbri
cus. 

0 Sn. SALDANHA . ~l\!U~HO :- •• , ns SUilS fa· 
brieas, as suns irmandade~, que por compromis
sos ripprovadcs se obrigam a tódns as despozos 
do culto. As igrl'jas flccessitadasllcaruo, portanto, 
muito reduzidas, c n: nssociação crendo por este 
d~.oercto pouco 011 n~d:J tcrú quo despender. · 

As novn:> seuhons congrcgadM trabalbariio 
llG collo:;io dus irmiís do CAridade.. ús sextas· 
feiro~t tendo permissão para 1evnr IIS suns 
eonyiJau:t~ llfim do conversarem, conviverem, c 
rot:ubcrvm us lnsidiot~os lnstt•ncçüoa llo SUIJG· 
l'iOrll . . 

A pnlestrn (,s scxtn·f~irns, j:'t so snbo, e os os· 
~;,\lHos o dizem, ô pr~·~iüldn pda ir mil de cn-

ridudc · SllJlBriora1. a qual geit.osamente não.se 
dcscuidarn de oliter maior ·somma de ermolas
com. q11e cad:t' um:t possa coneórrer, mesmo os· 
qnecidas·do pai e mã1, porqu:~nlo, segundo a edu· 
caçiio desso& fervorosas Irmãs de ca'ridade, ~o 
sr det~ ter em mente a Deu.t. · 

Aqui n:i cOrte foi iniciado um processo acerca 
do um grande 'e.scnnd3lo que se deu, e que por· 
isso mesmo !oi abaf:tdo. Um~ pobre menina; re• 
colhida :is irmãs de caridade; onde cslav:J sendo 
educada, a expensns da umn r~mllm que a pro. 
·tegia, . snhiu pnra ca.«ar, e elTectuou·· so o casa
monto, Logo npoz foi repudiada· pelo m:trido, e 
sob uin Ciandnmento ignorniDiO'SO . 

Fize.nm-se indaga~õe; e verificou-se :J mniol" 
das torpezas praticada em nome de Deus. 
-O Sn. J'EnoNnlo SonnÉ:,-E' um abwo lamen· 

lavei; mils que se tem dndo t:unhelll ·em outras 
!lasas de educaçüo. .. 

O Sn. Sa.LI!Al\'liA !tl.mnmo :-E' o que eu já . 
esperaVl\ (r·iso), mesmo para descanso de · con- · 
scicneia. · 

O Sn . FE1Jc1o oos S.lt\TOS :-As t:eol!oras mais 
distinetns ·do Rio de Janeiro são ed11cndas pelas. 
irmus de cáridade, · 

o ·sn. SA.t.nAmu.lfAliiKRo :-sejn o que V. Ex~ 
quizllr. · · 

o sn. f&Ltcao nos SAlrros :-E' verdade. 
O Sa. SALDANHA lll.&.m:mo :-Mns é rerdad~ 

1:~mbem que os santos padres !oznisla$, sempre 
3j udodos pelos suas. i nsignos irmã!, só . so oceli • 
p:tm de ganhar dlolleiro, go1.ar •.• . · 

o·sn. FetlCIO DOS S.L'tTOS :-&ta 11 Q prcoccu· 
pac.ão de todos nós. . . . 
. o sa. SALDAN11-' HAIIINHO :-E' a prooceupação 
de todoa estes padres com que a Europa nos tem 
felicitado, e ha de ser a dv.quelles que estiio (Jl!ra 
vir para o·lmperio e que os nobres dopulados 
biio de receber de bt·~ços abertos. 

o Sn ~ FBL1c1o Dos SANtos :-Deixal-i!S .v Ir. Niio 
tenhó medo nenhum delle$, · · 

o SR. SALDANHA· MAniNno :-De padre. desses 
'&emos nó• boa cópia. Y. Ex.. bn ao estar lom
brlldO do discurso· do meu nobre o d!slincto 
nmigo o Sr. Mour:~, representnntepelll provi nela 
da IJahia, -que expoz com documentos oiDciaes. 
as brilhntu.ros de um vignio,qu.e inclnsivllmento 
tem lojn de .fazen.das para luto (ri•oJ, e um cuixio 
que aluga paro. carregar os cadaveres, acoule· 
cendo que, quando hn dons parn entcrrur no 
mesmo .dia, um espera plllo outro, para que 
o caíxlio sirva n · ambos e renda o aluguel. 
(Riso . ) 

O SJI. FELté.ao Dos SANtos ·;_;Esse não é jesuila 
nem lazariata. · 
. 0 SR; SALDANIIA. !!1.\l\INHO :-E' nltramonlano 

por · forço, omrmo-o a V. Ex., e o Sr. Mort.o·· 
llno :M.ourn o dlri . (SigiCill alirtlt(Jtivo· tio Sr. 
Marcoli11o Moara.) 

Este vignrio até deseobriu um modo de, na 
su11 phrnse, applicitr ventosos. (Hillll'idadeo.) 
Elle npplfc[t ventus~s de tal natureza, e com tnl 
nrle, quo nunen mais n pobro viclfma póde res· 
tabrdoeer-ee ao nnligo estado. (Risadtts .) 
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O Sn. JsnoNl'liO Sonas•:-Esse l"igarioôllvre e menos apurados de humanidad~; .hoje diz-se 
pensador pelo menos. · que a eivilisa~ão moderna tem corrompido os · 

· . O Sn. SALDAKH.A.. MARINHO:- i:slá ·enganado: costumes i pois eu gosto muito ·mais d~ cor•. 
· i) livre pens3eor não applica ventola• (ri1o) elil rupçilo. destes tempos clP, ngorn do que das vir- · 
: nolJle de Deus, e por bem da 1o.lvar.tl~ dtfl almas; tudes do tempo passado. Eu espero muito mais 

o hvre pene.ndor respeita n sociedade em que destes princípios, que· se dizem suhver~ívos. da 
'fve, e não concu.lcn os direitos .de seus seme· moralid~de humapa, do que espero d;oquelles 
.lbantes. que .entuo predommnv~m em umas certn~ clas~es · 

· O livre pensador é. rranco e expõe· se com que se assenhoreavam d~s consuiendas j ,, (. 
lealdade, não vive da iosidia, condemna a · hy· gando que. era~ cousa sua, e tnmbcm dos beus · 
'Pocri~ia e abomino. o ranatismo. -que possmom,. Jgl(!r~ndo que lhes pertenciam. 

O sentimento nac,onal lfe . caridade c inc go~ 
O SR. 1Enoxr~~:o SoDU' dá um aparte. tavol. entre nós, está estabelecido em tod·:.-s 88, 

· O Sn. SALDANHA MAI\l~HÓ : -V. Ex. é ultr:~~ classes e em tocbs: as localidades por todos :os 
montano'P Não o creio. · modos c maneiras, e ~ão quero que haja uma. 

O Sn . lEnoN~IO So»nt :· ~ Id o tenho dito corporação . especl.nl para esse fim, e é preciso 
mil vel;cs, e· lloilto-me muito de o ser, como que . a não hajn . pa_ra. que não esmo.reça esse v. Ex. é livre pensador. ~nlimento eom dislmcçÕ\ls dadas :1 um:. d~s·o 

que a pão, me~ee! nem é digna de galardào, o Sa. CtsAtuo ALv~: - Apoiado; é o quo se porque fo• c.-~rJtalt_va. • . 
chama liberdnde de const:iencta: . . Conhecidas como são as irmãs de caridodo e; 

O Sl\. 1BRONYliO SoolU: : -Mas é o quo nos conhecido o _seu plano, e· auento o seu proce11i· 
querem negar a nós os catholicos. Esta moa o.qul monto nlio podiam nem devi~m· ecr ncoroçe•n1hs 
debai,xo dos apodos constantemente da tribuna por qualquer modo, o menos :mloriznodo-~e 
e da •mprenso. . · · . uma suppoat:l:~ssoci:~ç5o bra7.ileil'(l, quando nao 
· Q sn. RoDOLPHO DANTAS : _ Porque · nã" se ~ se~~o Ulll partG macbiavelico da cungreg<~~ão 

8epliram do orçamento? · . .· _ . JeSUttJcn. - . · · . 
- . Estes . decretos por~uto. niio forom uem cou· · 

· OSn. JEnonxoSoDní:-FoçnmnJei. · si~erndos, os estatuto~ a quo ellcs se rel_en:ln . 
O SR. SAtDANRA MAniNHo:- Voltemos aoses· nuo . foram nem ligeiramente exnnlinados. O 

tntntos. · . nobre-ministro o confessa na defesa d~sSI! acto 
l!n socio~ contribujutes e socios honorarlo!, o quo foi impressa no DiariCJ Dflicial. Ahl >e 

&OCtos rem•dos e socJos benemerito$. E tudo omnn~ - que S. Ex:. apenas concorreu pal'n ell~-!l, 
isto so reduz a dinheiro e mois dinhoiro, o qual expl)dmdo-os, porque us acho11 prcp~radvs e-
todo reverto r.m proveito das irmãs de carldodo: · ·resolvidos por seu antecessor. , ~ . 

Dada a liquidação da sociedade, todo o capltiTI Acredito aa sinceridade da deresa, mo~ la•. 
passa tl pel'lencer ás irm5s do caridade; e eis menLo que O nobre ministro contla~se d~ llÚIÍS, 
ahi todo e plano, que o governo autorizou, por e que sem mal~ exame :~~slgnnsse o que re
não prestar n deviiia attcnçiio á matcria. correr so~ sua re&ponsabilida~r,, e não po:la de 

Pooendo ser averbado de suspeito. contra tlll quem o tmha prep3rado . St s. .Ex . UV~!!I!e . 
irmiis -de cDridade, si bem.qne não seja guiado consult.,do os seus eompanh~iros e . especinl· 
por odio ou má ·vonl:lde, e sim somente pela mente o nosso distiJ,J.cto omigo ministro de 6· 
eonsdencia,. am{la~ar·me-ei com n opinião de tl'angeiros, S. Elt. n5o teri:1 ex11edido tac> de· 
.um dos m:us d1st•nctos p:~rl:tmenl:lres de que crotos, 
tenho notici11; do illustrado José Estevão,de cu- (llca al.nwu tinnt·t•• .) 
jas p11la vros me wu aoccorrer. - · " .-- ""t' 

Tratando-se da adiniEsüo de·irmàs de coridade Nio se diga que havendo , um~ resolucüo 1111· 
·0m Portugal, disseelle no parlamento, 0 com 0 perial de consulta sobre qunlquer matel'i;; , o 
maior rnndo do verdade e n mois ~phmn impar· aetllnl ministro estejo na rigorosn obrigeç.~o .de 
ciulidado, o seg1llnla (lê) : expedir o neto. respectivo. . . 
_ , Sou. inimigo .das irmãs de caridade ·porque .~onge de nos se.mclhnntes doutrmas. A opi· 
:.s considero como um nta11u8 00 J:rinelpio da D1ao do rcfcrendar•o ~ n que clc:v~. p1·~vnl"c~r. 
famllin; 0 11 cnrld:~de aUríbuida a umn cercá O ministro n~tual pode ter opmwo 1.IIYer~n ela
ln~tituição, com 0 . piedoso fim de educar a.s . que .a resolnç:~o adop18: neste cn~o ctunpr~-1 .e 
cr1ane;ns e trator dos enfermos nos dlffercntes relormnl·n mos nunca r~sponsab1!isar-sc mute· 
poizes do terra é unlo mnlicia •ostentosa feita rinlmento por facto alheto. 
em nome do Déus. ~ Direi em conclusão a este ponto qlte, ost81utos 

c Esto cosmopolitismo niio mo porecc necessa- de associações creadns, como estas, · (lei os lrmiis 
rio nem uut. . . . ·de caridode,que sú podem funccionDI' nos colle· 
, _ ....... ............. -............... . .. .. . . • gios dess:~s mulberus, que Iom o blsr:>o do !li o de 

c A virtude da mulher 6 :~ modestin e 0 re· lnnciro, jesnila honor:u·io e servo humlllis- . 
cat 'unto de uus pa~s 0 debai~o das viat<U de s~m<> do R~ma, eomo pr~sidente ycr!)etuo ; .ngso· · 

o} J •
1
. cmções r.UJOS llns m~n,restos suo os de 11gcn· 

.tu~ rflllll 1" :' ~ elnr dinheiro pura as. irmiis ile cat•itlnlle, isto 
,Em cont}nuaçuG de se~ briJlianto e . erudtt? . é, para avolumar na Enropn n riqueza dos .icsui· 

d1~urso d1ssenmdn esse lllustrndo patrtola (lê) : t~s ;- ~st:lt!'-los n~s qu~ além de m?itoa dereitos, 
c As irmii~ · do carldnde naseernm em uma e da momfesta mstd~a com que . sao elabor8dos 

epoca de bruteza c de scntimen\Cos mono~ dignos o inda pcrpcluama dialincçio de côrl?s entre os 
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lmt~iloiros, n1io podiam, niío deviJm ser jámals 
approv~dos. · 
. O futuro convencer·:\ o governo do erro que 

CilUUlleUeu, e do mal que r.:r.usará llo Braz.il, si 
nilo se collocar il frrnte da cruuda patriotica 
contra tod~ essa bordn de inimigos da civili-
~:~ção e da liberd:~de. . 

l'as;o no oii11Vo (tonto. . 
c 0 (TOVOI'JIO I'S!ti disposto a 1/la1tter, pl'otr'(/l!l' OIC 

tolerar o cnsr:110 ptcblico diri,qida por je~uitas, la
:vnrístas ou Ú'llkiS dt• caridade 't • 
- Sr. presidente, desejava estar informado offi

cialmente dl: o\gumns c.it•cumslanci<os que bem 
me orientassem nesta discussão, 

Em 19 de Abril do nnno ]Jassndo requeri 
:.~ est:~ augu,;tn C3rn~ra que se solfci\asse do 
goyerno diverso~ esdarccianeulos, concernentes 
ao assumpLo de que ml' vou agora occup~r. 

O mea reqnel'imcnto fok1pprnvado, e n essa 
mesm:~ dn\n fornm pedidas no min1slerio do im
perio as seguintes inform:wues (lê); 

· • Lo Quantos estabelecimentos de inslrncç~o 
c:xl~em na _mlt•ilal do lmperio, diri!Mos por 
1rmas de c:mdade ou por quaesf!ller outros asso· 
cieçõ@s religiosas. 

• í!.u O numca·o de ~lumnos c~islentes em c:~da 
cstabele cimento. · 

• 3.• Em nome de quem estão lnnc:ulos os pre· 
dios em que !'nnccionnm taes estabelecimentos, 
e qunnto têm elles \lroduzido do decima urbana 
annualmente no ulllmo decennio. . 

.• r,. • Cópia dos rel"torlos oprescntndos li in· 
specforin gerul do ínstrur.ç5o tmblica pelos· dele
gados nas p(lrochi~s onde existem taes e~tabele· 
cimentos. . · 

• ó.• Cópil da dedsno do governo dispensando 
as ~cnhoras pertencent~s a laes congreguç'ües 
das provas de capncidade prollssional, pnrn po· 
derem seg-utr o mogislerio. • · 
. Até hoje, c ~~o pnssndos U> mezcs nilo se 
dignou o go,·crno sulisf:JZcr e~sa rcquisitão dn 
ezun~ra e, em Lte~ condi~ões, me }lermitlini o 
nol1rc Sr. ministro do impet·io, que trate desta 
matcria gui~do ~penas pelo que gcralnwntc 
consta, e n1ais quo expresse ~ minh:~ t·piniiio 
sobre csle ussulnLJIO ao qual ligo importauci:~. · 

0$ dons avisos de que já dei conhecimento ~ 
co·sn, um d,\ 1860, e ouu·o de :186~. condernnll
um o ensino nos collegios dns irmiis de <·~·ri
dodes c I)Uo'JC~C)llcr outro~, umn ve~ que ni\o 
fossem pr~sldidos po1' pessoas lcgnlmcute habi· 

. Jiladas, .e com professores quo n~o fossem dO·. 
vidament() outto~·iz~1dos. · 

1'aes avisos niio tiveram nté agoru a neccssa
rio e Jle[ CXCtUÇfiO ; e 3 nlio ser algum sophiS· 
ma com que ~c nos prNenda 1lludir, os colle
git>s elos it·mus de cnrid~de e de p3drcs Jazaris· 
1us conlinunm coustituit!os- estndos no estado 
-cotn escarueo ú uo~sa lei c quebr~ da ·mora. 
lid:~de dn administração publica. 

Trata-se, senhores, da in~trucção do povo, 
tratn-se da edul'açno de futuros mues Llo rami
li:.: tra\n-se JIOrt:lllto da sorte futuro .de noss~ 
Jlnll·in. E o ubjccto ~ imt•or\nntissimo, c a re· 
SJHms!lbilidndc dos nc\uaes representantes dn 
nnçf•o e do goYerno ú dn maior gravldude. Um 
descuitlo ~OIJI'C u ruturo d!l IIOSSII lcrn, nestu 
mnleriu cspetinhnou\o, c um crim•l de /ej<lllt:lfào. 

Tratemos disso portanto com o maior em
penho, com a maiot' abnegação e desprendidos 
de 11uaesquer suggestões. , 

·. Uma rocicdadc QU!l se renovn, fere necessa
riamente nn tigos preconceitos e velhos interesses 
e quando nlio acha nos governos o coadjuvação 
necessaria ás reformas indispensaveis, não se 
exija calmn ou moderação. · 

Não é de hoje que me esforco por libertar o povo 
do ensino c educaçiio dirigidas por corporações 
reli:;io~as, csprcialmente rlas que temos e cujos 
interesses são mais aberlamente contrarlos aos 
mais são$·principios liber11es. 

Examine-se, ja o dlssc ria imprensa, o que ze 
passa ilos collegios e nas escolas ilirigidas por 
Jesuítas c irmãs de caridade; e so .vcrillcará 
'(ue o espírito da mocid:ulo, que nbi vni procu· 
rar iU ustraç.:io, nchll·.~c, nfio esclarecido,· nws 
pet·! urbJdo; niio il r uminndo pelo desenvolvimento 
da razão, m~s sim atrophiado por mil erros e 
idêás repugnantes. · 

Corneçam esses nocivos precilplores por fllzer 
de c~du um dos ctlueandos um intoler:~nte; in· 
cutem, com tlU\oridade, üm sua racil imagina
ção, tudo c:uanto no futuro pode d~r victoria tis 
pretençües exagerad~s dt;: mil clero obsecado, 
clleio de odios e de vinganças,. e que, voltado 
sempre v.ara o pnssudo, .detesta o presente, Cl 
não admttte idéa algLtma de liberdade, de rmdto, 
(le scieucia vcrcllldeira, 6 de progresso. 

Nesses collcgios ensina-se : . · 
A supersliç5o como religiiic; 
A eredulid~rle eslupiila, .por dogmas antigos 

o principDlmenle por novos dogmas, alil.is repel
lidos pela rnzão esc! a reei do ; 

A intoleraucin c l)erseguicão em materia re-
ligio~a; ' · · · 

A deploravd confusão da moral ccclesiasltc~t 
com n moral C\·angclica, fazendo preponderar a 
llrimeira ; · · 
. A mcsm::r moral evnnrrclica ~ophisnwd:1, p3t'a 
~ntorpccer o dcre1· da su·icta jusU\.'H ; 

A conrn~üo d~ moral com il polilicn: 
A SUJ•erioriLiocle tlll Igreja sohrc o E~lmlo; 
A ~dht:':i~O :í I'CJlU:,:nante thcocrncio, quo nüo 

~ scniio :. unlo~rncia pnp~J ; 
Uma moral rcveladn, que s(• cll()s podem ou• 

sinal', o IJUC incutem no eslJirilo dc$prevenillo 
dos adol~8cenles, pnr:1 que olles nllo conhe~am 
jamr.is a mornlpul'n, naturul, racional c phi
lo~ophica, quando ô e~lo Dl3is aceil:rvel e de 
mais fncil comprehellsil.o; . 

A !'r~ncn da que- deixar Je :r.doptnr sequer 
um ~ó desses erros, !l uiio aceitar nenhurnn 
Yenlade evangelica; 

.A ncgnção de to<l(l a ''irtnde m<lritoria, de 
toda o mor~Jid~do vcrdndeir11, si os acto~ cor· 
respondenlcs não slio (ll'~ticados '6men\e'~pela 
m, e ~em oulm ~lguma rn1.1io de ser; -

.\ submisEiio da rnziio e do ·1·nciocinto u au· 
toridade qnc se impõe sem ex.mne; 

O desprezo· do verd11de relativa, pt~rn cur
var-s~ o vontnl1e inlnHivel que se diz n ve1·dndo 
nbsoluta; 

A obedienci:~ p~ssiv~ :mle o despotismo papal ; 
O hort•or no pt·ogrcsso e ü · liberdnde, como 

sendo esta Utnl\ bcrcsio. 
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A resis&eneia instincliva .a todo o movimento 
a todo o progresso, e por conseguinte , a 
toda a liberdade de pcnsomento, de palavra, 
de imprensa, de ensino e de culto I 

•· E ludo islo, diz Tis.sm, por c:tridnde e p~ra 
.obrigar o ·mundo n entrar ou a eonser\'ar-se 
na igref'a romano, íóra da qual não ha salvação 
pusstvc I• 

• Trata-se, diz o gnnde batalhador social Bnl· 
lanche, de saber si convém conllor a educ:tçâo 
·publica il homens reunidos por um laço que nos 
é estranbo, o entregnl'1 assim, o futuro dn so
ciedade o influencias mysteriosas, cujos calclllos 
não podem ser previstos: 

• A homens ligados por um pacto, cujas con
dições igJtor<tis. pod!!rC!is consentir que falsifi· 
quen~ a seu car>richo o ensino, de~vir1uem as. 
do111rinns, restabeleçam lliermchias, e fundem 
uma ordem de comas contraria á vossa ordem 
lcgttl, dando forças a uma atttol'ido.de repugnnnte 
ao vosso senso intimo 'f • 

• Snbemos que .vamos ser accusados de .inlo· 
ler:mcia, e que contra nüs· vnl ser invocndo o 
principio de liberdade. Mas é em nome da li· 
berdade que mmifestamos a desconfi~nça que 
nos inspira todo o ensino seclario e intolerante. 

• Uma só consideração resume a siluação. 
• Ha algum instiluidor leis:o que prohiba os 

seus educandos de orivh· m1ssn e a e:tplic:.ção 
do enthe<;.ismo 't 

• Hn nlgum instituidor ecclesiastico que a 
l~so os niio constranja Y 

• Defendendo, pois, a instrucção leiga, de· 
· fendemos a tolerancia c a liberdade.. · 

E' por estas considernr;ões, Sr. presidente; 
que eu detesto, e não posso ~dmitth• que n edu. 
caç!o, o ensino primaria, cspccialmenle das 
meninas, seja confiado a irmãs de ct~rillade. 

Todos os pais quo se esmer:1m pelaedueriçiio 
de. suus lllbas se tem arrependido do as haverem 
conllado ;i dirccçüo des~ns mulheJ•os: m~is d1J 
um tem sido o!J.rigado n dnt'·lhos novas mcstrns, 
novo ensino, c educação soei:• I, llopois qu(l os ro· 
tiram desses C(lllegios relrogrndos, njJoncados e 
de nenhum proveito roo.l. · 

O Sn. · FELicJo DOS SA.N'i·os : - Isto acn n tece :1 
rcs.pello de lodos os collcgios do 1\io de Snnoiro. 

O Sn. SALnANnA MAnJNno:- Do collogio dos 
irmãs de caridade nfio snho umu senhora para a 
sociedade ; sahern · apenas noviças pa1·n con· 
ventos. Niio !nho uma mul)ler glle se possa dis· 
tinguir com a nobre altivez de umn senhora. 

Todlls as ed·ucndas por irm~s de cnrhÍ~de 
sabem misel'avelmente humildes, receios~s de 
tudo, e sob o perenne impress5o das ptmas eter· 
Das, s~hem f~nnticas c bypocritas, desconfiadas 
de todos. e de t11do, e sem consoiencia de ~un 
proprin importancin o dignit1nd~, · deilt:mdo·s!1 
focilmento illudir, desde que lhe Ml:trem em 
nome de Deus, DO poder da Santo lgrojo. c nas 
penas !llernns. . 
. o Sn. FBLlcto Dos S.I.~Tos :....:. Niio 6 exncLo, 

V. Ex. deve ir vi silo r u co l!egio. 

O Sn. SALDANHA. MAmNHQ :-Conheço muitos 
pnis que tom mandado educar de novo suns fi· 
lho~, e lutando com enormes difficuldndes pnra 
ex:Ltrpnr de seu espirito os vícios do educaçíio 
fradesca que tiveram. · · 

Nesses eolle~ios, chmmdos religiosos, sein:· 
cu~ no.anim.o das crinnças, o notes de qnt~lquer 
noçuo dtl moral, o temor do inferno, n obedienGia 
~o. pa~re, a crença nos mil~gre~, a subservlencla 
a tgrcJa de Homa. 

Ensinn-se que a prim~ira virtude é o des:l· 
pego d:• ro.millu, a dedicação aos últares, e que 
o primeiro dever c a confissüo.(Cmzam.se apmr· 
tes.) · · _ 

O que se tem praticado nos collegios ceei e. 
siu~ticos é bem conhecido. 

Lembra-se (pm·a o 81·. Cesa1•ío Alvim) do 
u~o do nitro no seminnrio da Graca ? 

o. Sn. Fr:Licro Dos SANTos :-Não c exac1o. E' 
uma cnlumnin atroz. Foi o beri·heri que ainda 
não era conl.!ecido. 

o Sn. s.un,\:.Jü M4onnmo:-E' o que me amr
maram ~rn Mirws e aqtü mesmo achar:.i V. Ex. 
quem nao·possa negar essa vcrclnd&. 

O Sn. FELIClO Dos SANTOS:-V: Ex. tem 
rozão, porque houve ins·ensatn que I~vasse ;:~tê 
n questão para n_ nssembléa provincial. · · 

O Sn. S.uhANHA I\IAnrNuo :-Afirmo que o 
\'ener:mdo Sr. D. Antonio soube, com energia, 
fazer desappareccr desse collegio o tol.....;,btlri. 
bêri .. Logo que cessou a causn cessaram os 
efl'eítos. · 

O Sn. RUY B.~noou.:-N:to sei nada dn questiir> 
vertente ; Dl<ts h:t razão p~ra tudo snstJCJtar·se. 

o Sn. FBLTCIO DOS s.~NTOs:- Foi o ber.i·bél'i 
que :~lnda era desconhecido. 

Eu escreYi ale Ulll folheto a este respeito. N~o 
houve envenenamento pelo nilro, e os inimigos 
dos padres tlcaram c(•rtos da VCL'dade, quando, 
sem tomnr nitro, foram ntnc~dos do beri-béri. 

o Sn. S.\LD.\Nil,\ :l\hlllNHo:-Conto a historia, 
como ê clln geralmente sabida em Minas, e me 
foi relutadn por pcssôns ÍUSUS(Jeii:'IS. 

Por demais fatigado dei,.o de cnh·ar em outr~s 
considet'J.;õe~. A matet·in tem sido oll:~mellll\ 
debatida em lodos os p:1ittlS eivilis::úlos. e ~ opi
niiio VQncedor•n tem sillo, c com maxhnn van-
tagem, a que coudemna o eusinu o n eductição 
do povo, por irmfis de cnrillnde e em colle· 
gios roligiosos. (Apoi!ulos). 

O quo tcnl~o (til\>, portlm, é sutncienle para 
jusUDc:tr a minh:~ pre~ente iulerpellação. E, 
pois, concluirei pcJ•guntnndooo governo: 

Est:i dispo~to a consenti!• nessa preponderao· 
cin de irmiis de curid1•dc de occôrd.o com os 
seua insep3l'nveis socios lDznristas, no ensino· da 
mocidade' 

Eslti ou não disposto a reagir contra essas 
hybridos instituições? . . · 

Esló ou niio rosol rido a firmar enlre nós o 
ensino leigo ? 

Pela minha pnrtc tolibo tlesetntlenhado o meu 
dovcr po.rn com .o paiz; resta quo o governo 
cump~·n o seu, A ctlda u111. a ""' rrspon,abi • 
lidadt. 

O Sn. Fli&ITAS. CoutJNno :- Aigu,mns sonho· 
r~s reagem contra e~\l\ cdllcnç'\o. 

Pnss!t oo na tiO o ultimo po111o da minho. inter•. 
pellatuo. 
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· Qrtal a razdo pela qual o ,fJOVcrrw tem dei:A:ado 
de Wllllll' cotthrcimento s ds approt'al' estatutos de 
associaçilc.r acatlwlicas, q11a11do com tania. faeiCi
dade appr·oro!' as de$3a8 Innà8 do Corttt:<lo de 
Jesrts·? 

O Sn. FELICIO DOS S.\:r;Tos :-Dev-in approvar; 
abi concordo. 

O Sn. SALDANHA MA.niNllO :-E' :r.dmiravcl, é 
mesmo espantoso, é inacre!lilavel o escrupulo de 
que se teu\ pessuido ogoverno para appt·ovar 
estatutos de sociedades acathcilicns. 
. A se~reUirín do imperio nas suas informaçõe~. 
firmada em precedentes, quo direi erroneos o 
repugnantes, .tem sempre informado contra n 
approvnção de taes estat.ulos I 

· 0§ distinctos cavalheiros que rnem parte !ln" 
quella sccl'otaria, segundo ma pnrace. levam o 
seu respeito :i. religi:io, do Estado nlé a negaçiío 
do direho aos acatholicos ! 

O Sn. FsLlclo Dos SA~-ros·:·- Ahi estou eu 
·com V. Ex.· 

O Sn. SALtiANRA M&RtNUo:- Ainda hem. 
Sr. presiilente, quando vemos appronidos os 

tristes e insidiosos estatutos autorizados pelos 
decretos que citei, e a p.1r disso, tanto escrupnlo 
pnra permiuir que associações ::monymas acatho· 
Jica.s se possam constituir nos te_rmos_da lçgls.la
~o gernl, o que a lodos aprove• ta, nao set o que 
JUigPr do governo do palz. · 

Uma det:sas a~soeinçües, depois de gratide luta, 
o de exgotados todos os empenhos, oL~eve um 
decreto, nro approv11ndo explicitamente os seus 
estatutos, mas limitando·Sll a dizer que...;..podia 
f~TlCCiOII«I' St'fl~ o{fe'II~Q. d1S /eis elo· fmpetio. 

Mas essa uiio é a opprovnç5o que as leis em 
vigor exigem para dar existencin jul·idiea ás 
associações :monymas. 

O Sh.. Fsumo nos SANTOs dá um aparte. 
0 SR •. SALDANHA MARIKHO :-Mos V. ~~X. snhe 

que temos a leglslnçilo del860 que não consi· 
dcro legitima nenhuma assoclnç;-'io nnonyu111 
sem que sujeite os se11s estatutos ti npr-ccillçuo 
do governo o sem que por este »ejam ellt!S up
provndos. 

o Sn. Ftr.Icto nos SAxros:-'-l'tlas V. Ex. quer 
n Constituição pnra o beneplncilo .e não n quer 
para esse caso quo a CousLi~t\içlío não permiltc. 
' O Sn .. 'SALDANHA MA.numo·- Permitia V. Ex. 
9-ue lhe diga que nil.o entendo o seu apar-4e, 
'1 rata-se, comp~~hendnmos bem, de sociedades 
anonymas, procllt'n as acntholicas, e quando 
não se du {ol'mo. ertcriol' de leu~plo, e, por· 
'~nlo, Cl)mprehendidas no po~sibiUdade da lei 
de 1860, de ol.ilí!reai !ljiJ:rovação do governo. 
Com isso não se offende nem n igrej~,· nem 3 
Constítuiçiio. 

O Sn. J:.'ELICIO nosS.\"Tos: .- E11 n5o quero a 
Con8lituiçiio ncu1 em um coso, nem em outro. 

o Sn. S.\LOANIIA MAtuxuo:- Estou argumen
tando com o lei. uxi~tonto. V. Ex. sabe 9uut a 

··minha OJliníiiO soLI'c " \'nlor quu dou a Consti· 
tuiçi1o, a I[Ual conrorm•! 0:0 vrmcipios gorncs tlc 
direito poiHico é null;t, 

O Sn. FELtmo oos SANros:-Fulgo de ouvir 
i~o, mais ainda ha pouco parecia tJUe ponsnv:t 
o contrm·io qunudo tratou do IJcncphtcito. 

O Sn. SALDA.NnA l\IAmNuo:-Bem digo eu que 
nãci tenho t>od•do fllzer·tuo comprchender J>Or 
V. Ex. · . 

No tet·reno do direito que no pai1; ro ob5erva, · 
digo ao governo o que ess.1 Constituicõo estntue 
o qne não póde confundir-se, com o pensamento 
e a couví~ão que o nu1ro de que esso chamada 
lei das lei~, não tt!m o cunho da. l~gitimídade 
politiea, por1jllttnlo apenas outorgada pulo pOller 
pess031 do rei, n[•o teve :1inda a unic:~ sancção 
que póde tHI', e que só pode ser dad11 por cun· 
.stítum\e em nome do povo. 

O Sn. FELlcto Dos S.\Ntos:- Estimei· muito 
provocar eBsa declaração. 

O Sn. SALDAKIIA ~lARl:iNO:'-E<ta minha opi-. 
nião tem sido Laol~s v~zes e t;!o rl'ancameute 
enunciada, ne~ta tribuna como na imprensa, 
que me udtnii'a íJU6 V. Ex, o tome agOJr•1 por 
novidade. . · 

Ninguem aqui me ensina a i:oherencín. 
Não nee~ssito de li\~ões )larn isso, JlOfiJUe sei 

cumprir os devere" da minlHl dí!1nil.lade; e crêa 
V. Ex: . . que P<•ra mim !5o pot· demais penosos, 
e sempre di!Ucds os cncar:-:os de dL!JlUiado, cuja 
honra aprecio, mus não sulicilei. 

0 SR. FELlClO DOS :SA!'f'I'OS :-Creio qUe nlio h.a 
insinuação. 

O Sn. SAtDnHA. ~IARINno :- N:io a faç,o a 
nlguem; bnstn"me LJL1e e~peei3hnentc mn tfUA!!· 
Liio de principios eu niJO llla Bf~t~lc nUUl'll 'dos 
que profes~o, dlsJmslo como ~sl ou a tu das as 
conseq uenct as. .· 

Coutin 110 no meu emjronhn : 
O ~overno niio póile tllllll negllr, e nem tnc>mo 

li'O[Jhlsmnr, como tem (t!tlo. n. ap1Jrovaçao dos 
e~lalutos dos o~socia~ões ncatholic11;<-. 

No§ 3." do nrl. :t7do lkcrctn n. :1.7tl tl819 
d0 Setembro d~~ ISiitl Stl esinlilt11lll1 Qll'al ~~ s~m a 
tninima distlttc~·Jiol •t•w • n~ aK~lll~iu~·ÕllS cor<lons 
religioso~ iml'•'tl'al'lio do ~'Ovet·nu Jtutorlr.n•:âo na 
rórma dos c••l•itulus 9.", c 13. • do nwslllo de· 
ereto. • 

Nes~e cattillllo 'J." citado, sujoiln ns n~ocía
çüe• rcligins~s ils mesmos formnln~ tl1~ creHç:1o, 
tJarn sua cxi~tencia jurídica, quo estilo [Ire• 
SIH'iplas :i~ lllllonymns, 

Cumptclu:md1:ndo esse do~c1·eto do l.fl\iO lodos 
as nssocíat;uc~. 011 ot•ueus religloSIIs, nãu se li· 
mituu, nom desti uguiu, n nllnhumu [JroOssil.o, 
nf•o IJXcluiu ns do commttnl1ões extrauhas da. 
igrcj3 do t·,8tado. E uilo o pcidin fazer, porque, 
permiUidos todos os cultos, só com limitação 
quanto á fóru•o exleri11r de lomplo, nenhuma 
ossocioção de qualltncr ~ciln que se or!(aniz:~, e 
que necos~ite t.le exi~teueia jul'idica no lmperio· 
quanto u seu~ interesse~ c~ouomicos, e a.dmi· 
nistrnçiio,pódc ser repelli.Jn, pela ruziio, iuoppli· 
cavei ile termos um~ religião de Estudo. 

Comn, pois, pôde 11 governo em r~nçiio i.s 
1usoeia~ões nnonym:ts ncalholicas, o sem c~p!ici
tatneute opprovar•lhes us cslolutos, di1.er quo 
podum runcciouar t~cm oJfen~a dM leis do lmve· 
l'io, qmmdo assim, c iufalllvclmehlo se om~ndo 
a de 1.860? Como póde um~ sociedudo anonyma, 
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neste caso funccion,,r sem est~tutos approvndos; 
como 11ude exercer direitos ante a justí{:u pu· 
blica ~ · -

E' clat·o qne o ll'OVerno não tem procedido 
rcgularlllentc, quundo attl por simples despa ·. 

·,_ chos, e n:io por dMrato, tem repetido esse chavão 
offi,•inl~ J)A-rn sophisrnnr ns approvnções regue· 
ridus por soeiedodes ocatholieos. 

l'<iã'1 se póde Jli'JVar de exislencin legal a ne· 
nhumn as~ocia~ão que queira formar-se; seria 
um despotismo intoleravel. 

E qm111do se trnta de ma teria. religiosa, o es
crupulo do governo dcYe consistir em respeilar 
~mpl:1men te a liberd_ade de cultos, que está ga· 
rantida, 

l\dlicta o governo, aprecie os argumentos 
que acabo de produzir, e eumpra o se11· dever. 

O Su. FllLICIO .,os SA.Ntos:- Apoindo. 
Q sn·. SIILD.\NUA MIIRINitO:- Tenho, Sr. pre

sidentfl, desenvolvido lQdos os ponto,; da minha 
ioterpellação. . 

Restn·tlle sómenlo afirmar ao nobre Sr. mi· 
nistro do imperio e n seus eo\legas, que sem 
11 menor disposiçfi(l de os encommodar, onda te· 
nbo feitQ que não seja em cumprimento do meu 
dever. 

O que tcr'tbo suslentodo no desenvolvimento 
destas interpclloçlles, sttpllonho que esLà escripto 
na bandeira do partido representado pelo actunl 
gnbinde. .: 

As idêas que tenho emillido são de apurado 
liberalismo, e o governo llber:ll que .us repellit' 
perderá extromamímto no conceito publico. 

A eoherenda_é 11 primeira das Vtrtudes po. 
liticos. E, Pl•is, devo conli1r qull as· idêas 
que tenho sustent:ulo encontrarão. fodo o apoio 
no actual minl!>terio o mullo po~itivamente no 
meu nobre e di~tincto ilni.igo o Sr. ministro de 
estrangeirus. (Ntrito ~e~••.J 

O Sn. P~,;nno Ltaz (millist•·o de estt·anaeir03): 
.-.. Agmdeço muito a V. Ex. · ' 

O Sn. SALDANJIA ·Mo~.m~no:-- A~sim, Sr. pre· 
sidentc, concluirei dh·igindo-me :10 governo. 

Cumpre hz~r cessar a persegui~iio que os 
bispo:;. tem o~cand:,losnmenle ostentado contra 
um gronde numero du bu~itanle~ do imperio, 
dando execu~iío a Breves e Bulias nilo plo.eit:Jd!ls. 
(Apoiados.) • 

Cum~•re estar alerto, c nno consentir uo ostll· 
belecim~nLo rmtro n(rs de jes·uitus, lazuristns, ou 
irmãs d~ carid:~~e, todo esse t;Xer~ilo negro, 
cuj~ nêrnsta polrt1ca é a dn dom111nc;uo nbsolllta 
e perseguição ti lillllrda_de. ,(Al!uiado&.) 
· Cumttrc . opnrtnr o rgl'eJa do EsLado, e des· 
fazm• quanto notes esse htbrido cons~rcio 
que só serve pnra n consolidaçno do despotismo 
do throno o do ultar. - • 

Cumpre ir em soceorro do no!)re clero brazi· 
loiro liberlundo·o das. gnrrns dos suissos dei VIl· 
tieano. (Apoi(ldo.Y, e não apoiados.) 

Cumpre promover n seculnrisaçiío dos ce· 
mitcrios, nunca ~ophismnudo 11 idea, e 8 bem 
de Ubertur os cada veres dos garras dos abutres 
de 1\oma. (Apoiados c coutrsta1:õcl.) 

Cumpre apressor ·n decretnç~o, e pratica 
.do regislro civil, sntis[utendo nss1m uma grande 
reclmnaçi'io do pniz . (AJJoiadol.) 

Cumpre quanto antes promovei' n · insti· 
tuiçUo do ct~s3mento civil, para garantia da paz 
e segurança da família . revindicnndo assim 
esse direito incontcstavel do Estado,qne se acha 
usul'pado pelu euria Romana, e sómenLe em seu 
interesse.· . 

. Cumpre, finalmente, cuidar do ensino pu· 
blico, e de uma vez para sempre libertar a 
nossa mocidude do ob!CUrnntismo dos padres 
de 1\omn, e de suas pJ'edileclns irmãs de c3ri· 
dade. ' 

Fallanào·vos com a consciencla, ainda uma 
vez me :ipr~z, nesLu solemoe sessão, repetir as 
palavras do meu nobre amigo ora Sr. ministro 
de estrangeiros: • Detesto osje~11itas, ou. sob o 
liurel do. capuchinho, ou. sob a batina do lazn· 
rista, ou sob a touca da irmã de carid3de. • 

Peço desculpa a· camara por ter abusado de 
sua bondade, e a todos os ·meus nobres collegas 
afirmo que, si alguma palavra me escapou me· 
nos propria, ou mais energica, nno foi clla nas· 
tida dn vontade de o!Tender. · 

Tenho cumprido o meu dever; cumpra o go· 
vemo o seu; e 

A. CADA Ui\1-A SUA llESPONSAIIILID.U>E, 

Tenho eonelnido. 
(Muito V('111, m1ti.to bem. Applausor ge1·aes dat 

galerias. O orador é C·Jmprimerttado ~los S 1'8. mi • 
·•1ist••os da juati{{a e estrangejros e po1· todos os 
dep"t1rdos presentes,) · . 

o sr. · Jlartlm .~ranclsco (pela o r·~ 
de111):- Sl'. Jltesidenle, a questão agitada pelo 
noure deputado pelo Amozo.nas 6 sem duvida 
uma ~ucs\5o importante. (.4.poiado•.) E como 
n~o {'ode o» goYerno deixar de esclarecer o paiz 
relaiiV:Jtnente :is questões collocadas em pre· 
sonça do exame do goYerno e da :~~opulação do 
Drazil, eu proponho a prorogatilo do. sessão por 
mais :! horas. ( .~poiados,) 

Posto a votos o requerimento é npprovado, . 
o Mr. Dariio Homem de Mello 

(mild$t•·o da imperio):- Sr. presidente; o hon
t'Ddo dC)JUtndo pcto Amazonas, autor dest11 inter· 
pellaçilo declnrou, no começo.r o seu discurso, 
quo vinÍta :i trlbllna impellido pelo sentimento 
d:l sU!l re~ponsnbllidade. · 

E' essa igualmente a posiçfio dos membros do 
gabinete do !8 da ~fllrQO : vimos cumprir um 
dever solemne declarando a opinião do ·governo 
a respeito das que~tões que roram lcnntadas 
pelo nobre deputado •. 

A primeira questão movida pelo illustrado 
interpel!ante refere-se ao plaett• · 

Niio estamos, felizmente, em um palz que 'Se 
constitua hoje, e no qual estejnn•os preoccupa· 
dos em rundar.o direUo que nos deve reger, 
(Apoiados. ) ·. .. . · 

A nossa Constituição dispüc terminantemente 
que nenhuma bulia, breve, decreto ou leUra 
aposlolica possa ter exeeucuo no Imperio sem o 
p1ncet. 

O governo esl:l: disposto a manter rigorosa· 
manto o cumprimento desse preceito constltu· 
cionnl. 
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Neste pcnsatnt•nto o gevcrno considera como 
não tendo execu'O:lo le!fnl qll~esquer bulias, se·. 
Jarit ellns do que natureza tõrem, qua niio te· 
nhnm rorebldo o placet do governo imperial. 
(Mtdto bt'm.) · 

Accent\l.o . bem :. doutrina : todas as bulias,. 
sejn qu:•l rut' 11 ~un n:•tureio, estão sujeitas ao 
cumprimonlo de~IA disposição conslituc.ionnl. 
. Es!a doutrino niio cst.1 8Ómenle consagrada 
no~ trabalhos dos brilhantos pub/icistas citudos 
J!í'lo nobre di!pUtudo. As autorizada~ opiniões 
do ?tlar~llc~ dt• S. Vicente, bem como as do 
illustrndo descmllllrgndor da relaçfio metropoli· 
ta na da Uahln, Dr. l\ochn Vianna, exáram esta 
doutrina: ma~, mnls do que isso, nós encontra
mos nos netos rciter:•dos de nos~o !;"OVerno o 
fundamento lll~lorico de nosso direito neste 
importante ussumplo (Apoiados.) 

Em U6it, Sun s~nLtdade exp11diu uma lettra 
aposlolica d~ censura n um sacerdote da diocese 
do Pill'ti, pelo facto de tc;r tratado menos rcspci· 
tosa mente uo s~u prel:tdo. . 

O Sr. nrc~bl~po da Bahia, Marquez de Santa 
Cruz, C[)Dsllltou uo ,::ovP.rno imperial si esta 
bulia podia 901' public~d:' independentemente de 
benepl3cilo. · 

O ministro do impe1·io de entiio, o Sr. José 
lldcronso du Souza Uumo~, bojo Vlsconde de 
Jaguary, por n\·iso de ~6 de Abt·iJ de 186~, 
declarou qllc n3o podia ter public:wiio 3 rere
rid:t letru ttJIOStolic", embora se 1·eferissc â ma
teí'ia pUI'nmcnle disclplillar, sendo essencial o 
placet . do governo imperial pam esse fim. 
(<ipoia'do4 .) . · · 

Em con1equencia, foi concedido o competente 
benBpl.ncllo, com o qunl te\·e ext~cnção ~quelln 
leu·n .npostGlien. 

O Sn. itAIITUt FMXCtsco :-Ess:~ é n doutrina 
constit u elon:~l. 

O aviso de li de 1\lar~o · de 18M. expedido 
pelo mini~tt·o do im(Jerto, José Donifacio de 
Androd~ e Sih'u, OSM nome tão caro ao (larlido 
liberal, declarou quo uos nutos de posse dos 
Revms. bispos deve razer-se menç1ío.da portar!~ 
que concede.l·lJeoeplm:ilo ds lelras npostolieas de 
conlirnw~iio dos mesmos bispos. 

Em 1865, o ministro tlo. imperio 1\Iarq'ue% ·de 
O/inda deckorou sem· ciJ'cilo a notnenç3o do go· 
vernador do !Ji~pado de Olinda, feita pelo 
res(Jecllvo prelado, em r:11:iio de não estar muda 
pladtnda :. bullndll conflrmnçilo <i'e~tc. 

Es111- ·t~flla·-dootr.ina--CS.Lii~-~mocmen te 
consagt·Mia na resoluç~o de consultn ilõ~õnse·· 
lho de esta.do tle i8 de I unho de 1873, nos t~t·· 
mos seguintes: 

• L • T;uilo o beneplocilo como o recurso :i 
corôa c as diJTerentes pret·ogativas do pndrorodo 
s5o direitos qne não pódcm Sllf postos em dú· 
vida no Dro.ztl, a vista d:tS dispo~içlics expressas 
dn Constituição e de di\'ersas lei~ do IM~do, 
quando em fnvor dellcs j!i niío fosse bnstonte 
a posso immcmorliV~ em que ~e nchavn a corôa 
portugoezn, ~\ t)Unl o DrjjziJ cs~eve ligado por 
muitos seeulo~: posse qne p~ssou porn o Impe· 
rio pelo grande facto da indcpcntloncio, nado 
tendo qu{l l'a7.e1· lei.!' ecclesinslicas 011 disclpll • 
nor~s contrn llft!t'llg;~tins uo /JOder civil, reco
nbceldas por StUI lcgislaçiio, pelo uso e ~oslume 

do remolissimos tempos, e ntõ ngora conetnnte· 
mente (IO~tos em prulica., 

• lil. o O governo está na mn is firme e decidida 
resoluçiio de mnnler e· fazer resiJOitAr ·tac~ di· 
reitos com toda a energia e eiDencia, cotno es· 
senciaes á lnde!!endehcia da sociedade civil, 
visto ~er a religiao catbolic1 aposlolico romana 
11. religião do Est..1do, e ter nelle coutinuado com 
to'da a Je.dsl:•çao, .usos e estylos que constituom 
o nosso direito ecclesiast!co, civif ou particular, 
e bem assim com as re:.ralias e privilegiM, que, 
compelindo :rté á indepcndeneia aos reis de 
Portuglll, se incarnaram em ''Írtude dclla na 
sobe r a t1 ia do Br·azil. 

• 3.• N:is podem os bispog ou qunesquer nu. 
toridades e•·clesiaslicos, ae nouwuçiio ou pro
vimento do iutJJerador, e mantida~ pelo E~tado, 

·c.ontrariar tacs direitos em suas pa~tOI'tl<;s, man· 
damenLos ou outros actos o!llcittes, c mettos 
ainda ncoroçoar velo elletlllliO.I,J por seus con
selhos o~ sulldllos do lmpt>rlo u n:io rMpdt:,l-os. 

• (!..• Devem Ocar no intlll!i~,tlmciu d<l que 
suas pnsLornes, mandamento~ ou uu1J•os uctos, 
qualquer que seja a deomuinacãu, nfio podem 
constituit· lei 1liocesnnn: si cu1 fiU:~!quer eous:t 
se oppuzereln ás leis ao lmperJO, uus usos e 
!)Oslumcs e nos c~nones recebido~, ou sahirem 
dos lhuite> du jurisdict;ilo pllr~men\ç espiri· 
\Uill. • 

lM:t consulta est6 :~ssign:~.dn pelos conselhei
ro:; Visct•ndo de llum lletiro, Vi~conde de·Souzn 
Franco e M~rqnez de Sapucnhy. . 
. Sobre este ponto creio ter respondido no illus· 
tt·ndo au.tor dn inler!lellaçlio. (Apo1adus,) 

O s1~undo ~onto da int.,rpellaçüo refere-se á 
e11trada no Bra:;il da jesuital c padl't'& de ordens 
611/icllumles. pre$entemellte expttl&'J~ direcla ou. ir1· 
·tlirecluflll!lltr! dt• ,fivet·sos par::es da Erlmpd; 

Senhor~~. o principio consagrado em nossa 
Conslituicão c n livre udmissilo âd ~str11ngeiros 
no terrilorio do lmperio, sem llmiL:tção nlgnma 
proveuiente de diverstdade de crcnrns rcligio· 
!as.· ·· 

Desde que li este o nosso regirnen. o qual 
emann dQ amago mesmo das nossns insthni· 
· çiies constitucioune!, n5o podemos revogai-o na 
pratico, negando a entr1dn no terrilorio do 
lmperlo n individu()s sob o fundamento de 
pertPnecretn a esta Oll tiquoUn ordem, n estll 
ou. (I quella relig iüo • 

Si entre es~cs individuas ·houver pessons 
-par.\mcentt!JUi.JJrdem dos j~uitos, é certo qlle, 
aceitando as liç.ucs d(• blstoria,·-o·-goivHt'io-iiuG·- .. 
permillini que jesuilas \'cnllnmllqui formar no· 
viciado c constituir eon~t·eg11çües, ordens, ou 
associações de propaganda. 

O hom·ndo deputado !~Ventou n questão si e~tli 
ou .não em vigor a 'lei de 3 de Selt>mbro de 
l7ll9. . - . 

O gm·erno não tem que proferir a este res. 
peilo umn opinião, que é aur.es nssumpto da 
compelencia dos jurisconsultos, os \]Unos se tam 
dividido sobre a questão, o qunl por esse motivo 
tem sido reputnda matei'i:t do coutrovcl'sias. 

:ttlas, seJ11 qunl fôr 11 opinião <Jile deva ~revo· 
lecer 1111 QUL·stiio, é certo IJUQ o ~:ovoJ•uo tluo e~t..'Í 
desnrmndo de meios pnra suat.en\Pr, como dovc,, 
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as prerogalivas do poder publico e os direitos 
in h_erenles :i sobet·ania nacional. . 

Si indivit!uos pertencentes a ~sa ordem per· 
lurbassem n paz publica, haveria contra ellcs 
o recurso já em pregado em P~rnnmbuco. Lem• 
brm·-se·ha esta augusta camara de que em l871J. 
nlguns mlsslonnrios, pcrLenceutes n ordem dos 
jesuit:•~, tomnrnm p:~rle em movimentos scdicío· 
sos que houve em ~t:rmm•s.[Jrovincias do norte, 
por occ·:isi5o do conflicto religioso. O presidente 
de Pernambuco, por aeto de íll di Dezembro 
daquclle ~nno, dt'()Oflou e"ro.~ individuas. 

Qu:mto nos quo não pertencam n_ oss:~ compa· 
uhi~. niio se diio os mt!smos motivos do ordem 
public~, que hn a respeito dos jesuitaa. · 
. Em terceiro lagar pergunLa o l1onrado intcrJ 
p!ltlant!l: • O .IWIM'uo Hdopta a intlitllit:ào de ca· -
1ame11to civis !1 > ·. - . 

·. &.nhorc:;, desde que o Drn1.il é um paiz :oberto 
n tollo3 os estrangeiros, com p3rfeil:l tolerancia 
para tod:u ~s crenças religio~r.s, eom pr.ehcndc-se 
I)UC é um de\·er dos poderes publicas garanlit• a 

. esLabiHdn.dc dos tlirellos de - ramilin, pnrn com 
aquclles que niio pertencem ao CLtito c:•tholico . 

O goYel'oojcconi\Ccoa institniç~o do cnsa· 
monto civil como umanecesidade do nosso paiz. 
(.4poiados .) 

O gabinete, porém, · não pôde traLar ddln, 
emquanto niio esti~·er resolvhln a que~tiio dn 
a-erorma eleitoral, que n~ita e. int1Jressn a looo o 
pniz, e nilo pode st~r preJudicadn por qualquer 

· ottlra. · 
O SR. DANTAS (1nÍJd5tro da jusli•:a) ::_E' uina 

nec~sitlat!e reconhecidll ha jã basl;~ntes annos, 
desde 18ã7. . . . · 

. o· Su. BAnÃo llo:.l!UI DE MELf.O (ministro do 
ilnpe1•io) :-O .i. • ()onto da int~rpellação reCere· 
se as sttsp~nsões rx ilt(ort~w.!a conscitmtia , · · 

Serihores, esta matcl'ia e$tá regido pelo de~ 
ereto de !!B de Março de !857, que a comnrn 
sabe <{UC é o fruc to d11 consummada sabedoria 
do emmentc jurisconsullo bruileiro, ifsenodor 
Nnbuco, de saudosa memori:i. · 

A. genuina tloutrina de~le decreto está hoJe 
ftrmnda pela consulta do coMelho de e~tmlo 
pleno de iG de Julho de ts?:J e pela rosoluçilo 
de consulta de :lO de Junho de 1874.~ Os termos 
dnquella siio os seguintes: 

O con~elbciro de estado Visconde doUom Re· 
·tiro disse : • Qunnto ao perigo notado por outro 
illustre conselheiro, c que póde provir da · 

--grande-,ar~~~· inf~rmrf-1~ 
scicntia c:~IJc'lhe ponderar que, ~cndo taes $US· . 
pensucs espccines para crimes l\ caso~ delermi· 
nados, todas ns vezes que· os .bispos lançarem 
mlio della, sem ser ob crimen occultm11, ou 
aioda qw:tct,mquo car.$a, mas rem as limilaçües 
D3turaes e que se derivam do fim pnra que lhes 

· foi concedido c~se ·direito, c do proprio canon 
Ctrm ltont~tit~&,class iDeando todos-os crimes como 
crimes occultos e todns as penas como penus do 
suspensão ~rbitrarla,dar·se-hão verdadeiros obU•
sos e violeRclas, ]lorque quod COtltm lt,,em est, 
tJiolentum ut; o então o o !Fendido poder:\ recort•er 
. á corôa, pois o decreto de · 18tí7 di~pcns:~~do o 

.. recurso nas hypolhest•s de suspens:Jo t~·lll{or· 
flllllta COit.ecieNtia, legitimamento deeretad~, niio 

'lo1101U.-... 

teve por filo confl!rir nos bispos. o direito de, 
3 seu hel-praztlr, inutilis.,rem com~olelllml'nle 
o recurso ú corôa, mudando a naLurezn e f!l!l;· 
prezando as conditües dos Fr imes, snt•l'rimíodo 

. os ·processos re:rutares e aller:mdo ll'l pen:os de
cretadas (Jeln l~ rcj~. ~ó porque dedaretn quei 
as!im o pt'nli~m ~x-íu(orrnata con.;ci.•11ti11. • · 

E o governo ja teve em 1.8i~ occasi:io de np. 
plicar e~ta · doutrinn em J"ela\·iio a um sn•:er•dote 
dn diocese de OHnda, cuja su~p• •n;iio fo1i jLtl:;ada 
postergar o direito natural de d•· rl·S~ c os ·C~~· 
-noncs _reccbirlos tlcla igreja ·br:•zilcira. 

Est:1 doutt•inn continilará a ser mantido pelo 
gO\'ei'DO. . . . . 

Desl'ja aindn ó illustrarlo int•!rp~llatJ te eonhe. 
Cl1r qual o perunme1~to do !fOtrrn•J 110 qtte con· 
cerne ri. !trllfJC qUI'&tt7o da 3tpnrarão d11 (; r·~·rJ ~ 
do Euado 'l · 

sCnhotes, eu COm(Jrehendo que sej:i e~ln uma· 
queslào l!'ra,·e, par:• ser tr3loda nus pugin·-s 
de um livro de direito publico ( ctpoiutlus ) ; 
mas nós, os homens politicus, nflo temos que 
tomnr em rniio todas CJUantas . questõ1•s po;sam, 
por n~sim dizer, lumulluat• no sclo.do rutur·o, e 
lnnç:~l-:•s sobre o puiz .. • _ · . 

~stc n5o.é o pa1Jel do goYcrno; ~ó temns o 
direiiO de tratar da'l_uellas qu•~stõ· ·s que aqui_ 
vêm ler ti reprcsentoçao n3cionill, trazhr:~s petus 
échos da opinião. · . 

Desde. quo nuo se dti - e~t~ facto, nflo e~t;i no 
plano do governo occupar·-se dt~ tu I que•tiio. 

O nobre l_nterpe!lante inquiriu do ~overuo ~i . 
. este tNnpron~·;vido 1w slll!ado o audâ11111•1h e "PP•'o• 
va~'àa de proposiçaes desta. cam!ll'a svlwe o l'_e;, iarro 
Ciflil jl • . 

O que posso soliré isto inrormar a est., augu.•tn 
t•amara é o que ella iâ 8;!bE), · 

A prop_osiçiio da cmnarn dos St•s. dt•pill:•dos r·e. 
l~livn ~o registro civil seguiu pnru o sc r•Bdo em 
ti de Agostodo nnno pa~s~dtf; e ali i pende do 
exame e par~cer da resp.·ctivn conHniss~o. . 

Nenhuma tlednração mai~ ·me cabe lnzer a 
este respeito. 

c A iustituipio das -i1·mãJ d!l Cor~tf,àn de I t &H6, 
(lerguntn o nobr·e depntn,Jo, 1111torizmla P''' d~- 
creto 11. 7. 7119 !leU de lu.nlln, P•· bli~·ado ~m 7. de 
lt~llto cori·cnt~. tf {ili••dtt â ddrmàs deccm'dade.r&lá 
iii{IUttlciada fiO!' tSl11S 0 Otl C pOl' c!ltr$ f'CJidu ~ • 

E' sabido que a approvn~iio dO$ estalutns dfts 
5ociedades ci v ia, corno é esta, ti eu tre nós, re· 
guiada por lei. 

0 que CUmpre :10 governo neSillS caros Ó elt• 
n -r.nãrsniiõcátiti7.C1Çiras-reYin-of trc-dli'iiiro; ~s- 
pes~oos .que npparecem pl~diudo IIP(lt 'OVIIÇ~u de. 
estatutos P!lra se constiluirem em sociclf:.de, -e 
si o fim socinl não é contrario ti lei; d~~de que 
isto se vel'illca e . .>e preenchem a:; formalidades 
juridic.ns pnra o c11~0 rcquorid:~s, n nppr·ov;u;ão 
dos respectivos estatutos torn:•·se mn eJrciiiJ 
obrigatorio da lei. (Apoi:tdos .) 

Assim, (>Ois, o governo niio procedeu nrbi
LrDriamenle neste assnrnpto, npenns deSl\mpe· 
nhou o ~e11 dever, uào lhe ~endo licito rccu~nr 
o que eslti n:t lei. 

0 nobre autor· da inlerpcll11çii0 notouque na . 
public11çilo dos estatutos .hotwêsscm- npp~recido 
primeiro os da sociedado mnis rccentcmellte ap-
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provado, só se publicando depois os estatutos d:1 A monil:l secreta dn ordem ·doa jesuítas é o. 
sociedade npprovada ante~ daqliella. <:~uso. mais ·detestavel, que a bistoria possa re· 

E' uma questilo com a qual o governo mula gtstrar. · 
tem que n!r, porque a publicação de ~statutos Assim, pois, n mente d~ governo é que já
de sociedades oppro\'adas corre por conta da mais aceitar:i qualquer situnção, em que osjesui· 

.porte iutere;sada. · · · · · tas po~am intervir no euíno ou na educação. 
!'t!r,!!'unlou o nobre deputado si esta :1ssocia· O nobre deputado referiu-se ao ensino !lado 

l'~o é tiliada :is irmãs de caridade ou inlluen· · por irmãs de Clridnde em estnbelecimentos deslo 
êind3 por ellns. O· governo nfio se jufga por corle. 
modo algum DutoriLndo a instituir a r~Jspeilo de Devo informar que, 11 respeiW de collegios 
qnalqu!!r soeiedad~ um tJJ'ocedimenlo inqui~ito· pnrliculares t1nt que ensinam 1rmüs de caa·idade, 
rial ( apniados ); não s~i qual o meio de que o ror:om ob~ervadas :~s rormalidades do decr~lo de 
gove•·uo poderio ur.ar pnro entl'arcm scmelllonte i7 d.: Fevereiro de t8ri~. Esses estnbclecimenlos 
exmne (Apoiarias). Como, com que direito iu· e~ tão sujeilos á llscalisação immedinta da ins
quirir;s~. os pessoas eDpues Qne apreselllilffi·se pecloria do instrucc:io publica ná côrte, e essa 
pnra con~llluir-~e om sociedade nos termos da llscnlisaç5o e elleclivnm1.mle exereid:~ pelo d~le· 
lei, tP,Ill ~''es relações, t~es ou tnes afinidndes Y :,:ado lílterari1l. 
(Apoiados.) . Entre outros tenho .aqui presente, poi· ser o 

Tal procedimento seria inteh•amente contra· mais importanle,' o otncio que anle-hontem di· 
rio M:< principiiJs libar:w~ ( ..ipo1ados ); e poslo rigiUliO e<m~elhciro. in~peclor da in,trucção pu· 
om pr:ltic<t, p<JJeria levar· nns" um arbilrio que blicri o clt·legadu liltel'~rio ·da La~õa 01·. L~-rn 
poderia ir :11é n i nittuid.ule. Eu declnl'O·me con· da Silva, inroa·mando qne teni vi~it:•do po1· v;·us. 
ta·:~ rio ~ tudo que. lJOS$11 ter o carne ler de 'um o eslab.elecim1!R\l) que nlli é dil'igido J!OI' irmãs 
procedimento inqui~itorial .· ( Apoiaclos.) de caridade. Nclle le1•e occasiào de verillcar 

O principio 'do III.Jerdade dt> associaciío está os títulos de c:ipa~idadc pro!lcionul que llle ro-
Jirmado em nossn lcgislnç5o. · ram apresentados; e encontrou IO(IO o estabc, 
. Como su pretende que o governo, em voz .de iecimento em pP,rreila regulal"id~de. . 

o respeillll' c de o tornur effectivo, para garantia Todos esses estabelecitnentos es\:lm sujeilos á 
de todos, o viole e o· sncrifiq ue t ( Apoiado•. ) mesmo.. lei que re~e os collegios de OIJ8ino pnr· 

O Sn. l_Hno~n1 o SODRN:- Querem 0 libel·daue ticulor, I'if1o h:IVendo em fa\·or delles privilegio 
d I 1- OU iS~llQÜO 3lg'·tllliL 

paro to os, menos .para os cnt 10 lcos. tl:ntretanto os rnctos, não de . hoje, -m~s de 
·' O su. lüu.\Q · HOllElt lJE m:~LO ( mi1dsh·o d~ outros tempos npresentndos pelo nubre dctJU
illl~/.'l'io ):-Ptlgmnnos pola rcrorm:~ d3 lei de tado nri. lribunH f~zem carn qne o governo 
{860, porque esta lei pela li inicintiva indivi· exerça todn a vigHuucin )laro ser o mai~ o.:mrtiZ 
duol; mas, neste c~so, e:d~imos just:lmentc o possivel a Uscalizrrção,.quo a lei· in•~nmb~ã di· 
OPIIOSto d:uJnillo que decl~r:.<mos rrelender (•b· recçuo superior da in~tt·ncção ·publica nesta 
ter pela revog~~·io daquello lei. ( ~poiados )• ponto. 

O !lfit'<'nw, porgnnta o honrado mterpellante, Em ultimo lognr pergunta o nobre deputado: 
e&(ti di~pn.<to a ma,;lct·, pt·~t(!!ler on toluar o e·n· 
· •·1· d. · ·1 · -, l · t • QHal li J'a.:;,j'i) pele! qi((Jl <1 rfotC'I'WJ tem t/ei-

81110 Jlllv .rco rrr•Ht 0 JlOr -JCStll as, a zuns as 011' xatlo de tolli!U" co11ftecim~nto e a;,.,,.ot•a1' est11t11tos 
i rmr?s r/e caridade 'J - "" de associa~:õ,•s ctcatlwla;as, qna.udo C<1ll~ tanta (a-

E' ~ llltJ>nw questão. Todas e~t:ts mntcrins es· · dlitlade npJwovou. o~ cles1«s .fl·,nti's do Cm'(l!:(to de 
tii" reddns em lei, e a m;çlio elo g-overno est{• Jesus'! , 
pol' cll:~s perf~llamen\e de;erminad:~. · · · Primeiramente jnlgo dever recli(icar um 

O ensino pnrticul~r; no municlpio dn cúrle cugnn•> qne ha dn parte do no~re depul:tdo, de
ret:·e·st'! pelp d_ecreto de i i di! Fflvereiro. de !Biii; clat·ando que 0 govel'no nppt•ovo~u com ta11ta 
e nus JH"OVIIW13', esle ~ssur~Jt!lv, n~ rorma do facilidade os c~t~lulos d:t sociedade do Cot·~1çiio 
lll'l. .to§':!~" do Ac.to Add1c!on?l, e dn comp•'.· de lesas. 
tenct•• das ossemiJiens provsncmes. O governo . · . . ·· . . 
llito ~em qu~ rtworcc()r ou pt·ote"'er o ensino, . O requenment? ferto 110 governo rmpet·!~Ü pe-

-·-dnuo--~tles- tiO r-- es.te .. do .. q ue pt)r ngÜnlle. ( Apa1a. ~mdo a <ll!lJWVliÇliO do~ estatutos deasa sot\t~dude 
do$. ) · ·- ·- - ·· -····· - ....... e .. d~ .~ . .d..\L~QXf.l!!~--d~_l879; so])J'c e~s.1 oppro· 

, · . . . . . v~ç~10 mnndon o meu ãagn:o :mtecessor;o St•. con-
, P_~•. r~rl:.~ de que ~r!ncll)'~\ -?U ~o q;tc ~~~e·. sclhciro Sod•••\ consultar a secçt~o dos negocios 

.Jes,~: ma dle monalestar pae~tlec~.ao c;m r.t\ot do imperio do con<elho de estado. -
deslc •:ontr~ aquelle em mntomn de ensmo? · · . '. · 

. . , .. , , . ,. · . . A rltustr<~d·• sccç;•o do conselho rl~ e~ln rlo ~pre· 
O Sn. lEltoNnwSoom,.-E a}heonn tlos l1bo- sentou~ ton~nlta em 3 do Fevcre•ro do cot'· 

t•ne~ da l<'L·nn~·n. . rente Bnno, e em 21 do mesmo mez f'oi a 1'cfcri· 
O Su. M.\n•a·ut I<'L1ANctsco:-N1io de todos. Julio da consulta a·e~olvida em dcsp:1cho imperi:al. O 

Simnn impu!:(nou .· · decreto e.wedido om cumprilnento dn resoluçào 
(\Sn. h:LtCIODOS 8.'-NTos:..-E,o nrt. 7.•da d~consult:Jédctlt.deJunha, . 

lei Fcrrv Assim, v~·se que os t•eferidos csl:ltutos estt • 
o sn: B~uÃo HO}IEM u~ ~IELLo ( oaní~!t·o do im- vcr~m em estud?s dur~~to o_ito metes. . . 

JlCI' i") :-Qmntlo ao ensino !HIIJiico ou lHlrlionlur N:10 honv~ pors prectplln~uo, nom rncllad:ad& 
qne podessc ser dado. por jesuitas, d<io·se dr· nn npiJrovnçoo lles~es estntulos. . 
cumslancins 111utlo · cspeci:1cs, que obrignm o O que o ~::overno n:lo podia liu:cr ern cnssar a 
go\·erno amnnl.ur-&e vigillnle ne~s«l ponto. rc~olução de ct>usulto po1· suspeilas d~ grotuitos 
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fili~çiíes ou nffinidades que pudessem t6r as 
socias respeeti vas. 

Mas di~ o nobre autor dn interpellnç~o : 
· Por qtte motivo não tem o governo approvado 
os c• tatu tos de nssoeiaçiíes ocatb.olicu T 

Est.u questão não é nova e eslli. rcsolv.ida, ha 
mullo tempo. 

Em !861, sendo mlni~lro do iinperio o ven~· 
rando estt.dista Sr. lUarqUf'l de Oliuda, o Com· 
mu11idade Evangellca Allemii llo l\io de Ja
ne(ro p~diu a t•p_provtiçàiJ dos seus e~hl~tos. 
Fot ouvtda a secçno dQS negoc1os do lm1•cr•o do 
const'lllo de estado, sendo esla de pnr(lf·er que 
em coso~ tltes, isto é, tr:otàndo-se d:1 ~pprov:u;i1o 
de estAtutos de sociedades ncathnlicos,o govet~no 
núo devia entr~rna apreciaçüo de seus est~tulos 
na parte religiosa. · 

0 SII. FRLICIO. J)()S SANTOS :-Quem quer O be· 
nepltocílo devt.l ir com isso. 

O Sn. BARÃO HOMIW" ll& Me:r..r..o (mini1tro do 
impcrio) : - E.m ::1.::1. de lulho du t~ül, deu-se a 
re~p~r.liv:. re!l(lluç~o de consulta, em virltlde da 
qunl foi expedido c d(l!lfelo n ~ ~. 91i9 do 6 do 
Agosto do t8J:t, nos ~eguin~cs termos : 

• A commtÜtid~de evnngelic3 ollemã, exis· 
lenlll nes~a cô.rte, pódo r:oulinuar no . ax.ercicio 
de $Uas rnncções, sem pt•ejulzo das leis de lm· 
perio. • 

E~tn ficou sendo n formula adoptad3 pnra evi· 
tar a interven~iio do govei·no no conhecimento 
de m1tteria, repulnda fóra d11 sua comp~tencia. 

O Sl!.. Fli:LlClo Dos Sj,NTos:-E' força do con• 
soao 'e cons Litucional. 

. tun~ções, .salva.~. os lr.ia do bttp~<lio, •em ir•lcrpcir 
juizo 1nbre os il1to1 utt11Ut()8. . · 

• Applknndo·se ess:1 decisão :i Communidude 
Evangelica Allcmü de Petropolis, pôde a mesma 
Communidade conUnuar no exerciciu de suas 
Cuncções, sem JJrojuizo das leis do. Impet·io. • 

Esta d~cisliB póde ser ilnpugMda, wmo o roi 
pelo illustradu autor d:~ interpellaç:io. 

Mas, estando e!la consngrati~ por essa reso· 
hl\~âo de consulta do conse.lho de. estado e por 
netos do pode1· executivo, sô p11r out~o acto · do 
poder executivn poderá sP.r al\erntla. 

Esl~ materla será no~amcnte r.on$ide~mla e ·a 
respeito delta o ·governo totuat·á a d~lib~raçõo 
que o seu exame sug~erit. Por oc~asiiio de uma 
interpelaç~o, não posso tomar uma dclibet·ar,ão, 
ennnciando decisno neste ou nnquelle scnt!d9. 

Em todo cnso, ncn de uma vez demonstt·tdo. 
que a não arJPfo<açào dos estnlulos de sodedn· 
1Jes ~t.catholicas, nos termos qlLe o illustrado 1\e· 
pnlado julgn serem os unicos cons~nlaneu~ com 
o nosso direi lo,· não to!VC por causa qu3lquer 
s\lspeiçiio po1· milllVI> de c,·en~asro·Ugiosa;. 

Terminando, :ir. presitlentc, u. resposta q_ue 
mil cump1·ía dvr aos ~l'tlgo~ da interpellaçao, 
não posso deixar ue congrnlular·me com esta 
augusln cama.-a pela natureza mesmo . deste de· 
bale. 

Não Lemos reli7.mente que,;tào ~lgurna pen· 
dcnle, que traga em l'USpeuso o espirtto put.lico 
e Sllbl'e a qual se agitem as opiniõ~~, ruchummdo 
decisilu, 

A inLerpellàçiio presente 1em apenas vor fim 
firmar prin((.iJJios, sobre os qnacs nn genernli· 
dnLie e$\&. mo~ lodos de nccurdo. · 

Esses p~jnci ~iu s, o governo o~ appl icnrá se!n • 
pre :oos casos occurrenles, mmtertdO·S'l fiel ao 
l'Spidto de nosst1 Cooslitui\•iio e ás instituições 
lii.Je&·aes, que felizmente nos regem. (Muito b~·m, 
muito bem. O ot·adm· t! felicitmtu.) 

O Sn. DA.nÃo HoMEM DE M.Et.to ( m.i11i1tro do 
impcrio ) : - O meu illustradu antecessor, o SI\ 
conscl helro Sodré, teve petição par~ a~provar 
os eslatul:.:s da cotumunldnde evangelka de S. 
Leopoldo e da sociedade Presl;lyler/~nn de C11m- O Sr. JoaquiDl Nabueo.:-Lcvan· 
ninns. Por avls!Js de :h 4- de Outubro de 1879, 1 - d' 
foi mantido a mesmo de~isio; decl~rnndu-se tondo·me para msLenlur em um;• 1ora t~o a 1an• 
que essas socicd~de~ podiam ru~~;o:cionar, c~m tad<~ a~ lnlllrpell"\Õilsdirigldus oo nobre nü11istro 
tanto que não prejudu:assem 11a ~t;1 ;~ do Impor10• do imperio pelo uob.rc depultu.lo pelo Amazou~s. 

·cumpro 11m d"Ver que d<l\'Otia des~;mpcnhnr, 
O Stl, ~1.4.11TI:Il ~)IANCisco:- E'. o prhicipio de ainda á custa d\l maior sarriilcio. 

Lolerantlfa religosu, que esta nn Constituição. Nilo era (Jos~ivd, por muis adiantado qne a 
O SI\. BABÃo lloMEM 11& MELLO (tnin.iah·a do hora e~Liresse, e por muis !;1tig;1da lnt'Slno qne 

imperio):- ·reruos ainda igual dccisiio dentro do 0 camura ss achas~ , que uma lllte.rpelltlçiio, que 
mesmo princípio c do mllsma fórmn, pror~ridu fur~a sobre prlncipios etn que n liberdade de 
por um dos nomes que reprch•ntom. na SU3 conscieneio. osJá iutere~sada, nii.o fosse sustEm• 
mnior pureza os prlnclpios da escol:~ l1ber~l,. o 111d~1 nesta lribua~. 

·--···ftnado ~et1adM-d6W·l@ll11tlim-.Fecna'!!"""':;'~~·~·;-;--F:r~m"~om~t*r-il\&ii~~~o qut4nlo .ns 
( ,tpoicldo.t.) Em aviso ile U de Julho. dtl l8117, ex.plicm;ües que o nobre ministro do huperio 
iiirigido lto pre~ideutc dn provincia do Rio, de- ac.1ba da dn, por fó•·•n<~ al!.mma poderh1m s~tis· 
cl3rou elle o. seguinte: tuer ao nobre dctmtado velo Amnzonns, <;orno 

• Comnmnico n V. Ex., para os Jlils conve· ur•o me salisli~ernm 11 mim. ' 
nientes que 1·oi nesta .dota prot~1·ido o seguinte o sn. MAil'fl~l FnANClsco: -o inlerp~llnnle 110 

. de~p:oeho no requcrimef!.IO, em que a Çommu· primeiro ponto ~poiou o sr .. niini~tro do im• 
nidode E\•:~ngelien Alhltua do PeLropolts, ~pre· perio. 
~enlaotlo os seus estatuto~, ped(l que se lt\e rcr- 0 sn. so.\QUm NADuco:-'l'eollo pelo nobre 
mitta continuar no cxcrctcio de suas luncçues. ministro do imperio, pessoalmente, senlimenlos 

• O "overno imperinl, em soluçiio ~o reque· que nunCJ foram desmentidos desde os bancos 
rimeruo da communidnde F.:vangelic{l Allc,m!i, do coll~gio. 
do eflrte, rte!lindu ~ppro\"D(:Bo dos re.s~ecllvos 
eatotutos, Hmitou·s<; a declurar qne po~maquello O SR. DAttÃO HoMEM DE Mm,r..o ( miuistl'o (lo 
communidt•de conllnnnr no e:terelciO de suas i?II.IN!rio): -santitnenLos que ou muito prezo. 
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O ·sn. JoAQüm NAnvco: -Si s. Ex. tem 
acomll:mhado todos os pngsos do seu :~llllnno, eu 
tawbcm ·nunc:• <l··ixci dil sentir verdadeiro 
pr••ZP-r 110 \·d-o conquistar ns mais nltasposições 
do Est,•do unl:n«pós uutt·a, sempre com o mais 
lef.(ililllo dirP.ilo. 

;\In~, H!llh<•tc~. um gab.iaete composto de 
n••rnes os lllais ~ympati<~os, c um aceideute 
multo J•:•>s:t~~iJ'o JW v•d:• de um lfO\'O; é sem('t'e 
un1n dun•ç .. uJ C[Jhr.mel'll, que, ás vezes nem pude 
set· c.ontndu p01' anuo~, 110 t•:t~so que os pr·incipio> 
que c>tiio hoje em di~put<~, as dec!:Jrn~lies que exi· 
l!imos do gahinele, não são um nccideole p~ss.a· 
geit·o. intr~ressam aos propt•ios <;iireitO.> da cou-
sciencia .fl umann. · 
Amí~o do· ::-m·ern(l, fatio todaYfa com a maior 

iseuç~o .. As~im como n:-. truest~o da emancip:u.;ão 
nc.lh' qLll' é ~s>o um gt·m1c!e t••rrono, em que é 
licit•• •lcrril•~r não só um g·abínetc amigo, como . 
o pt·oprio .11nrtldo •.• 

O SR. JERQNDIO Sonmi':-Apoi~do. 
O Sn. JoAQ'Iit~l ~ADuao:- .. ;~;sim como con

si&nei o melt voto t:tm.tmrio á reformii eleitoral 
qu~ er:.1 ~ •tu'~"t3o de m~•·iOt' conliançn, da vida 
me~mo t1o g:.binete porque restringia o direito 
de \'O lo, ns>im tomlJem entendo que a libtll'dnde 
de con,ci~neia é s~mpt·e, qualquer· qne ~eju n 
fac~ pela qunl seja enc:1r:ld:~, urna dessas QllCS· 
tões e111 •1ne o homem tlolitko não temo direil<J 
de estolher cnll't' a ~om<'rYa~i'•o do$ se.us nmigos 
no potler c. o serviço que é obrig-ntlo a. prestnr 
ás suas idbs. ( :31aito b••m.l Jltlito bem I ) 

O mot,ho da inlcrpeJIMào pôde n5o parecer. 
Yilal·; !Jnde-~e diwr que as as~ociaçõcs quo o 
nohre minislr·o do imperio ::Httori:ton n funccio
narem no colle:;io d:rs ir·mns de tnl'idade são 
actos d4 rida domesticn d:Jquelle collegio, sflo 
apen~s o prnlong·mnento mais ou menos inte,·ilo 
de um.~ soeie<ladc <jue estú lw muito tempo 
pro ~Jlt'l'~ ndo li in nle d ;1 s uos.•as r i~las. 

A vcrrlade (JOrt:lm c que em materia de libet', 
dod!! r<•ligío~n, ('ffi tudo o quo ~nvoln a li· 
berdade ilc comci~ndt~. n~o ha questõe;: pe
quell<lS, (JOt·quc todn~ as qucslües prendem-se 
ent1·~ ~i. (.~poi111lr1s.) Nós o vimos bem qunndo 
O &UUO (WS~IIUO [oi d:lll:f Ullla bnl:t!hn IIOiitic:t ela 
mniot· itnpot·tnnciti!Hlr;J o t•eus:llueuto livre sobro) 
UUIJll•nlo que paret:c n nlguns de nenhum ul
carll'e jlr31ico immedlato. como u cntradn do~ 
aculho icos Jlnru o p:,rlamcnto. · 
-~--8~.-}o"--!lWf.M.W~~-M~• a c.~maro yoton. 
cont•·n. · 

o Sn. Jo,\Qut~t 'NAnuco:_;.E' rt isto que quero 
referir-me. 

0 Sn. ANTONIO G.tntos:-E YOIOU esle llDDO a 
fa\·ur. ( 1li.9o.) 

0 Slt. JO,\QUI~l NAullcO:-Yt\Ue, por~m, c para 
isso quero ch:nmll' a ~uençãn da e~mora c do 
partido lilJcr:•l , v é de ;,, botulhas que I em se tro.· 
'\'ado em torno do esliJ.ndaJ·te da liberdade de 
conscieoeia ne~te mcint~. A primeirn Yez per· 
detnns a bntalha como JCahn de dizer o nobre 
deputado pd~ Dnhio ; mns lhl scgnuda Yel: nós 
a ganlwmos. · · 

E:JlOr·quo gnllhatnos ni>s 11 segunda batnlb~ 
d~ lJbt•rdadc de consciencio ? 

Foi JJOr•lue o partido lilJcrn.l ~i v esse reuni do 
maiores rorç:~s' Nã9, foi pelo pas:saporle IJUe o 
Sr. Dariio de Cotegipe deu :í elegíbilidadu do! 
acalholico~ no senado. (ApvirJd'}.S e tcclama.· 
.p)es .} . 

Só auando os conser,•adores rios :.utori1.:n·am 
n inscrever na nossa roformnn elegibilidade dos 
acntholico~; ê que nus o lll.cmos. ( Ap(tt·t~8; 
apoiados ~ ,·eclamxções.) Os nobres deputados 
ollrigom-mc a retroceder. . · 

Por que razi.'io o honrado presidente do gabi· 
nele pass~do ni'io consi,.nou no projecto de re· 
forma eleitoral n elegibt1id.ade do~ :tcatllolicos? 
r' oi, e aqui se o disse muitos Yezes, pélos escrn· . 
pulos uo s~nado. ·. · 

Pois bem, foi, qn:md!l esses escrupulos se 
desv:mt·cerJm, qunntlo o parttdo conservador. 
pelo orgãa do iHll~tre Bat·:Jo de Cotc~ipe, de
cl~•n•u que a elegibilidade dos aratholiéos niio 
era uma I]Ue~tflo politica, que era esse um ponto 
em que clle est~va disposto n ndi:mtar-se no 
honrado ex-presidente do conselho, que o par-
1ido )iberal lançou na sua lei ess~ disposição. 

O Sn. FEUG!O vos SANTOs :~Nem eu nem 
V. Ex. c~pet·ümos Isso. · · · 

OSn; loAQUnt NÀutJco:.,-Não c~tou f3ll\lndo 
de mim nem do nobre d~putado, nem deste ou 
daquelle deputndo, eslou Jnllando.daquelles que 
li:m titlo n\~ hoje a iuiciativ;,~ d;,~s reConna~ fcttas 
pela s!LUat'~o lítJ<~ral, (A1wiados c C~J!arlca .) 
·.A hora. éstá muito odiantudn, ·eu desejo chegar 

ao fnn, mesmo IJOrque a camnra de\'C est:~r ml· 
cio~n por otwir as declarações do nobre ministro 
dos negocies estnmgeiros. 

Foi a nossa llt'imeira batalha uma c:tmpanba 
per·dida, com grande prnzer dos ultrom~nt:mos, 
portjue, senhores, de~cmos o reconhecer : 
depoi~ dos tíl annos de opposição que fizemo~ 
ao parlido conservador, si alguma cous3 os 
u!IJ·nmon!..,nos podiam receia r do ·partido libernl 
er!l q'!-e pela experiencin dn quest.i.o religi!)sn 
nos vwssemos ['rüclomar desd~ lol(o o JlflD· 
cipio d~ li IJerdade de rellgino em tod;ls 1s suus 
appllc3çües. Ern issooflUC l'lles podiam temer; 
nMs neste ponto o nob1·e ex·presldente do 
conselho havia com muita nntecedendn dis· 
sip:ido qualquer receio, assim como !>Ddiam. 
os otlli'OS olemeotos tiOnser,,adoros temer 
quo nós qnizcssomos al3rgnr, cotnJ!ll.'t:~ndo·a de 
um. modo ellicaz, a ncçilo da lei tlc 18 do Se· 
lembro. . 
-~-A-iDlttpellnçiio do nobre dcputndos pelo Ama
zonas IIQtoce·mo o.· c~mpo , o terreno verda· 
deiro onde se pútle medir melhor M .forças 
dos urtrnmontauos o dos liberacs e contar aquelle8 
po11cos que nesta casa querem pôr estorvos ás 
1dê;~g com que mili\ou o partido liber11l nos lO 
ttnnos de opposil;üo. 

o sn. JJlJ\oNn.to SoDnr'.::-0 programma nunca 
tratou dllqUeslão religiosa. 

O Sn. loAQUIM NA1111co;-Como não f O par· 
tido inseriu no aett programma esta compro· 
misso: gal'<mtias efftclivas P<tl'a [' ltberdade dt 
co•asci<'llcia. O que era isto senão acab3r por u. ma 
vez com a questuo religiosa 'f (Aparf~s.J . 

o Sn. JanoNY!.Io Sonnü:-Essns ga.ronlias estio 
nn Con~tituição. 
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OSn SoM~IIIM N.\PUco:~ A r:onstit11içuo do tão preponderantes, 15o·vitncs na inarchn e di· 
. lm!Jerio s~ ti~f<~z. tro noure.dcpntado pela Bnhin... recç5o da igreja catholica quo si n Consliluição 
mas, não enmo elln é, r. fui feita. A Conslituir:ão fosse executada por um soberano que quizesse 
interpretada á luz do· Sy/labu.r1 e do Conc1lio Tri- ter, c.omo par.!ce ser a aspiração de muitos 
denlin\1; e~(lctamorJle como o~ ultrumont~nos libcrnc~, a . igreja d~baixo dcs púo, ella não se 
n interpretam, 11ondo em evidenci~ aspalavra; poderia mover? (Apoiados,) 
sacr3mentae~--em nome d" S:rnti,sima Trin- os F · 
dade .. '-sob CUJ'a invoen"':Io ella foi.JJosta ·, Lornqda n. ELlcto DOS S.\i'íTos·:-E o nobre depu· ..- ~ tado acha isto bom '! · 
em um monum•~nLo d:l politieu reli:;iosa dos 
no~sos nnto!pas·n~os; essaconsliluição s:1ti:<faz 0 O Sn. JoAQUrM NAR!iCO :·-Não acho bom; 
nobre deputado, mas a Lonstituiçiio do lmper.io, sou partidat·io da separnção da Igreja do Estado, 
que subiJrdi_na 11 l:,!l'l)ja ao E:< lado: que fnz, até ( Ap iados .) 
eerto ponto, do imperador o verd~dciro papa da Mas como deSAjo desenvolver C8\'la ordem de 
religiiiiJ ratholica no lira~ i I; que lhe dá 0 direito con,;ideroçücs, e como pela hora c pelo cunsa('O 
de nomear os hiSJfO< nutoriznndo·o a~sim a inter· quu t•roveut naturalmente de uma lonlía sessão 
vir na sttcces,;5n dircct1 dos nposlo\os: a Consli· a:.ritad:~, acho~ me. fatigndo, eu desejarw prose
tuiç~o q ne, [J:Irece; quiz im plaul:•r no Brasil guir sem e1;torvo, respomlendo me depois os
uma. u~nt•ia, ttm:. cltime~a, uma igrej:1 naciotwl nohres deputados. 
brar.1Iem,, como quer1a DGs~a··t rund:r.r em QLu1es são em r~lação á liberdade de con· 
Fl"Jn<;a um:~ i~r'ja n~cional fl'lrnr:cz~. essa H~icu~i:~ e :.isoarantias effectivas que p~ra ella 
constiluiç5o A'allicarw, regalis!a, que subordinn n pedia o programma liberal, og actos que o par· 
Igre,ia ao Estado não pt'rde ~nti~fazer :~o nobre tidü liueral no ~overno tem praticDdo 1 O que 
deputaJo. {Appla!I$0S das fi.alet•ias :) lemosnô~ [~i to desde Ires ~nnos que sullimos 

_no poder [J:Ita sol.l'er esse cotnpromisso,e desem
OSit. J&n.ON\"Mo Soon~:;._Nõo é com apostro· penlwr essa gnnde obrign~iio que assumin}os·'f 

phes q11e se t!ecide ist.o. Entre V. E:t. na questão si houve u•na quesllio qtte eu sc~uisse de 
e vot·emos que lU tem r~rzão • perto, na redm:çào da Re('JNIIIJ, na trt1luna dus 

O Sn. JoAQUIM NAuoco:-Nada me é mai~ facil conferencia~, roi n questão religiosa. 
de que liquidar este 1•onlo c~m o nol,rc depu- Houve utu mo:nenlo em que a attençuo toda 
•udu. !'iiiu está l'elu Go11stituição .a ig1'•·,ja ~ub·. do t••ri~ se contoutt·ava sobre clla. Pois bem: 
mellida ao ~ovf.'rno f N:io t·~m o Impemdor dí· e~ta questão ntii hoje não teve uma solução lc· 
rei to de nome~ r os Lrispos·t );ão tem o lmpet'ador gal.)J .'l'mnnenle; tuvo uma soluciio [Jolilic:1 trans
o direito de imvór unt voto cnpricho~o a todos itona, qu3ndo a suceessíio do ministerio Ca
os decretos a todtiS as bulias de Roma? xins nu miuisterio 1\io Branco transtormou na 

O S11. Jsnoi'íDIO SODIIK:- v. Ex. argumenta poliliou de amnistin, posta sob a protecção da 
mal. J<;m política nfio se pôde suppôr cajJrichoso Princeza lmpet·ial, a política da repressão,- de 
nm. p[\der. (Mani(esta::ões de rlesayrttdo nas .'Jil·, quo o lrnjJer~dor p:~reci:t ser o corpo e almo. 
ler

1
as.) Foi uma sojuçDo polil.ica trnusiloria, eu digo, 

C
orque amanbã, si houver no episcopado um 

O Sn. ZAMA : - Isto assim não pó~ R conli· ispo tão mililanle, 11to soldado, tão j:mizat•u do 
nuar, é preciso que V. Ex . mant~nf1a 11 Ol'deltl, papado como o nltimo . diocesano 1le Pcrnnm· 

O Sn. PnESIDEN'l'E ; - As galerias não podem buco (a.poiado.s t wio !apoiados), n questão reli· 
dat• si~:nacs de :~pprovnc~o ou de reprovação. giosa se reno...-ará doc mesma fórma e nos mes· 

· • mos termos. 
O SI\. Jwoz;nro Soom;;:- Eu estou argumen- Quncs são, porém, llS providencias que o par· 

. tando le~lment~. Nunca se deve culcular ttue lido libero! tem lomndo pnru evitar 3 repetif'l'ío 
um pod~r e:tot•bita. Esln ê que é 8 opiniüo li- desses conOictos pro1•ocudos pelo opiscop:ido 
ber~l. brazllciro ? Quaes suo as nYeniila> que elle ·tem 

O Sn. HonTA os AnAuJo:- Nós devemos des· Dbertu I'Dra ~nhlr-se airosamente de uma tal 
confiar d~ que o pod~r tende ~empre a exor- diillculdnde' Entilo toda a nos'a pr~videncia 
bHur. consiste em nada fatermos p:~ra O\'Jtnr os con

O sn. JoAQUUI NAuuc'l: _ Tem ou não tem 0 flictos; em nada prevenir ; em não ndm!Uir 
Imperador pelaConstituição nquelh:s direitos 'i' que nos passe mesmo pela imaginução a possi· 

- l)ilidadn de .uma nova questrio 1·eli(}iosa idcnticn 
O 811. JBt\ONnlo SoDnÉ:- 1'em, ·C eu procuro á outra, para depois lhe darmos a mesma solu-

argumentnr com lealdade • . . ção eph~mer:i, oecasional. pnssngeira, qulllhe 
O Sn. JoAQUm NAnuco:- O nobre deputado deram os nossos adversorios ' O qlle pedimos 

niio póde dirígir·se a mim com essns p;!lavrus. nós qunndo-so tr:~vou essa luta entre o Esto.do 
o sn. JiL\ONnto Sonn~: _ De certo quo nlio. e n l:.:rejn 'I' Pedíamos que o pniz fosse encnmi· 

nlmdo p.rra a separação da Igreja do Estado 
O Sn. JoAQUut N.lDUco:- Pois bem, eu: in di· (apoitulas), o, no enlretanlo, o que temos nós 

zer quo ·ag mauifestaçu~s de que se trota, não se l'c!lo pora encominbnr o palz no sentido da se
diri~em tanto contra o nobro deputado, como paração da Igrej<1 do Estado~ 
llrlmeiro contt·a mim. Quanto oo casamento civil: o nobre ministro 

voz&S : _Muito bem 1 do itnperio nc:.ba de declornr ao p~rlamenlo que 
bssa reforma nfio está longe do pensamento do 

O Stt. JoAQUIM NADUco: -Mas pergunto: pela governo; nem podia deixar de e~Lnr, senhore3, 
CrJilsLiluiçiio, não tem o potl!!r moderador, niio porque não creio que haja entre os sete minis· 
tem o poder executivo dil'eitos tão eo>!enciaes, tros um sô clerical. Supponho que não ha um 
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. só que se ache decidido no dj11 de hojo a levan
tar uma qnestào ~om o fim de dnr. novas gar:m~ 
tias á hbe1·dnde de eon~cienl.'ia; suppoBho que 
Jienbum deites tem pelns reformas que se (Jren· 
dem A completa igooldade civil e poliLica das 
diversas religiões o f:1uLism3 que o nobre pre· 
sidente d'' cón~elbo tem ~la eleição direcla : 
nHI~ tan1bcm .estou certo de que todos deseja· 
riam ver renlizudas es~as rerormas. 

O 11obre ministro do imJHlrio manirestou-se 
hoje sobre o c;lstuncnlo civil de uni modo que 
ni•o ·me parece. satisfattorio, pQrq ri e o sustentou 
pelas nossa~ relaçõ~s l'Om a Europa, pela entra
da conswnte de estrangeiros em nosso p:Jiz. 

O Sn. BAtiÃo Houu DK Dlt>LLO (lllillistt·o do im· 
perio):-Pel11 estubiJh.lade dos direitos de ta mil ia. 

o Sn. JoAQUIM NABoco:-Em relação a em i· 
grn~lo. 

O S11. BAnÃo HoMlM DE ~[BLLO (milli&tro do im· 
perio):-Cnmo uma das Caces da qu11stão; e posso 
apresentar o relatorio do mínislro dn justiça de 
1855, considerando jns\nmente essa cotno uma 
das faces mais i:np.orllmtes da qut•stào. 

O Sn. DANTAS (mi11istro da justipa) :-De ela· 
. rou qne era uma nece<sidade, e é •.. 

O Sn. JoAotnM. NAnuco :-Mas alndn assim, de· 
clarondo qlle era um9. nece~sidade, o governo 
ni\o se preoceupo por ora de salisraMl·a, e deixa 
p;u·n qu~ndo se ~presen\ar e~se todo de. legisla· 
ção· civil, 11ne infelizmente não podemos s:1ber 
quandq poderá nppareeer. 

o Sn. RonoLPHO DANTAS :-Nãil {l)i isto qne 
elle disse. Dis~e que nào podia apresentar, como 
medida do governo, ontcs do. reformo eleitot•nl. 
. O ~R. Jo.~Qunt NABt;co:-81 foi isto o que o 
nobre ulini~tro disse, a $aber, •1uil não podia 
:~p•·esenlllr o projecto de casamento civil, como 
medida do gove,·no, ontes de ter sol uçiio no se
nadtl a que~tiio eleitoral, eu per:;untat·ei si uma 
des~a~ medidns delJende lioo11tr~. si a. du:1s niio 
se pudem apresenlor slmultaneamente,e si,qulm
to a rerormns poiilit'as, estb camnra não está de 
todo livre e desembora~ada pura tratar desde já 
do casamento ci\:il ' 

Como querem,pMém,o cnsbmonto civil, tontos 
membros do partido liberal qne o representam 
nr.slo cosa? JWes o querem, como querem :1 
seculuri~aç5o dos cemttetios, cotuo medida fa· 
cullativa. 

0 Sn~-RoDOLiiiÍoDANTAS E OUTROS 
DJ.t>UTADI.l~:- Não o poiodo. · 

O Sn. JoAQl'llf NAouco:-Não me dirijo aos 
no)bres dep:.tlatlos que represcrtwm a mocidade 
em todas as suas asplmçües; mos 11 outros que 
ni\o pensam do mesmo modo, porque o p:~rttdo 
liberal está nqui rcpre~entodo em todos os seus 
malizes, 

Admllle-se o casamentD civil par11 os que niio 
quizerem casar cntholicamente; Mslm como 
ndmittem os cemilerio~ municipMs para os que 
não q\lite1·em sor enterrados nos cemitcrios ca
tholicos. 

O SR. nooor..puo DANTAs:- A llberdnde elos 
cemiterios pôde coa1isLir com o C3Satncnto ci· 

·. Yil; o cetn(terio é qaestfio de bygiene. 

O sn. JoAouxll NAnuco:-0 llberali~mo, por 
consequenci~•. · qne me parece predominante 
neste recinto; aceasa-nos de não querermos a li· 
berd&d&- para o,; cathollcos.l:' do que muilos dos 
meus nobres collegas se queixam. 

Os nobres deputodos dizem-nos: • Qnereia 
liberdade para tudo e para todos, men~o~s p11ra 
os catholicos, que constituem, seniil) a unani· 
midade, !llll ·todo caso nma maioria respeitavel 
de i9 Vlgesimos da população. • 
. Neste pontrt, o men liberalismo é uiYerso ; é 

mui!.() oppo~to tis pt·etenções que esses-nobres 
deputados favorecem, e por issu quero bem de
linil·o: niío JJosso·deixar de dizer algumas pa. 
lavras sobre o que me pare~:e ser a verdadeira 
politlca liberal. · · 

Vejamos o que devemos fater, vejamos o que 
podemt•S fazer. Alé ao fim do. meu lliseurso, 
não pretendo confundir o calbolicismo com o 
clericalismo; niio pretendo censurar a religião 
Citth.olica, porque 11 respeito; poa·q ue ó a teJigião 
dos nfeue compatriot~s, _ 

·O Sn. lERo~nro SooniÍ::- Entõ.o estti Dgurando 
uma oulra1 . . 

O Sn. loA.QUilll NAlluco:- Estorei figurando 
uma oo.trn, porque nilo eonf11udo a religião ca
lhollica, que é a de lodos os braz.ileiros, com o 
clericoli~mo~ que é a p·olitica da Santa Se ? Por
que niío conr11ndo a tot•lid8de do pa iz com a m i· 
ilchn;~tr;m.~o:Bira, ao serviço de Roma (ap·1i td 11); 
qu~ e:tplora ea~ sentimento puro, espont~nco, 
ingenuo, quo se chatna o ~enllmento religioso, 
em pro\·eiw de uma poHtica f 

o Sn. Jli:RoNYMo Sonni::- E~ta n1ío existe. 
O. 811. loAQU1M_ NAniJco:- Em toda a pn.rte, o 

81.mhmPnlo reltgaoso, que é um sentimento sao 
da humanidade, ach;a-stHi mercê d<~quelles quo 
l'econh~eem ·neHa o melhor capital pliro as suas 
explora~·ilt•s; a rciigitlo é ulilisadn peius que 
latem · proJI~siio do servir o e~pitito olerícai: 
o cntholiclsmo espolbado pelo o•undo inteiro é 
exploredo em fnvor de uma politica. quo, si boJo 
não ousu ostentar a mesmo pt•etençãu da l!ulla 
Unllm Scmctnm, quando rcclnmova pa.rn o p11pn 
o~ dous l{lodios, o l~mparol e c espirilunl, o do
minio sobt·e os reilto~, ossim como o domlnio 
sobre as 'almas, nem por i'SO deixa d~.16r etll 
reserva as mesm~s pretenções de dominio abso
luto, por modo tal que, si o clericalismo romano 

se a raude batalhu rrue tr:n•ou, ns pri· 
meiras victimos o seu rancor seriam ac1 t1e Ues -
mesmos ctue, julgnndo coder a um senlimento 
lilNral, suo os instt·umentos, ·os complices in· 
consGtentes, sem f~.zcr otrensn á intelligencia dos 
nobres depulados, oscumplices incon~cienles de 
umn polilicn qull e a nugação de I<Jdas as co11· 
quistns do direito e du civilisaçiio moderna, 

Senlwres, si ha 11lgu,nn religião, o eu n~o 
me quer111 o~cnp;~r deste :~ssumvt~, porque, con-· 
Cesso á camara, acho-me exce~sivamente flltigndo 
pelo tom em· que lenb.o falindo, si hn alguma 
religião que sejn n m:~is apruprí:~da li acção sa
cerdotal, que seja a mais phtstica nns mãos do 
clerlcallsmo, e !!Ue ollcreç:: m:üores vnntogons e 
mnis raciJídndes p.,rn cssns eXJlloa·nçr~es polilicns 
du espírito clerical, 6 a religião calholtco. · 
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Hli mui&ns religiões espalhadas pelos milhiíes ceram, e· são contados no oumc.ro dos calho· 
de .bab.il.llntes da terra ; mas nenhumo dea~as lieos. . 
religiõ11s offerece, ao esplrito que quer ex· . -0 1 · · · pior~ r em proveito de uma politica 0 senti- Sn • . ,!>:RONnlo .SooiiÉ :--:-Por est:J doutrina de 
menlo r.eligioso da humanidade, um · terreno v. Ex. nao haver1a um protestante na Enropa ·· 
tio propri~, um auxilio liio espontaneo, um ·porque todo ella foi C3tllolica. ' 
c.oncurso tao natnrnl, como a retigiiio catho· (Cru:am·.f~ o"tt·oi apartes.) 
hen. o Ntio aei si desde o p.rincipio, quando 11 re~ Sa. PnEaroENTE:-Attençio t 
ligião pun c ideal de Je:;os Chnsto Coi con• O 3n. li!_AQUill· JiABUOO :-Este é o .primeiro · 
vertida .na 1louh·in3 de uma . seita, qunndo a :~elo, que nao ~ um l\Clo cspontaneo, que não· é 
mo1·al . pr.ll~11.~o . no Serlniio do Moutanha, (} um.a~to que mteresse a responsabilidade do 
que se d1r1g1a unicamente aos corações, con- lodtVtduo LC ~or isso ainda que este sacrotilento . 
. ver~eu· se na d isciplina dos sacr<~mentos que tonhn·se U1sv1rtuado do seu .om, Jogo que 0 

devtam marc.'r o homem em todo~ os seus ho~~!!l chega a Cormnr por st me~lito idlia da 
passos otttaYcz dn vida atei á morte; não sei rehgulO que. outro jurou qM elle seguiria é 
si desde tmtão havia o pensamento de tornar levado · novamento JJara ra.zet• p!Jr si mesmo a 
todo o homem. que lev~nta :l fi'OR!C para 0 céo; promessa. QU!: outrem fez"(1or ellc. 
e sente CJ? SI o sent1men~o . reltgioso, 0 es. De~de entllo , . senhores , quando a odules
cravo, o· mstrumento, a . Ylctima da expio· . cene1~ passo, com~çn por um novo sacr:tmento, 
ração clerical. · o 11!315 rorl~ c noto~el d.e todos, a penitencin, a 

Niio sei si I\avin esse pensamento; mas; si 0 acçao que ~1a por um a 1gr~j o tem sob1·e os seus 
genio hum:mo quizesse inventar uma soriCl de flCJs, a llCçuo que niío se limita unicamente tis 
mysierios sagrados, 1le. symboios, pelos quoos 0 · suas palavr1s, oos seus netos, â apprircncia que 
homem IlHado a uma certa religaDo f~se· dei· todos o~ bomen:; tl!m na sociediide, c que os 
xando pouco o. wuco nos pés dos representantes to.rna diVersos do que elles realmente s~o m3s 
·do Divmdade toda o. inlclo.tivo e todo nliberdade que llvutllra no que ha c!_e mais intimo, naquillo 
do seu cor~ção, du sun inteiligencin, o gcnio .hu· !J.ue mullas vezes elles nao oos11m coure~snr·se a 
mnno, senhores, nii.o pooeria imaginor· uma Slmesmos, que~ ob.rigll a esmerilha~ com a cru· 
eerie suecessiva de obdieaçt.es.da vontade, de ca- eldade de consc1enctn revol tada contro. si. mr.Smo 
pitulações ·da consciencia, de sujeições do crente .pelo ler~or do peccado liJoos oll implll~os, todos 
ao espírito da seil·o; de renunci~s merenda$ todas os movtme~tos, , todos o.s !Dslinctos, os ma i~ 
com o signnl i&dlllevel da posse dl igreja, do que lnvolunt.[lrlos e 1rrepress1Ve1sl que possa haver 
a .escola dos SD.Cramentos. A. i~11Ja toma 0 no CO!'JÇao,. pua tr:ucr tudo aos pes do padre, 
homem 110 nascer e imprime•lhe na lront.e &Sse por forma que e~t~ :veja o quo nlngucm póde 
aign11l, do qual elle nuncn· ho de perder o yes• ver~ - · · 
tigio, porque toqos permanecem, com poucas E' peln conlissão, qu~ Corr-o o_ homem a des· 
excepçoes, por um sentimento comprehensivel vendar·se tnt qual eHe e, sem. myslerios-, sem 
do cornção,alé ao fim, .cheios . de respeito e de ~egredo~, se.m . rcse~ns no. seu confessor e di. 
attenção parn eesn religião, nn qual se nasc•m c reetor d3 stw ~onse~e~ci:J, que a igrej3 adquire 
na quul se roi blllllislldG: Ksso li 0 boplismo, o seu completo domtmo, q.ue se exerce, prJDd• 
que lll:ll'tn n criun~a coni um · slgnal que P?I!Dente s~hre as mulheres, que são poro 0 08, 
perdurn no homem, porguc qU3esqucr quA lllrtto cler1c:•!, C?mo filhas, como miiis, como 

. s~jam ~s lron~rormações du seu cspil'llO; ainda espo.."."lS; os pr~mcu·os, os mais ul.ei~ o os mais 
que de1xe de ser catholico, c tornc•.M mesmo, lnlel\lg~ntcs !nstrumentos de·sua 11ropa:::mda. 
no segredo. dn sun conscl~nr.it, :tthe u, quast ~Apolaitot.) Po1s bem, sendo nssi m, Jlóde· $C aqui· 
to•los os que foram bapllsndos porninnecem Ol~t· o p1·o~resso de ltru pntz .calholico pel.11 $0· 
exterior ,c soclahne~to no gtelllio dn igreja ca· lld.w tiUe _se fizer Olll to rno do,; conO~slounrlos . 

. thollca. ranto é ass1m;quo se eontcsta n entro do Onacs sao os outrossocrnmentos ? I!> cu ost>.stou 
ne$ta eamarn o um ~catholico, a um chrislilo, aD estudttndo na su:~ ac~ao sobre os llcis e os eren-
Jlll sso que, só' pelo (n c to de ter sido ba ptisadG, o tes · · 
athcu, o sccptico,podem sentar· se nestea bancos, E' um que acompaulw o !tomem até ao mo
porq_ue · têni o 11igna\ extel'ior de membro d;t mento de mo;rer, e que da:\ igreja direito sobre 

1
greJll· . . . '? c:~d.nver . E e~ nome desse sncramcn to que 

O S 
L' . 1 mp~1mo no monb~ndo o. ~ignal da igreja, que 

1\ ... Ettcto nos SANTOS d:i um aparte. clla JUlgn-se autofiZadn a dar os espectaculos 
O SI\, loAQUUt NAnuco : -Si o no.bre deputado, ':erd:.de1r~'mente luluosos, 11 que temos nssis-

. cujo inlelligeocin eu reconheço, ·nõo compre· ttdo mesmo.no nosso pniz, rccusnndo-~e :i· por ll!. 
hende o meu sentido, é perque mo. tenho rubi dos cemltenos calholicos os cndoYeres tl:tquelles 
explicallo. · · que morreram sem :1 exuemn uncç:'io. 

. O que cu digo ó que por mais que o homem Ainda ha, por~m, unr sacramento propria; 
intellcetuolmente se emancipe, na grande mente civil, que 101eresso ao homen1 na socle· 
mniorin dos cosou lgNja eonll!. 8(1P&renlemonte dade. E' !I matrimonio, que te,·;, o àc~'.iio da 
om · seu seio •OS que rorom bDJlllsados, \)Orque i ~otrejn ale:~~ 1cto Jl!&is impor~aote da vida, 00 

por uma sérje de delicadezos e·de convemenclfts ca~amento, a formaç .. ·,o da ramihn, e que põe lodo 
socilles, qnnsl' todos os Qlle se divorciarAm in· n.uumon~o forc:, que decorro do podor de outo· 
teiromentc do cntbolioismo, si niio escondem os r1z:u· e 1mpedu· os cas.~men tos nas miios do 
suas idé11s, lem um wrto e~crupulo em aunun- pndor cleri~l, por f~rmn quc em um pah 
ciar que llbandonnram n r.ellgião nn qual· nas· como o Bra:r.tl, que se Jacta de ser livre, aind~ 
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. todas ;s qiiestões relatív~s á oonstítuíçiio da fn· 
milia ~ão decididas pelos trlbunaes ecclesíasll· 
cos • . ( Apoia.tlol.) 

· 0 Sn . A~TONIO CARLOS :-Porque a legislação 
ci.vil ~ceitou· a l~gislação ecclesíaslíea. 

O Sn. JoAQlli~ N.~nvco:-Devo fallnr,-e no des- . 
envolvimento que tenho dado ao estudo dos 
meios do acçiio da igrcj1.1 sobre os seu~ mem
bros,do um sacriuucnto ainda que niio se r~fel'e 
á grande connnunbão catholica, mas :i fo r·rnae<lo 
da milici:l. que a ígrl>ja organi:ta : <i o ·s:•cra· 

. ·menta dns ordem, 1m lo qual se recruta e ~e dis· 
cipllna o ex.~reito, talnl)em arregimentado, tüo 
formidàvel, Liio')lOd!!roso do clerical islmi ro· 
m:~uo, p:1ra o qu:~l ali:ís o Estado concorre com 
tod:o·a as su:ts forças. · . . . . 

Pois bem; en hontem votei conlra ·a verbn 
dos s~min~rios; porque 'f Porque entendo que 

· niio J161'lence ao Est~do o de,•er tle formar sacer
llolcs_ e de il:~r minislros ü nenburua religiãv. 
(AJJO:ados.) · . . · · · 

8erin preciso pr!meiro abrir-se u·m inquerilo 
pnra .ver que n3o h a nenhuma víolencil•, nc· 
nhum meio injusto, nenhuma persu:~siur cen~U· 
rllvel no modo llOio qual se recrut~m os meiunos 
ljUe devem formar depois os solil3dos·.d:. l)antn 
Sé. . - . . 

Em üma certa idade repugna ao carnctcr br~
zilch·o, no nosSQ temper:unento, ú' nossas id~as · 
eulrar 11urn a vida sacerdot~l. Um homem faito 
níio quer ser (lndre. (Nu? I.IJJo!adas e apartes ) 

Quem teve umil educução civil, que foi eull· 
cndo no .meio da socieda•lc, uão. quer ser Jladre, 
s:11\'o t•:•ns voen~ões. Os quo •1uerém ~ cr sucet·· 
dotes silo meninos quo são habilmente prepnr:i. · 
dús pnro css·a carreira, que siio separndos do 
socit!l1:11le," educados em umu alnrospllera cspu· 
ci:•l dtJ mystici~mo, isolados do todns as ambi· 
çõe~ c n!(p1r;1çües patrioticas, cilu•::i\lo~ para esse 
IIm. · · · - · · 

O Sn. Z.\M.\ i- Isso não é exaclo em J'elnçlk> 
ao cl<!ro nneion:;l. ( Apniatlol. ,,fuitn1 op.n·tt•$.) 

O Sn. JO.\Qü t:ll NA.nuco:"'- Seja como für, já 
qui\ ú o Estod.o qno concórrc para os seminll
rlo$,1\ (lredso qn~ se verilique :rcompletn e ;~b~o
l'!lo li,hcrdi!d.c na vorariio rcli~ioS<J, J..oaro que 
nao l'oJa posm•cl recrutnr·se. em uma idatlc em 
qllll nfio est:i for·m.,d~l ~ vont:ídc, um eonting•~nte 
de . meninos lle81inados :. receber a educ<ll'ão · 
cspecinl que os tlcvc levor ao snc•?rdodo, n 
prende_!· os pot• votos ltuc o homem não poder:i 
cumpr1r.. · 

Foi por isso quo votei honlmn contt•a a vei'IJD 
dos ~ominarios. Niio · (lertence ao Eswdo cl'C:•r . 
padr~s p.1_ra um~ rcligiiio, ~cj11 do maiol'in st~ju 
dn mmor;a, 
· O Qll(Hll>sPjo I.Í que o purtído libarnl mostro 
lodos os din~, por netos ~cus, <JUC lembro-se do~ 
seus COnlfHOmtsso~ em favor da liber•dad•' de 
conspienci;~, que rlles niio eram promessa~ irro · 
necudas de uma oJlposi;;;io ~vida de ganhnr o 
~~- . . . 

O progrnmma que me parer11 dcvm· ~<'r o do 
nosso partido ~ · este: ·a it.rllnldadc politic:l dG 
to~o~ ?S -cnllo~, snjl•ilos todos :i llC\~ da m~sma 
Jeii' IVIJ. . . . 

. . 

Não bn~ta a i:mnldade d~~ religiões perante 
a. lei, é preciso quo :1 lei ·secur:,r·i,e •letlniliva• 
mente todos os :1ctos da vidu civil. 
. Quér.o n seculal'i~aç5o do cnsolllcn\o tiio com

pleta que ·a lt·i nã • cogi~e do cnsiunenlo r~ll· 
gioso; (Apoiado1.) Quel'o 1.1 ~·~l'ul~ri~~çiio dns 
cem!tedl)s l:.o ,eomplllt:1 quo a lei .niió :•dmitta 
cem• terlC•S s•·c t:t r1os. (Jpoiwlo&.) . 

O Sn. Z.ürA.: - Mas onde lh:n ,1 liberànde de 
v·. Ex. si eu, catholico, me qt1ízc•· casar catl.to· 
llcll rnento·' 

· O Sn. JoAQUDf N.Anuco : -O nobre deputndo, 
Cll l hol.co, poule .. c, s.tr·su Clllhul k <llll•'llle - mas o 
nobrl! d••pU.16tlo brr•.zilciro e membro de .uma 

·cuwmunhiio civilll .l.la um:1 ~odo·dade que temo 
~3iO_r CIIIIJUIIIJO - 1'01 ti'SIStit' tiS ÍII\'O~ues · du ele• 
ncnh~mo, Dt1o IJÕ•lc 1h•i~ar du c;•snr·se civil· 
~e~tc, e é ~ó dl.'~lc ultiuio ~~~~~~~nento que a lei 
CIVIl \um··ra n••t:• . (Atooiwl.o.L) . · 

O ' l"e eu •J~:ern:. JJOt' COIISC\JUencin, senhores 
niiu é ~ó n co:upHG lil~ · rd;.~•h• . rcligio>n. não ;ô ~ 
1::-ualtla,!}tr .,dl> t~rlas . as. l'~iil<iõt•s, por tnl fôrma 

. quo o ~-~~ ·-Q llDH · dtst111gn:• Hn Ire e lia:;; mns n 
H~o'llbi:IS~Ç!IO d ;tS rditÇÕt'S c i V i3 , JIOl" ·taJ fór1iJa 
qne o l~st:•duleJ:almerue nliv;•drniltn 11 intoner1· 
ção \le ·nenhUIIItt ~eita no tJuo r ~<únwnte c ex.· 
du~1~nm~ntc tlu111inio da l~i•·ornm111i1, lJUC devo 
dchnlll \':lllu~n te fel'h~•- ao t:ll'l'ic;tli~n10 -·" l'lndu 
IJ:Jrtc do .t• ·rr·en_u ond•• e!le 1~111 .edífic:•do gs seU4 
reli uctos. ( Apo•••do$ ) 

Islu é oquu o~ noiH'e~ tleputado~ ch~mnm o 
libernlt SII~O fr:111re1, ljllll tli\'tHgu dO JibCI'aliSnl() 
ln~tlez. l~u dit···l. gu:lllào termin3r :JI;.:umns 
J)tl.lllV_l'8s su!Jre a difl'ercnçn enlt·u csstJS dons li · 
bernlumos. · . 

_Em r!;!t•çiiu, IJOI' cl!.emplo,â liherda,le do ensino 
nuo dcSCJO ~cn:•c• o qne o nobre dn!Julndu por 
Muttu Gt·o>so (u Sr .. .\l :tlheil\ •s), uó out•·o dia lão 
~lú,tiU <.:ntcuien~· expor. li c:' "'at·n , 1( lW os cuntri· 
uum~o~_g 1\l ~110 ue. todas . a~ r~ligilie~. u&o sejam 
ror..-ados a yoneu;- r;;~- Plll'tl que ~c en,ioe nas es
Ct~las J•U I J III'n~ :1 rehg~:m. l'~tlholil::t, que mnilos 
n:.o proft·~~:•lll e 1'111. ··uj" j;LJIJI!fiuridadu mui&os 
n:lo ael'ech_r:uu i AI' md···•· ) 

Qu••nto ,, c · ngr··~:~çws :<li tr!11ho umn (11'11 :1\'ra 
u dizer. O govt·rno nf1u J!Õtlc l.li;wr aos Jt!Suilus 
s••n.,o o quH clle' lllc~IIIOS d is,;l!r;ttn-nolll JHJ• .<rt-
lllUS 1. (A liO atl $ , ) 

Os "jt.'~U·it:l!t n:ln l'"'h·nt penell'llf · nt•sltJ tmiz 
nt\o j.IOdo•m ICI' nelle 1lir~ito~ qlle os dd·1tl·lu; -
br:.zilt·iro,: nriu lê ui. (Âpoiarlo-•.) ' .• 

·. l'u1· um :l\:iso,•i•Le oin<l<• n:"if' foi revo"mlo não : 
1~1cl••m mni~ _~r.l' :•dmitli olo~ noviços n:::.. uô~~as 
vr·dans relunusas, qUtJ se viio ex tinguindo> no 
ntclv do dcl~j.tidaçiio •los ~ou~ b~n,, stmr qne so 
. cnmpr:1 :1 i·· r I]U<' .o~ m:utdou t!onvertel', cas·Jgo 
lniVL'Z de len·m '!dl'l eiJ:Ls, Ol'íl~us de cnr · i·l~d!l .o 
1lt1 Vl•ill'c~o, :•s mnlnm~ f•0~8aiolot·os de c~cruvos 
do~ te 11:11! .. ll• ·mcu~ :>CjJ<~rados dn muudo, IJ:1ro 
rt;mddos en~re).(lll'••m·::;e li prulico de todas ns 
\'ll't,udt•> dll·tnns ·e h~omlw:~~, ror:• tu . durante 
muno lt•mpu o~ seuhor~s r~udacs mais imjlor· 
lnnles dn no~~a tcrrn . · 

O Sn. Jr>noNY_;,o Sontu:;:- Der:~m exemplo d e 
libert:~r os escravos cspCtnto.ut>:uueit&a . 

O Sn . JnAQuut,NAnui:o:- Elles nnnra Ol! tle· 
v~r:nn ler J!Ossuido I (.-tpoiadt•s e OJlplaUS()$ na& ·· 
oa.lcr·icrs .) . . 
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Dizia ou porém: é hoje vedado c> ingresso do ' ~tlquiriu sobre a Ig-reja-o j1u catJendi, o diruito 
novir;os nos uossus conventos. Como poder i~ mos de prec:~vet··se conlra as invasões e as cilad3S do 
IJOÍs admiUit' que orden~ fuudadas fúr~ dll p;~iz clcric:Jlismo. 
Viessem, ainda que disfarÇlldôi!UCUIC, CotH:IitUÍI' P<idc Jwrcccr, senhot·cs, que este não é 11 VCr
no,•os feudu" no noss<< Lerrilorio 't Com•J ad- datleiro liber~li~mo, mus que o verdadeiro libe· 
mhtit' os jesnitns, qunndo niio ad<uillimo,: tJne os ralismo cotuisl,•, Clllljnan~J não chegamos ao 
conventos recebam nem mcsmu IJL·azileit·o,; •Jlle· I'esulhtdo tle sepat·ar a Igreja do Estado, em 
em. Roma entraram pat·a as mesmas ordenS? doixnr a Igreja dcsem•olvet' livremente 11s suas 
p1Lim~mente o Jlill'titl.u ultr:•motll:<llO nti ;1pro- forças, lomnr cada vez nutis fortes os baluartes 

vewmdo com Ct•rlns theorias chmnatl«s libe· em que hn tl.c rtlsistir no dio da separação tis 
rne,;. Hele1·e-mc a camnr.• dizcr-IILe qw) ni1o sei fot•oas libet•aes do l'''iz .. Eole liberalismo para 
q.ual ~ pt·efm·ivel para ellcs: que cste.iu o pa1·· mim é uma ubdiCliÇiio, o a!J,udono, it mercô da 
tulo ltiJeml no ]JJ(l~t' ou o partido con~ervildor. Igreja estabelecida, de cel'los Jll:incipios ess~n-

0 Sn. Alli'IONIO CAnLos:-Egto é 0 UOJ~so elog-io: ciacs, fJUO llcnriam · suLju!-(ndos si u partido 
s;1bem que não seremos violentos. clerical viesse um dia a ganhar a vicloria. 

0 8H. JOAQUnt NAnuco: -O llO.rtido. libcml ·ALGUNS Sns. Dr:PuT.\oos:-Niío tenha SUSIO. 
procedo ~ob il pressflo do scnli111ento de lilwr· O Sn. JO.\.QUill N.um:o :- Siulo que e~ nobres 
·uatl.O íjlle Oi!~ Iam, e tCSI1l'Van:IO ·s.etn!ll'IJ l\11'13 deput~dOS llliS!Lll'~UI 11111a CCI'lD ironia :1 e51e. ~OU 
osph·a~ão cstcril, •1ue nndn prodnz de praticn e di L(), N:oo Lenha m;;to, llOt'quc 't Pnt'IJilC o Drazil 
de real. Ellcquer a separa<;:1(} da ii:r<:J<~ Je Es· n;\o oll'ol'llcc o l'Sp:xt:II;U[(} quo oli'~i·ceeu a Hes
t~du , mns, sem fuzer nndu pura esse Um, lllie pant1:1, c 11:1o I) H<)tll·o Equa;lot' nem o Par·aguay 1 
setltu-~e lorlilvin, em relnçào â igt·eju. calho li•-.;~, rt[as, senhores, u tJIJt•a du chll'icnlismo não ê tão 
llomiJ!ado,lle mn s~ntime!lto que.() tll'Otld~ d•l> SlljJer!idal como os nobres deputadus snppuom. 
co1".1o;ucs hl.Jet'lles,-o de~e)o de re~pettar a hber- . ::lS. El!::t. alludem :\ cduC1çfio catholica que 
dado dessn i)!Teja. E' [IOiilic31ll<~Hitl est~ [)rocedi.. pet·milte a um Vullail·e, discípulo dos jesuitiiS, 
mcnto uma dejJiorn,•cl contrndiçlio. Quando se tornar-se o ):!enio mais a~sombroso que o cleri
nos on·~rec~, )Jilr exemplo, uma tjuastiío em que caHsmo teve uonh'a si. Elles todos os dias Jan· 
é preci:;;o razet· pesara ucçfio do L~slado sohre u çam·nus ~rn rosto , ~ nós qlle não andamos no. 
igreja, dizemos logo : -a .ycrda•lei.-n sotuç:iu avrisco do Santo l'adl'c, quu n~o :tcredH.amos no 
é n soparnçiio dn igrdj:l do Estado. l\las !le facto, Syllubu~.lancam-nos em rosto o fuclo de sermos, 
senhores, nem scJmrumos n igt'<'jn do Estado, :~peznr du educação ·calholica que tivemos, ini
UI!m reivindicamos os dlrcllos que o E~lado tum migos utais irreconciliaveis do -clm·icalismo do 
sobt'e a i~mja; Por outro latl.o, somos tmt•tidnrios quo aquHlles qno foram edu~i•los no gremio de 
da libcraade de associação,· e pot· isso, como qua outras l'llligiões. bso nod:. provn. senhores, por
ncotwmo~ 11. Lodus u~ forç~s c~t·holkns c ~:lct'icacs qunnlo $Í e sempt'e possivcla alguu$ Çmnncipar· 
para que se reunnm o nt1rovcitero o tlominio se da tutela ttuosol\'rermn, o maior numero per. 
liiJGral, p~t·~ se constituírem o pnm formarem m3ueee· sob o jugo, e os ell'eitos da educação 
cada ve1. mais poderusos.ccnit•os de resistcncin. cleric~l estendem-se so!Jru o jll!b, e suo li'io vi-

[>nra rriim nã.u c esta a (JoliLil:a libcr·nl, sivcis nn intl.ift'et'cnçn como no fanatismo. De· 
Segnr:nnenie en qncro n sep3rnçiio dri igt•ejn m~is, seuhoi·cs, eu im~gino n JIOli\ka que es1ou 

!.lo E~tado ; ma,;, cnÜJ-tl:lll10 ,11g1·eja niio r0·1· se· eumbatenJo Yoncl~dl>l'll, !in·e, sent10ra do 'tel'· 
)l:1rnd:1 d,, Esl3tlu, um•tunntu o cnlholici~tno l'ellu. 
3elwt·-~e. em rl!laç:io ;is otill'n~ ~eila~, em uma Scnhorc~, o liberalismo chamado f••ancez.pa· 
Jlu~i•:fio llc pt•otegido... · t•ce•.! dilf<)l'ir rlo lib~t·alismo du11nado inglez, mas 

o sn. A:o;-roNto DE S!Q''EIII.I.: _ t~igut·anuo no sô hn dons liberatismns: o libet•:•lismo•las nuções 
l educada~ ptilll catt}(}!idsmo o o d~s nn~iies pro-

or~nmcn °· testnnlc~. ~:1bcis porqne ·~ml<'nuiça o libea·nllsmo 
O Sn •. loAQUDl NAiluGll :-••. ctll<JUanlo olle ,-0~ p~rccc uf;t~tar·8 1) lln rcrdadeim libet•dude? 

li\'et· p:n·n as ~nas nete,;sidall.cs nmis Vilae;, <tnc E, pot•qtto IHI t~r·ança o dl\tical i~mo é um pe· 
inlt•res$:tnl :\ sua proprin tiXistcncin, a súhven~íio ri~o de totiO> os tlin~, com Jlodcrosas .alli~nças 
tlo E:<tndll, no pas~o que u~ oulms l'!l!igiiit;s silo estrongeit'as, init.uigo ua i'ónmt de governo que 
ollri~adaJ a lutar pela vida [lll l'.~ stts!cntarcm ·se n unção, tomou pal'ti si: 0 · pm'que ellc !li \'Ide 
a ~i mesmns c a scns ministros; cmqu:mto :10 nioio a p~iz, rtnarcnclo alit'nr umu das·meta· 
houl'l!l', em relnçflo no cntholici$lll<l, cstn uilfu- des da ~ocicd3\Ít\ ~olH'll a ontl'<l. Sal:ieis por ou
rença tãogr~ntle, que l'~z pus~t· a lwlan~a ~seu tro ludo llorque u lnl!lalen·J, depois do ~Tando 
fuvot·: já qun a rclí:p5<J e3tholica, nccitn como lula, depois de gr:mdes pe1·seguiçocs reltgioslts 
religi~o do E'lndu, so ll.Jll'ovaitn da contt•ihuiç:io que tmreci3m tornat·-sr, int•:nnimvcis, offereee 
rle to fios o~Piemento~ que fot•ntnl!l a sociedade hoje um ~sylo MS jcsuiL:'s. c um :~rgumcnt(} 308 
br~;:ileir:l, soi.J o fttndnmen!" de set• ulil ao pai1., clet·icaes da l•'r<lllÇ~! E' purqtwnlnglnterra não 
eu qnet'O rJUC o Estnào fn~a rfi'l:cti~·us contru é um p;tiz catholico, pot•qtw clla liuerlou-se do 
ella todas :1~ lli~ptl~i•:Ül'S tle que s~ nelw arm~tJ.,), go ... erno de no:ua por nma grunde luta, e por· 
totl:.~ n~ prcrog-nlivn.< qn~ \c1n [I:II' ::t dcl'cndct' o;; que n '; o tem !JllO ret~ciat' as prelen~~iies uhra
scus direitos, sctll[lfC fJl\O e! la tot·n:w·se peri- monLan3>. Si, porém ~e viss·~ du retJente:. soei e· 
go.>a JllH'a o Est:•do! ( Jfnitvs apoiados.) dadc iiJI-(Iezn .ngilad:t peln, mnl'hinn~ões jpauili· 
N~o quet·o s(·metltc que n:io h:t.in pr·ii:ile,:io~, cus e n ['utt•h do t!OVct·no llvt·o torttada o ninho 

tjtte uno lwjn ruvon·~; 11ws IJllO Cat'ettM con tlo nLso uLi~mo, avhlL' u cheio dt: csperauços, 
snk.~, e fJ.Il~ o gun.:ruo u~c lur~·numHttl llo nüo ~eria si a Escossin que se lcvantnl'i:t, como 
uireilo fJ.U"', des1lu os tempo~ antigos, o Esl~do ·ella kv:~ntou-so conlr:• :• nomen~·ão foi\~ 1mlo 

'JoHio llt,'-.1:1, 
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gabinete Gladstonc de dous .catholicos p:m 
eargoa muito elevado< do Estado, não .set·ut só 
a Escossia que se leva nt.~ri:~ contra a . volta 
triumph:mte do domínio de 1\oma, seria · a ln· 
.glaterra inteira. 
· . EsiD é uma dHiorenca tiio Corto, lií11 acontuadn 
que nos proprios Eswilos-Unidos, . onda parece 
que nunca o menor rec1lio de clcricnlismo po· 
dcria apparecer, o general Grant occnpou-so 

· em uma ws suas mens~gens com :1 invasão do 
fanastianio clal'ical apoiado nas masslis irhm· 
deus. . 

Peço descniLla tí c:nnara Jlor ter ubu~ado por 
tanto tempo da sua pacíencia (mTo r1poiados), mas 

. sempre que aqui sa tratar de uma dessas questões 
em quafquer do$ lados. da casa em qne eu me 
sente, correrei Íl trilmna. O meu maior amigo 
não pôde r.ontar commigo Jlnra {'.squecer um só 
dos priucitJios que sempre suslenlei, assim como 
o tne\t mai<JI' inimigQ póde scrnpr:e contar com
tnigo p;~ro n defesa da liberdade e do direito. · 

E' \lreciso, quo os grandes princípios da nos~a 
opposu;ão, a federnçüo e. laço do nosso partido, 
rep1·esentodos nqui pela brilb~nte mocid~de que 
ocoupn os bancos desta cns~, que esles grandes 
princípios que. h(os sempre defendemos, niTo 
sej~m cons.iiiernllos mriras nrmns de eombnte, 
pedras d!l funda com os pequenos Davids da 
opposiçüo consesuc sempre derrubar os grnndcs 
.Gol!atlis do· iJO<)er {muito bl:tll) ; é principio que 
n5o se firme a opin1ão de que nós Riío subimos 
no. poder pnra realizar llS · grandes id~ns }:elas 
quaes o conquistamos. 

Sim, senhores, ambos os partidos ~ireclsam 
de Jegi\imar·se e de fortalecer· EC nn confinnÇ-1 
publica pela sun . !ldclidadc no govl!rno aos 
seus compromissos do opposlclio. 

·Na. medida l'le minhas l"ur{!:l~, pon{lo·mc fórn 
do alcance de todns as subjugações parlidnrlas, 
indepcndento c liben1l, eomo é ináepcnllonle & 
repu1Jiie:ino o nobre de\!Ut:t\lo pt!lo Amazonas, 
cu farei \o do o posl>i ve para evitllr que haja na 
sociedade bl'ntileirn C}Unlq\ler noro ft•accionn· 
monto, qualquer. nova cau~n <I~ sepnt•nçiio.; e 
sempre que um pot·igo 1:a t.livisiio upporec~r, o 
meu posto ser(l ncsln tribuna. (Mtcil!• bc11~.) 

Tenho ouvido muitas vezes, c recordo-o com 
pe.zar, nlguus collocnrem n tlrovincia ncimn · da 
patria, e f:~llar do !J:Iil, como si f<Js5C um a:.:grc· 
gndo sujeito a d1vistícs in~esllnns e n fuluros 
ilesmembt·amentos. Niioeu, senhoms. Sou bra
zileiro, acredito un integridade do meu JMiz, e 
eMou ccrl1l, que nqucllcs qull a (pizessom per· 
turllnr, ntio com e$sas palavl'as 1ie rebeldia e 
traiçl\o, mas por actos, seriam immcdiatnmente 
esmagados tlela decisão o !lrn'tezn du vontad~ 
ll~t~ionnl. Não h:J separar-fio po~~i\'ul pam mim, 
dos província~. mas ha uma SCJlill'ação mornl 
quo só pótl& cnfroqueccr o nosso t•ni:t . E' :1 ~e
panção, :;cnhous, a~ no~~" p;•tria em c:•stns, ou 
sejam soewrs, ou S('j3m religiosa~. ou sejam fJO· 

. liticn~: li a Hlpa·ro.çiio crt'3cl:J on por !H'iVileg-ios 
cleiloraes ou peh1 grnudc fcud~li.<mo territorial, 
ou pelo monopolio lb Igreja do Esla\lo. (Muitv 
llem.) · 

Sempre ·quo so trntar de fazer uma ~1atrin 
em .vez de unas; sempre quo se tratar de dos· 
\ruir o !l'f:mdo fcutlali~mo t•n·ritorial, rachado ·n 
n~çüo . dn juslir.n r . d~ ou\orilltulo; .oly!l'nrchill. 

eleiioral tunda da na exclusão das grandes mnio· 
rias .do l?aiz do ~irelto .do voto i e o !f!i 11ossideti1 
da 'gr<'JU otncwl, CUJ3S ramtllcnçocs crescem 
sempr.e, cu estarei no meu posto, porque, como 
diss.e, roll moço c quero concorrer com :~s nli
·nbas rorç~s pnrn fundn~ão de um tJ:tiz unido 
.livre, onde todo~ os prlvile:;ios fundados nn in
justiça dcsappare~nm, e. qnc níio tenham que 
r!lceint• ehm1entos de! desunião e de odio, venham 

. elles das pret.enções da escr~vidão, das pi'e!en· 
tües das aristocracias potiticas, ou por IIm das 
preten~ões cleric:Les, que não podem Lriumphor 
neste secnlo som· lev:~r de vencidn. as duas 
:::-rnndcs forças quo o impellem : a schmcia e a 
liberdade ! . · . . · 

{Mui to · úem ; 111 ui to liêli1. Prolo11 9ados applau8o8 
11as galerias, O oraclor .é comprimcnlado por 
mtlitos Srs, deJii.ltados.) . 

O 8••. Pedro Luiz (ministro d~ cstmn• 
!Jeiros):-. Sl'. pt·esidcnte, n hor:~ adi:mlada de 
nossos ti'llbnlhos, as CX(llicn~ões completas do 
meu nobre collega miuislru du imperio, c ail\da 
o helio discurso dt> men nc;bre amigo depu\3do 
por PerMmbuco, · seriam talvez molivos para 
que eu não usn$SC do. (Jalnvra neste momento, 
Etitrewnto .• sou .Liio imporil:lno (11ão llpoiados), 
que peço-a mesmo nestas condições. 

Pedi u palnvro e ngorn peço perdão· aos ill o.s· 
tre5 deputados presentes : considero favor 
de subido l}uilato n nttencl\o que me pres· 
tarcm a esta hora dn noite , acÕihendo expl'es~ões 
que, partindo do intimo ·d!l almn, desejo rcper• 
cutam bem lonll'e· 

O que me obr•gt• a fnllar, eu Yol·o digo. A 
snsslio de hoje em sun gt·~nde parte, foi ·consa· 
grada ás questões qu1he li:.,::tm á conscicncin : 
pois li n cousciencm que me obriga n invocar a 
~uen~t•o \la c::tmarn . · 

l1cço a Jlalavra, Sr. vresidcote ·em nome da 
con$Cienl"ia humnnn alfrontada, tlCÇO·:i b.ml.lctn 
em nome de minha consdeuc:ia que tem obr.i
gaclio de dcfcmlur· s~. . 

Nfto mu or·a pormittido t'eronlc objurgaçues 
l:lll~!adns, c1nboru em Iom quo nfío me otf~Jndem ; 
:i vista de \IIJ~crv;lçiíes .n mim dir·i:.rid~~ pelo no· 
bt·e ntcrano dn dcmocra<Jin. o Sr. Soldanhi• .Ma· 
rinho, n Jlroposito d:t aaloris1wão conccdidn 
llr.\o governQ ti socicdmlc tio Anipnro d:ts Me· 
uinos "Desvalida>; ottend~ndo a cstranhezo ma· 
nistad:~ por :1lguns de m~us amigos políticos 
pcl:1 minha co· pnrticipar.ão nessé acto, não mo 

. era d3do guardar inllilfei•cnça ou rcscrvn. 
Vonho ·simplesmente dizer que minha con· 

scicnda sentQ·ge ea!mn. O neto do governo 6 
justo cll o tlel'endo tanto quanto o meu nobre 
mni~:o o Sr. mini:H.J'O do impcrio, _tnnlo qunn\o 
o gabinete inteiro . (Aj1oiaílos. ) · 
. St·. pr••sideutc, ti um . raeto not~vel, que se dá 

em tollns ~s l'ohu:ões lmmonns, L~nlo uas poli
\ic~s como nos socines: no jus to mci:J está a ver· 
dauc. 

A sonda tl3 !ilH~rdnt\o 6 como n nresta aguda 
de ~lcanlilalla sc1·raniu ; a linho. estende-se ao 
inllui!tl t.: ~ llCC~$Sario ,,companh:~l·n smn desvios 
quando !lll. ama :1s regiões !Juras : um IJO.sso á dl· 
r~ito, Ulll passo ti oaquerd~ ICVII :10 nbysmo. 

Quero assim [IÔt' IJffi J'elcvo minha idêo aos 
olltu~ •lo nobl'c deputado por PernnmbU!!o, la• 
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· men~ndo a ausencin . do nobre deputado pelo 
A,n~nzon~a, o Sr. Saldanha i\f:Jrinho, a quem se 
d1r1gem Igualmente estas rcflexií~s . · 

Ü~ dous paladinos da dCI110Ct':J.Cia, animnrlo;, 
nrrcbnt3dos. por fervo~·oso zelo, dcrom um pnsso 
fór? dessa hnha que r1gorosamentc deviam se· . 
gUir: . c~hrram no abysmo do arlíitrario, no· sor
vedouro que traga todns as liberdades. ! 

Niio desconheço,onles rendojustico nos nobres 
. Intuitos de meu joven amigo, nssim como á sua 
palnvra lluente; nem pretendo desvirtuar os 
reC!M iutcnçücs quo tr:~duz ~ phr:~se vibrimt<i do 
ont1go hberal, o autor desta mtcl'lJe!laçiío. · Nii.o I 
Respeilo grandemente as purns intenções, ;1s 
nllivas idéas, os :;encrosos inluilos I · · 
_Mas ~ tbeoria ·CJUC dorendum, a tornam· · elles 

tao nmpla que S<~he da vercladll: tão npaixonndu 
que sahc da justien: tão livre, senhores, que foge 
da liberdade! . • · · . · 

A C(Ut!da IÍ r:~tal. Est.a lhooria dá na prepo
tencia, 1~0 absurdo. O tJUO eu venho defender i) 
precisamente a logica c n liberdndc. (A.poiado• .) 

Senhores, poder· se· h~ pela discussao que hoje 
occupou e pt·coccutJOU tanto esta camarn (lizcr•se 
q~e cst:~mos divididos em dous compos ~ Niio, 
nno creio que passe pelo ospirilo de um do nós, 
pelo espírito desta nobre poJ>Ult~rão a suspeita de 
que a !amilin liberal se ache divergente na brise 
da queslão. ( Apoiado1. ) 

· Nâot o partido liberal estú ncam}mdo· no ter· 
reno ao d1reito, que é o da liberdade de opiniões 
e de crenças. · 
. Sim, ~unhares, ha umn lilJcrdade de crença 

como ha umn de descrença. ppoiados .) . · 
· l'osso por venturn admiltir qne os meus nout•es 

amigos os Srs. Felicio dos Santos, c J cronvmo 
Sodré, sejam menos lib•JJ'nes do quo cu 1Íosto 
l.erreno 1 Ellos que•·om a liberdatle como n~s n 
q uoremos, olivi"C manircsla~!ÜO do tlous:•uwnlo, n 
cxpan~iio lugitim:t de suas couvic~,;ücs. (:tlJOiKtl<l$.) 

Deixemos msttirar a conscicncitl humana, 
dei :temos que e lia c:tlniuhe li nc Jleln nossa rid.1, 
pcl::1 110s' a his torb, :.,;sim cumo passúu, ~otl'rc

.dor:t por vo~cs uws·triumpb:mtu sumprc.n tr:o\'CZ 
du uma histnria tcmero~a do secítlos c scculos I 
( Apoiudos.) · 

Elln CJUO n~n amnrlcccn, niio nstlhixion-so 
na;~ ~ombri:ts c..'ltn c•umba~ ti~ Uom:1 , ttOtlcr:'t , em 
pleno seculo tkzenove, Utl~lc solo virgem, qull se 
ras:p t5ci ~p·~ndB sob ct!o tfio ptu·o dcsfalluc~r c 
c:~lur (apoiacl•JI) qu:mdo encontra lautos de· 
fensores no so11 l:tdo '! ! (1lp :• iac/o .~ . Muito 611t1l) 
· , O que ~escjum em Ltltima nnnlyoc o~· di;.:nos 
con tendoros n 11 ucm respondo 1 . 

l\enllcndo homenng·cm :i nollre~n il•) suas iu· 
lcncõc~ liburncs, quero pensnr que cs t~o com· 
migo, mas de sllas palava·as infiro o conll•arto, 
CXill~lôtttlelltC O COiltl':ti'ÍO . 

Deixem-me ''oi ver a:;orn nos Ltlmpos tlc 186~ . . 
Croium !JUC tl ex·mnll tio meu pas~tulo ncst:. t~U • 
mata não me atcmorii•:t. · 

Sr. Jlrcsidenlc. em I BUli cll Yill\ IICrci .os lll'i· 
v ilc••i0$1 o~ rcgaliilS, os alio~ r~vo•·cs cnnccdidos 
:\ unw~ associtu;õcs .religiosas . . (..lpoiwlos . ) 

l\lns ·igualmente não quero que fique fóra do 
lei ! ( Jluito$ apoiado8.) . . 

Do que >e trata 't Qual é o assumpto momcn· 
tllSO que n<!s inter~ss.1 e que deu ·lugar a esse 
questlonnr10, que o meu nobre amigo, o Sr. Sul· 
dJn I;a l\larinho, dirigiu ~o gabinete 't Trata-se 
dtJ umtl associoção que tem por !lm dáesmo-
13s, uma ~ssociação de cariclnde. 

~r. presidente, tenha ou não tenha fim occulto 
SCJ:l i.nnocente ou guarde, segundas vistas, taÍ 
as~oe•~ç5o eslá.n~s termos ~ cqndicões que nossa 
le1 ox1ge : nss1stm-lhe o d1re1to de requerer ao 
govcmo a necessaria autorização. 

'Podit~mos negal-11, nós liberaes Y (Apoiado•.) 
Podiamo~ ou auereremos negai-a a outras 

que sejum ou pareçlim filiada, a sociedades pres· 
l)ytcrianas 1 Já não foram neste pai' approvndoe 

·os estatutos da communidade evangehca f 
Si alguma idéa :~lenla o meu espírito, quando 

conlemplo o hori7.onte cerrado dos succea:;os 'Po· 
liticos; ctnnndo e~tn.do o oceano da vida publica 
onde as v:tgos se encrespnm de subito despe· 
paçando olt~rost~ não;-si alguma cousa me con
fort~ . Sr. presidente, é n confinnl)a que tenho 
no grande principio '}Ue nas lais da di~;nidade 

·humana chama-se-liberdade de consciencia ; 
que no Corvo r da actividade social · denomina-se 
..;..liberdade de ossocial)ão ; que na manHos· 
tnç5o do pensamento chnma·se-libardade dn 
imprensa-c no circulo da indnsLrin e do. com· 
mercio tem o nome de-livre concurrencia! 

E' ist.o que pôde, e ist~ o que segurauaonle hn 
de · rnsgar á nossa .v1da futuro explendldo 
e Miz. (Apoiados.) · ·.· · 

Ull Sn. DEPiiTAoo:- E a liberdade de direitos. 
O ~I\. PEbito Lutz (miltistJ•o tlc estran,qtiros): 

-Comprc-hendo t>erreitamente o nobre depu· 
t~do q u:111do carrega um gu:mte de ferro sobro 
o clericalismo. Eu o acompanho. 

!llu~ . Sr. prosideut..,, combato o clericnllsmo, 
. ou individl\0, . j)ai de ratnilill, citlnd5<>, depu. 
lado· o que não posso e- como :;ove!'Do
:unolg:~r a lú I) fazer. della um instrumento 
meu, uma cspceio de · martcllo par:~ reduzir 
:lllÚ um:~ prelcuç.ão firmada no direito! (Apoia· 
<l•>s; 11wito bô't~.) · · · 

Como cidmlão, mantenho minhos idéas, em· 
bora n:io queira impol-ns a ningucm; mns, si 
al•l•at·ecc um individuo, mahometano ou chim, 
chri~l~o ou jndeu, c t·ccl:~m:~ de mim, como 
guuHla da lei, certa !;arantia que noss:1 lcgis· . 
!ação m~nda conceder, - pot·q ttc n1io conce
do 1-a ? (..lpoiaclos.) 

'l\1rcnws, porventttra, sauchdcs de um omi
noso tJassado? Teremos. sautlades uo tL·mpo em 
quo o padt·e. Le.'l'ellicr murmurava no.s ou,·idos 
de l.uig XI\", o dessa L~n~bl'Os:t lnlll'llllll.'liCiiO 
:;.1hia .a revogação do edito de Nnnlcs 1 ·. ·· 
E~ I:• r•• mos mis no tc1npo do 81•. de Pcyt•ount~l. 

em IJLIL' o famigu••a<lo mini:\h'o dtl Carlos X di· 
1.ia-l1w: • Scnhol', é n~ccssario fazer u mn loi 
de Cl/110/' .e d,•jnstif.tt •, c lll'Ol>Unlla llU1lar. a lillcr-
tlado tia imprcnli-:t '! · Nu o ~~dmillo tlsses privilegios oinlla hojo . 

Uma ossocinç1io rcligios-1;· ·1!-nhn t( Ue co•·~clet· . 
tiver. vnnho reveslitla tle que iusignios ,. i,,r, 
niio pôde Yiver :~c.i mn da lt:í. 

Yo1Vt1rrmos ao ·tempo em quo Tacito, esse 
jnl~~dor eminenltl, ·que escrevia com o Gstylclc 
tlc brouzc o quo · lho dict:.wa o cot•aç;io patrio· 
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tleo, .ver!Jc.rando os.c!n·isliíos qu~ comcç.,~·llm lumn s~pultur •. a conuignn, sclll lullibrio do su~s .. 
a nppnrecer, <ldlcs dazta : rue$ mulvcul~s 'f I;__ crel\~:•s - · . . . 

· • •• 1 . - } · . · · . · O :;,·. N:•l.,nco, nn· corrente ima~inll~n d~ sun~ 
~Jiwto. vem . J~tttto bm~- - . . - p:tlavras, t:hiJI!Oil :•o JlO~Io de nlllrm;;t· q~e $iJ . 
Scnl!orcs, nb~txo a a_lltolct·a:u.:ra t n.b:u:-;.o o 1 ICI'ndo .1,ur um c.·1pridw tJodo <~l .~llúllll)lanrkst.:lr 

t!SCIUSI\'!SillO C !I Jl,l'O~Crlp•; ao. (.-ljiOUicl~.~ .. ) . (I dc;;.)j" u~ ~m· H'f'll[t;uLo llllll! Olt ;alh., ~c~n~ndn . n~ o uns cscolM ltber:\es que hbl"nc:nncntc ~U(IS ct·enç;lS . S. E:ot. uun 3!1011:11.: l~_rs C{lfii"IÇ. i (l.l'! 

~c comhuteua. · l'ot".[llll n[uJ ~ l'OI'IfUC lw de n:u Jllrl! ral d .l l scn 
Umn G a cscoh1 qut>, r.clu~:r da liiJcrdntle, rc- 11 nihl•.• · tJnnlili cÍir P.~~~~ dc~t'jo coriw 11111 crttl!'idw 

· ceio~n pelo~ sens rüro~ .• nii•1l(ttcrenuo Jrcrdcr seu~-~ pu!lril '! ~~:jn1uo' fr:•m'O$ t) <'illl~l!r'o. s ncs.tc I'IJil to, 
direitos, o seu ll~ll:.d io, ~ s11a vid~. ti $\tn ,,~~im i:omo 11o. ~cio d<~ nossa rumilia : si cu co
!J'l'lllldCln, tudo at:wn em uo1ilc tl~ I iherdhdc, 1nc1-o Jr(lr S<' l' tolr:rantc no ~cio d;l tninlln f;un i li;~, 
Jlllgundo ll>sim sustenl~r ~ liherci:.~de. Ess:t cs - i fu>r(J\Hl n~o ltci de sel-o ('cranl ll :1 gr·~ndll 
cola cl :t de 1793. (Apoin;IO.I,I !" rniúrl!n du Estatlo? ( Jjloi idos.) . 

· .Niío ~ou ;cu .:rpologisl;l c j "i;mui;; o f11 i. (nlr·' i<l - l'ódc um JiiJcr;~lr;oasi<lerur um CuJwid•o nií:• 
1/.-J~); Ctl SVU ~eN.ario dô\ Ollll'ól 1_1 11e 1\õi~Cl:\1 Clll (jl\CI'Cl' lll ll ch ri~tfio ~C I' liHI!!l'l'aju Cl11 ·1111l j: 1.~11ll· 
tiR\1, rerc~da <lo. nuréola subhlll l', fhe1:1 <lc 1 l l' t'iu uwhou :.ll~tw?. . . 
r.~pltJndores e .d r~ . h 3l'nlOili3!i', t~c~~c l('lll !'!' ·~m ! l'oí:; r.u, homem amigo du s ·icnc.iu e com . o - •~'· 
que mn duque de Cfct·mont-1 onerrc . gl,ll'ln ··:a pil'ilo um tn/l l'l )t!Yanlado; cslon no llll:ll du'ello 
aos de grãos da tribuna do .IJOYo os Jl_t·r_::an!mhos si nàfl ctuizcr ~ormi r o soumo e~(· r no DO !;1:1n 
seculares que ~'.Ons:,g_ra''.:un os vnnle:;ws dll do tunP mesljUII<l; I'.:Jbc-.m L• o cafll'lc!Io, en_thoy:~ , 
nobrct tt 0111 l~r:n11:a. (Jl/rulo b~m .) :t frnfJIICt;t, :::i qí.lizcrem, tlc c:•l':.lr o ·tnon Ja7.1go 

Essn escola quet• o c~mpo lt~r;:o pnra toiJ,,:: •· ~ :i sombra do um1 ci'Ut. sin;!'_eln, junio de 1111111 
osptr:w;lles; tjuer o. imp~t·.io t.l:r raziio,- da lt!i ~ d:r pobre c so!it .. ria i~rda . -

· liberdade elo conseiencl:~ . (.U!Iitos n1wi<u!os Mui lo SeHiwt'l:ls, cu suu m:ris libct'al nind:1, l~u u~o 
lmn.) · · I'C.• [JCittJ ~itmr.·nte :~s cren~·a~, n •spcit11 lambem a 
. Si ha un1a nsso~.:in\:ão n1y~lcriosn , !lCrfltl(l, d,•scrcnça, corn'> já dis.::c. Cum(u'oi:endo, :tchu 

ca\'lllosa, que vrclt•nde esll•·ar o> ~eus b1~a1;os c natur~l tl jmto que u crc:tturn r .. ~;n o1·nçu0s :\ 
vslend ~•· suas m:•lhns s~lm~ um~ gern~~:m Q,uc Divindade; :r~.< illl como . lolr.ro e ~dmillo que 
enrge, furlfl()nt ·se, mthH't~cm·.so (•Utr·:ts n>SOl''~.- utna.otttrn n~o ra~n t~e~ or~çõc:; . 1-l;tja libl!rdt•!lc 

. çõcs para combat~l-a. O •·epu11~n l1berul nuo de oro r c tle nãoora1·. l'Ot'IJ.IlO! i'urqttr. rc~pc1lt1 
p\rde ser outrn. . · . :•s h·.ls ll:a l'OII:'ci Plll'i~-
. S1· . llf!!~illento, creio lei' dit~ b~,;la~Jto nn '(Ue . · s~nhor~·~; lllWndo os marlyn•s eram dc5J!C•1a• 
íne lot·a posso~lmcutc; n;;or·a tlH'CIHWI! :.]gUIIa:tS r.;nlo~ pelo~ ti "l'CS no Colv~ell. qu3ndo o~ Iinus 
pnluvras em rcl:t~õ.o ao gabinete. . . . \~lwmailos htll'clir.o<:: c1·:•ni dihie(ltuclusp~l~· .m5o 

O meu nollro nmi~;o, no bcllo qun~ro ·IJilO · llo ean·osco c IJnciln~dos na prn~a de Gt•ero, 
clestnhott, e >Obre o IJ lW I c!~ l~u lll'l•Jecl:m•lo qu~nch1 cl'lillii<l\'am as -l'o:;ucirns r. nm~;i;1m ·ns 

· e~t~s - ~om hrn~ c1nc não lhe Uem·iio m;~l,_ (CII· pu\nH d~ inquisi~ão, ll violcnci~ c:leric<~l lul.lo 
surou ocrcmcnlo .:1 silüaçfio líiJCr~l !lO I' mco lt· t· :•b:lf:wa c! cl t!~l•· uia; porem sobro ';1s !IIJ<:a:; \lO 
dnd9 jzi iiiCI't!llll!lllO e c·oq 111 .1 itll'ns tio p:t rtrdu. ~ an •'uc c ~oln~c n;; c:i.n?.a~ e dc~ll·vçl'S .tlns r ktilnao · 

Scnhorc~. um ~url!ruo niin for. tudu <ttt:tuto nn/iu~\·ac cstrcnwci:r o iuunorl:tl c~piJ· ito como 
tJUcll', dc\·r. rm:c•·ttu.lntJU=tnto puucr. (AJKI!'HI.o.t.) o ~~pirito \lc lh"u~ pela face clos nr:u·.c:s, 1\(1 ;H'• 

Scftal'<t~ão ·da l<rn'j:ulo E;.l:ul~! Sem Uli\' IU:!, rclrol cl;t CJ't.'a1:fio I · · · · 
~ c·ssa Ulnll itléa c·a,r:t:tl que a~rt;1 ~run tlcs csJil· El'll lll!ou~cil'ücia, a cuuscit•ncin fJIIO zomha do 
l 'iiOS: lnllS llftO .é t 'tl ll 't'l!lliCII Ie <J l!l! 3 CI\C3!'Cill0!' ntOI'li.cinio, .<JUC ÍI~O !••me O·dClliO chs rl'l·:t~. ljllll 
ucsto mollo, em · clt~io, ··na . sn:1 complcx Hladr, e•r~[l:l !1~ miio tio •;orrasco. fJ\I.C n ;\o - ~~~1.: ~l'l' 
como que t•m _thcoria ; 1:~cn nada •y .<ol.n t' llc !~Hn;tgmla pelas m::chin~s· do ranati~lno l 
t•ratico o de util, ~~c ·pnwc{kt' ltli'HI ~~~o rc· .8unltorc, , r,•lljll'.ite nu)~:a g •·~ nllt! p~r~cg-tt i1ltt. .. 
sullatlo de m sciw I' )lt't·tmlr:trü,~$ llll s~to 1h1 !_a· mc>mo na~; s1w~ r.rntHHccs. o IJIII' u[t(t rCfJJCito 
milin h r~zilcira, cJUC é ('atlwlic:l nn $1\a mam· é 11. lll'alil'c, a hypocri~i::>, o t:~rlniTism(l , o IHunc:jn 

- ri~- · das m·mns c>pí l'ituac~para <l.ouliu;u- O$ c~pil 'lto~-
l'útlomo !!. politi"c;·m~ntf', JH3tirnnll'nlc, r!bl~l' Cl~ . Qnanlns Ycw;: .'' ~'o tct·:c ~·~ t!.1 um. ti•:. n<~~ 

t'nclhoH~ rruc!lli' lla l),•, <·Jn•ln ~cpgr:tç:•o com ri.'SJlt'it..d? e ar :H' tC~a1lo uma c!:c •~d•ec IIICII 
clua~ lc·i': a f!,_, l"<.":'m~nto l'irit c :1 dn ~nli'ITD- fcusin, mgenu:r , p:l'lb;a, IJIIe ong-mon-sc t!t' 
111Cnto ~ivll. um s~ utiut r~ nto cl:ristiio c que Imitou nnntaJOI' 

O ~ 11- A;;lmAtla> (>1:-;1",,: - Vi•Hiwn• P;:~,,~ ·IIJis: 
O S!t. Pt::0!\0 l.nr. iltdlii.•·lro ti~ (8/m u.~r·im.•):

Si· . · Jlrc~iflcn lt', o c· ;a~:•mcn t•• civil . tiÚJii!.ndu de 
esLndo c dr~ lcmpn. tl!·v~mo~ c;l:d•eh!•·el-1' dll 
modo compl~lu ~ · l.t.•:JI .: c 1p:ilntu a l'l!rui wrio~ !in 
um.('rlljc'd" nc~!o cn m;1ra 'I IH~ ch;nm1 ;r tli llmç~o 
de \odos nós. · 

IJe~1·jo ~in ··~ •·:unoul•'· :• briJl•lo •n:~r~cm. li> r<~u
sdcnl!ias. c:nllol':ar o 1lil"L'iln ti :r (':uni! i :~ aa:imw dus 
s l l•hi8nHi~ 1lo~ ·lcg-islns c llo:; intc i'IJ~s ••nlas re
l i~ itít•s, 'l"l' toda>~ s:io m:ril: ult 111euos intolcl':tll· 
&es (iiJJUitt.du.•), c hum a~~illl c\ meu Yutu tfHil lGdo 
0 hontem tl'Uha CCI'Il'l.a tl~· t.'lll''HIII':tl' J I~SIC Jlti(Z 

pürc~.u (~<) t~ n~'n(to 1le um~ li lha ou úc um:: . 
il'llllt? 

l'•!t'•la•• I'Ct'il:ls.<:ll' a c:an1lur:~, l't'ITel~:rl·;~ com 
- ~1'\'I'I'Í •l ~tlll. ~,:, fiOI''!ll<! n:a sna cxp:111s1io no.; C:1z 
sorrir ~ (,iJ•;i lo bt!nL) ·· . 

Niio quero <rlongnl'-mc Sr. prc~ident~. J~s tn 
m:•teri;,, tln rrnc trnto :c :rnr~ . occupon mu11ns 
e 11111ilns horas •l:1 minha vid:a. Sinlu Ulll I'Cl' IO 
allntctivo ·parn ~·~~ :ts '1111'!<1\i t>~ tpH', Clllen,h:ll\lo 
com a:; cuusa~ :crn•tr:•s hus•,:t us altum~ du C$• 

· pirilo. l 'OI' i:;~o ulo tl g"Ül•i -•n~ nwi.< <ln tJIIL' tlr-
vcr:r. . 

o ••ol'l' ruo J!l'drmw invocut· n O!Jiniào I'Nrl d\1 
pal7.,

0
1l IW$SL\ ('l'(lPO>ilu mcllc_u · humiJro:; :i rc-
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.formn ekilornt. Poi$ hem ! Pt'OClll'CtnOS UÓ3 rc. 
(li'Osentantcs da ntH:ii.o, de~eni•olver e t•pJ.ilic<n· 
os ~abios preceitos ue uossn Constituiçflo polilicn, 
pt·ocurcmos o veio de ouro da IIIJel'd:Hic qllc re
fulge no seio desse cotligo. (Jl•iif.o IJ,•m). 
. Os quutro gl·ondes princiJtiol ü qm: me rcfct·i 
~bi v•·jo consagr~uos .. Si, Dpoindo Hess1·~ g-r:IU
des prínci(Jios, .com um pnrl,1mento <J no ~aiha 
compcncll'Ht'·se de. seus dit·citos c de ~cus dll· 
Ycres, o pnrtido liberal n;io rc:1lízar <lljllillu t)lliJ 
foi como s~mcntc lançmlo nns JWglua> d,, Cnn
stitniç:io, t•nWo conre~semo-nus ~·astos c ceda
mos o 1lnsso ao Jllll'lillo conservadnt·. 

O Sn. Jo.v~ut~l NAilt;c•• :- l\l~is g·usto de que 
nüs. 

O Sn. I'~ o nu Lü17. (miuis!J'IJ 1lé t'SII'Ilil[Jr.'ÍI'OS) :
Yon tct·minnr, SI'. pt·esidenl~; !ic~·mc ;1indn 
muita consn Jtor dizer, hHlS jú tli~~~.:, cmbom 
)leia rnma, o IJUil u Stllllcien\e· pol' agor:1. · 

Vozt;:s:-!llllito bem ~ Purr~it~meute! 

O Sn. I'BDRO Lutz (mini&lro de rst,·auuei: os):
Ne5tas condições nuo :1ccentu:u·ei os ))Ont,:s q::e 
foram perfeilam<Jntc con~itlern(los [1elo metl il
lustl'e amigo o S1'. UJi1•isll'O do imporio, c !lis
pensom meus collltlW nta 1·io~. Os nrLigos desta 
interpellação li:.;;Hn·sl~ á graves c seria~ quc
slõ~s dn nossa sociu•ladü, pois entendem com u 
vida civil e t~om" paz d:•s famílias. 

A soluç:io nflo serú diflh:il, cspermno_s •J con
fiemos no fonnula s~g.-aua d:t tlemncr~cw que ~c 
traduz nn libet·dndc. 

A H!Jen1tulu bem enlenllidn c llem ntlllli· 
nula li t~o maravilhosa como a h10r.n de Tele· 
JlhO: tem 3 \'Íl'tUdC de f~·CIHII" 0$ lll~Ojll'Í~S feri· 
tlos quo prodllz. 

Yo~lls: - illuilu l.Jcm! 11Htito .I.Jcm ~ 
(O iil'ador li C!W~Jll'illlcll/n.lo J'VI' tudo.~ os St\<. 

drp!tltUlos /)l'I'SCII !·.'S.) 

A (lisru,;~fio .lic:n ~tli.:Hla IICl:t ltot·;~. 

O Sn. PuJ~StD!INTl·~ cl:í (lni'::t ortlcm do llía li.: 
1\cqneriinculo~, )Jt'ojcctos e intlicn~0~,s. 
1\cl)nct·iHICntos ;tdindos, 
:...cYulllon-s'~ n o:es~[io :·~.~ i h o r<• o dú noite. 

--· ~ .----

PJIF.SIOll.>cJ.\ DO ~I\. V!>n•Jê-:1"1~ D!; l'nAOO~. 

A's lL hOI'liSdn mailhf•, f'.'il~ a cilnm~lln , nl'h:t· 
t·nm·sc IH'C>~utcs o.: :3:·~. Yis,:omlo d:..• Pr'1'1"~' 
Aln~,; de ,\i-~u.io, .l<)~o nri:;ido, llapli~t<l Pt·n~ira, 
GnYWo l'ci:wto. Silvei l'll' de. S1J1ml c Pedro 
J,uiz. · 

Compnrocernm depob rln rh:~111:1dn o,; ~t·s. 
Pomtleu, Jlrlsco l'urni~o, Jlni'I'OS l'inwttl<•l, llíit\l'· 
que do Mnc~do, Jnaq11im 81~1-ra. 1\otlnl!•llll 11:111-
tn~. E8pindoln, Ju.'ú !la~~~~~~- Cnsl:l ,\Zil\'11tll.l, 
l~rnneo do Si1, Mnuucl d1~ Mng·:olh:1c,, FrciltlS Cou· 
1inho, J.llonsu l'\11111:1, Ull<!.(al'io. A~~th'adn l'illlv, 
Stlrgio de C•wln•. Suu~a Andt'!Hic. Alltl~l'it:o, lli
bniro dol ~[mtnw~. ~llltl:utll:t Mllt'ÍIIho, Set':lphil'O, 
Lii.Jet•nto H:nT~so, l\"dt·i~'lll'S Junior, Viri:1ltl de 
M~.dciros, Moreira IJi'unuào, Lul\l'~llç.o tlu Albu
querque, Soo•rcs Br;mdii:,,, !.eoncio de G:n·v:ilho, 

los~ Cact~no, Almeidn Couto, Mello Fl'Dnco; • 
llu)' Bnrbosa,Fiorcltcio de Abt·cu,Cesnrio AI vim. 
Felicio dos ~illtlos, Limu Uuat'lc, Monte, Anlo· 
nio C1rlos, Jcronymo Jm·dim, Burilo Homem tlo 
illello c Ahdon nHIInucz . 

Fnltoram ('Olll porticipa,:ão o~ Srs. Almeida 
Barbosa, B:ll'ltO da l~slnncin, Flôt··~s, Fabio Ueis, 
l·'ran<JO u•J A.lmoid3, F1·oderico de Ahneidu, 
Franklinl>oria, lgnacio M:wlíns, Jos~ Marh•tmo, 
Arngão (~ ~lcllo, Jeronymo Sntlt'li, Alocudo, Fran
ci,;r,o Sodrê, ~lei lo. c AI vim, u ~brinhno dn Silvo; 
c >em clln os 8rs.· A11tonio de 'Siqueira, Az~m
l!uja ~lcírelles, Au~m;to J•'rnn~·n; .\breu e t~ilva, 
Aua·cJinno l\lag~lhãcs, llnlcão, Jleltt·iio, llolforl 
l.lu~rt••, Bez~c•rrnCm·:dc.1nli,. Be~eL"r:• dH Menezes, 
Caudid<J tle Olivt'il'''• Cur·lo:; .Mfun~o, Co•·•·t·.in lb· 
helio·, Couto ~1m:::<lh~es. CusL~ IUbP.ir>J, D:tnin, 
Dian~. Epami noudas dt! 1Icllo,Esperi•li:1o,Frciln~, 
l~t·ed~rico Rego, l~crreil•:~ de Mourn, l~ran1:n Cnr· 
valho, Fitle!i~ Ooll~lllo,l~emnudo Osorio.Guldino, 
Hortn tlc .!n·:•uJo, lide fomo dn Ar:1ujo, ~:unnrgo, 
Joaquim Ht'e\·es, Jo.oi]Uim Nabuco, Joaquim 'l'::t· 
vares, Luiz Feli!•Jll', Mnlheiros, ·Mor\lm ~·rnn
d;co. !llarc.olino Mourr1, Meil·n de Vlisconcellos, 
Marllm Fr~ncisco Filho, ~lartinbo C11rn pos, ~lo· 
reir:~ rle D:II'I'Os, Manoel Carlo~, Mnnoel Eusta
quio, Prado Pimentel, Siuvai,Snuto, Sigismttndo, 
Souza Ct~rvalhu, Souzn Lima, 1'nmnni111rt., 'l'a
\'ares Delrot·t, Theodorelo Soutn, 1'hcol?ltilo Ul· 
\oui, utr~ses Vi:•nn~. Zamn u 'l'hcodotntro. 

Ao m~io din o Sr. presitlcnle declara nilo 
hav-er ~cs~ão por rulln de numero. 

O Sr. L • scet'tllario d:\ conta do sogtlinl,, 

KXPllOIHStE 
umcios: 
Du min'i>lct'hJ da rnzcnda tio U de Julho 

correnle, rrmettendo o rertnerim~nto cmqne 
di\·cr~os uc:;cci:uttlls du capilnl da Bahia I'C· 
Jll'esdllntn o!ülllra a tll~posh;;io t1o art. '2,o ~ 77 
llu lei do orçumenlu (llltJUOIIn (ll'O\"incio, n. HJ\:) 
do 2u de. \~O>lo dd8iiJ, o cot•in. da cnnsultn 1lo 
romclho d1! cst~rln a rMpcilo da 1lita reprcsctl· 
h\·~o.-c\' eommiss~o de nsscmbléns ~11'0\'incio~?~. 

Do sl'Crol:u·io 110 ~eual.lu do :16 de Julho cor
run lo twrticipando tJUO o scnadu allo1•Lon e 
yui dirig-h· :\ ~<lncç~u imporia I n re~olltviio da 
n~scml•ka gt!l'al IJlW autot·izott o gorerno a 
cont:n· pat·n o efl't:oilo (]ti jnhilnriio o~ cinr.o :111· 
nns rpw como [H"i![l~l'ntl.Ol' S•.•t•vin l• lent1• cn
thedratic:o da rantldnd•! tle medicina do Bin dl' 
J:1neirn n Gomt•lhciro Dt'. Frnncisco l'rnxctles 
tll~ ,\IHII':Iflo.• l't)l'h•nr~, I) uwi~ \llll :111110 !Jlttlo mC$· 
UIO (J:•o !'o•~.•ur ~t•:'\"ÍU ll'CCÍ<lll.1U()O t•linio:il; poih'll
do ~· -r .iuiJiladol com todos o~ rcncimt•utos.
lutuirado. 

Hú,Jlltll'i 11\t•u :e~ ll•• i:l.llllll<llllliH ·tJc 111im•m1.'ITo 
rh• :;nut:1 ll•••·lnn·:,, d:l provinda de MitHts Go· 
n1o.:, pcdiudu a l'll\"uifnç:io tb~ · lt•is us. ~181 de 
~;; tle NII\'L'IIli>ro !lu lSi.i c 11. l!~.;!S tk 14. de 
:iuwmhr11 li" .l~ii da IIH:'IllH· prul'inl'i<~, IJilC 
iuqJii:~ lU "/ n ~obre o ouru cxtmhitlu de Sll:lS 
juzhl:l>.- A' cutumís.~~o de :ti~t~mblé:t~· provin
-~iac ...... 

o Su. PJLJ.;~tl)t·;~"tE tlú para o di:t l\l ti scguhúc 
uutelll dn di": 
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L • parte (até ás 2 horas da tardl~}. 

3. 4 Discussão do orçamento do ministerio de 
estr~uge! ros. 

!!. • Discussão doprojeeto abrindo um em· 
"-i to supplcmentat' ao mínisterio da justic~. 

llfem ao minislerio d:~ guerm. 
Idem ao ministerio do imperio. 
As ID!llerins dadas para a ordem do dln Ui do 

corret1te. 
L• Discussão do projecto n .. G3 concedendo 

um :mno de licença ao Dr. Nicolão Antonio 
àe Barro5. 

2.• parte. 

Gontinnnçiio <.1:1 2.• discussão do ministerio 
dn justiça. 

l!le115silo em 10 de Julho de 1880 

Pl\E$fDllNC!A. 1)0 sn, YISCONI>E DE PilADOS 

A'~ 11 horas da manhã, feita a chnmnda, :lcba· 
ram-se presentes os Srs. Yh;conde de Pt·:.~dos, 
AIYes de Araujo, S;1ldanh:l ~[:~rinho, Sonza Au· 
drndo, )lartinho Campos, Zamo. Abreu e Sllra, 
Darbozn de Almeida e looquim Serra. 

Comparecet'llnl depois da chamada o5 Srs. 
Dauin,.l?ompcu, Prisco P~ruiso, Americo, l"ranco 
de Sá, TaVal'cs llelfortt frcilas, Esperidião, Li· 
barnto BJrroso, Jo5o Br1ghlo, · 1\od1·igues Junior, 
Yiriato de Medeiros,· .'fheodo1·oto Souto, :Mnnocl 
de lllngalhucs. Abdon Mill3nez, l\[oira de V a~· 
conecllos. Aatonio do Siqneirll, ::it)nt·cs Brandão, 
Espindola~ Lolll'tJnço de Albuquerltnc, 1\ibniro 
de Menc1.es, :Monte, Ahncid3 Couto, Attgusto 
I~ rança, I.lltlcfto, Ferreira ·de Mon1·n, l~t·nncisco 
Sodrl!, lcronvmo 1Sodré, Hue[omo de Araujo, 
Jos6 l.l~sson, i\uv D:ú·bow, Aznmbuja ~II!iretlcs. 
Frcil:ts Coutinho, .Andrnde 11into, Fredcricó 
llego, Podt•o Luiz. Soult•, AJJ'ouso PennD, D11· 
ptista Pereira, Auí·clinno ~lagalhües, M~rcolino 
1\Ioura, Candido de Ohveírrt, Ccsario Ah·im, 
Conêo. R~b4)llo, Lima Duarh·, Gnldino, 'l.'.hco
phllo ouani, 1\lvrtim Fr~nci~co, M~rlim Frnn
cbco FilllO. Bezerro C~1vnlcanti, Luiz Felippo, 
Mnlheíro~, J[lronymo lanlim, Sendo uc Castro, 
Flonmcio de Ahrcu, Antonio Cflrlo~, Bar.in 
Homem llo M~!lo, Gavir.o l'ci:wto, l~crnamlo 
Osorio, Moreira llell:.~nos, T:unumloré, Oleg~rlo 
e Camargo. 

Compareceram dç\1ois Llc ~hcrln u sü~~tio o:; Srs. 
Tht)Otlomíro, i\I:JIIIIC C~l·lo~. Sih•cira tlt• Sonz:1, 
Ep:nninontlu~ de l\lcllo, Di~Ll11 c Scl'ttphico. 

Fnltnnm com pa1·tici(lnç~o o.< SI',:. Aro.g:1o 
c Mello, llunrquc dl' Mocctlo, Dnnlo da Esloncia, 
Frnnco de Altndrln, Frederico tlu AluHJithl, FaiJío 

. l\ei~, Fnnktin Dor i:•, lg·nadu :\131'lins, .lo~é llhl· 
riaunr), Ma,:edo, )JeUo o Alvim, .\lm·ianno t.ln 
Silva c llorro~ 1>imcnlel ; c ~em dia o~ Sn .. 

. lle!l.r5o, llcHorl DlHII'(C.. üczciT~ tlu ~lcue7.eô, 
Cn1·los J\ll'omo, Couto :ltbg:tllL:\t•s, Co~tn Azt:VC<.It.r, 
Co~!~ hdwit·o, Frnnçll Cnn·ulho. Ft•lieiv tlo~ 
Snuto> .• Fillr:li' Hol~lhl,, Jh,rla d" Ai"étll,io; :lott· 

quitH Breves, Joaquim Nahllco, Joaquim Tava • · 
res, José Caetano, Leoncio de C:1r1'alno, lloreir3 
Drnndiío, lllanoel EusLaitllio, i>rmlo Pímentol, 
RodolphtJ Dntllas, Si:;ismumlo, So11Z<l Cnn•a\ho, 
SoUt.Q Lima c Ulysses Vi<üma. 

Ao mdo·din o Sr. presidente dcclarn abel't3 
!l sessão. 

São lidas e approvadas as netas dos di~$ .iG 
e 17 do corrente. · 

O Sn. 1. 0 SECnEUnto dá contado soguinte 

EXI'.BDfENTE 

Officios: 
Do mini~tro dn mnl'inhn, de i6dc Jnlllo cor

mntc, tr:~nsmittíndo ~ cousulta .[lo conselho nn· 
,·al,n. fr..JOi, ·de !l deste rnez, e mais p(lpeis 
relntiYos ao restabelecimento do scl'viço de pra
ticagem d~ bnrrn do lUo Doce, da. provincin do 
Es(liri!o Santo. -A' cornmissiio de orçamento. 

Do cnpit5o·tcncnlc Frcdurico Guilherme ·de 
Loreri:~, communicnndo; em nome de D. Corina 
!-'I ores, o fallecimento do Sr. depu!~ do P,cla 
provincia do 1\io Grande do Sul, Luiz da Sllva 
Flores, marido dnquella senhora .-Inteirada. 

lleqUel'ÍlllCill05 : 
Do bncllarel José Honorio Bewrrn de Menezes, 

secl'OLtrio d:1 faculdade de dircilo tlo Heci[e, 
pedindo um :um o de licença com \'cncimen to~, 
pnra trma.r de su~ sonde. - A' commis,fio d~. 
pensões e ordenndos. 
D~ Sollo Bn1)tísta_ d~ SHú :M:tnguiuho, conti

nuo da facuhl;ulc de direito do Uccifc, · ped(ndo 
~posentndoria. com todos os setts Yencimcnlos,. 
-A' commissüo ·uo pcnsües e ot•dcnados. 

Acliam·se sobl'e a mesa t.: vão rcmc!lidos á 
colllmi~;::lo do pollci'C8 a~ Qt:\:15 d:1 cluiçüo nos 
collegio~ de Queluz c A)'uruocn,nn província de 
Milws Gt.:l':lC:', pat·a prceaclillr ;l$ \'ag~s dei~:td:~s 
pelo _cousclheil'o Lnrayl.!lle c U~gil\o Siln1. 

São lidos e approvatlos os seguinte~ 

l'ARECllllES 

:1.880- N. (!.O 

A' commi!Slio de conlmercio, industri:J. e 31'• 
tos foi Jn·o~culc, em virtude do <lo~pacho dn 
llll•sa de 25 tio 1\1~7. pns~~do, n l'CJ)I'esenwçii.o d:t 
nss.omblêa provinciHl dn Goyaz, !mtlindo S\lbvcn• 
çfto pnrn nmn cmpre1.11. compnnhin ou indivitlLlo 
IJliO se ]ll'oponha cstniJ()Icc''~' navcg:tç~o rcg-ul~t· 
11 "i'npur no rio p;,mnuhybu al~ ;í provincia du 
S. l':~ulo, c IJcm ~~si111 o rettUlwimcnto ~m que 
J~lf1u Hnptistn Cameil'r) JlNll) Jll'il'iko~·io excht~tyo 

. por no,·t•ntn mmos vvt·n cstnl>L'Icc~L' cs~:' nave· 
g<t~'f•o. ··~lcndt)ll t lo·a pelo rio G l'nutlc, em ~lill<l~, 
e pelo llorry.guassti. até o porto ~·crrcir~. p<lnto 
lCl'lllilwl â'a eslr:Hln tlfl l'url'o 1lo Ctlm[Linns. 

1\:'i.:uninaudo a C(tHJ>li'to, enl11ntlc H commi~s~o 
ttnc u clltl di)!Jin \ll) ~or lunwdn em con~illura~·iio 
tJclo \'otler log-isln!ivo; lll<L~ pondcm rjno, JIOI'n 
bem .!ul,:·nr·~UdM \'U!\1~[-:'l'liS, (IUC l'l)Sltll111'UO tia 
mt•tli•l:t intlicmla êtn rd(u,fí•J, quer pnrticol~r· 
lll<!lltl.' ;i~ proViiH:i:J.s :1 (JuÚ mois Llil'eclnmonto 
inlorc~>~ a n~tve~nç~o do> HHJHcion:ttlos l'in~, 
~Jllúl' nu p~iz em :;.m-(11, cumpre, ;mlt~~ tlc tut!IJ, 
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.verificar qu:ws as difficllld~des naturaes que 
ofTereecm esses l'ios á sua livro nnvcga~·:io c quo 
importanci<l poderá est~ adquiril' no !)rcsc11 te e 
no futuro. · 

Sobre e;tes r•ontos, pois, proplic a comtní~são 
que sejtt ouvídfJ o governo pelo ministcl'io da 
~grieultur~, conuncrcio e obras pli!Jlitas, rcqui
sitanuo-sc-lhe lambem· cónia do~ relatorios dos 
cxplornções feitas nos indioados rios e di! qaaes
qucr trniJalhos exi~toutcs .nos an:hivos do dito 
ministei·io, concernentes ao ohjccto. 

Sab das commissõos, 19 de Jnlho de ISBO.
Jcronymo Jl. de lJforaes Jardin1.- '1'1ieor1~ilo 
Otloni. 

i8BO-N. U 

A' com missão de commercio. industria o nrtes 
foi prest:nlo o decreto do podeJ,.execulivo ri. 7 .6.\J3 
de i3 de Setemut•o do ~nno pnssado, concodendo 
privilegio pol' 10 annos ;', sociedade .anonyma 
flcnominada < Ateliers de l:t Dyle '• pal'll intro
duzir no imtlerio u selt svstl!ma lle nppaJ•olhos 
de cltuquc e de ti·Hcçlin, 'com pcgndor cenlrnl, 
para os carros das linhas fcrr~~s, fl~ando essn 
c·oncessão detJeUd())ilc de ~pprovação do poder 
lDgislativ~. 

A commissiio, tendo cxnmin~tlo todos os pa
peis que aeomp;mharam o referido decret.o, não 
encontrou dados suillcientcs I]UC a habilitem 8 . 
emillir juizo qunnlo â utilidadll praticn do ~1-
luditlo invento, ~ cujo rc:;peito, · no pniz pelo 

· menos, não se procedeu n nem uma cxpariencia 
para comprovar suas vantagens renes. 

O CO!lC(l$Sionario declara no I'CQilerimento, 
que dirigill ao go~-erno solicitando o privilegio, 
qno Sl!U invonto r oro já privilegiado em uutros 
pnizes, mns não oll'ereccu nunhuma prova disto. 
N5o pôde ~ssim a commiss:io garantir qne se 
tt·ata d;~ Dpplic<tçiio do um11 id~a nov."l, de rtue á 
requercnlc cabe o direito de propriedade. 

A' vista .do ~xposto, é u commissiio de parecer 
que se soHcilc do governo csclurccímentos sobrn 
as da vida,; que suscita, dtJ cujn ~oluçrio ~o dove 
Jnz~r dep<mder a npprovucno do alludido de
creto. 

Snlu dns commissücs, l9 do Jtllho de 1880.
lemr!!JmO R. de !lol'aes lardim. - Tlleopln'lo 

. OttOIIt. . 

f880-N. 4:1 

A, commiss1io de commercio; industria e 
artes foi presente o decreto do poder executivo 
n. 7 .Ml de 6 do Setembro do onno passado, con
ccdenrlo privilegio JlOl' 10 11nnos a l<rerlcrico 
Allon GO\\'<!r, para iutroduzir no ln1[1erio o appa
rclhn dcnuminado-tclephono dtronometro,
<lllO dir. 1~t· in'tonlatlo, licando o dl111 (ll'iVitegio 
d~J•ontll'ntn de :•ppro't:lc·iio tlo podot' le~:d~lati\'o. 

A uommi~slío, tendo cxnminJdo ludoso~ pnpci~ 
llllC UCOIU[lallhar:un \1 rureritlo decreto, n:u.l:i 
cnconlrott qtte Jll'<We ter sido j:i prntic:uncnto 
demonstl'ada n utilidade do ll(liHH'elho, cuja de
srripção c ntJIJarclhó ~ll acham entre os JX!pois. 

'l':lllthem uilo c~Lú provndn a asserção oUl que 
lHlSt~ot\ o conce~sionario o seu podido do privi· 
]o,gio, nn 1\kma dn M que rogttla a mntcria, isto 
ti, <juu se truln de umo invcnçuo uova, de que 
foi ell~ ntllor. 

Tendo a sociedade auxiliadora da indtis trin 
nacional, em seu parceer, feito depender n con- · 
cessão do privilegio de a{Jresenh~·ao de prova de 
já tct· sido elle ~lconr.3do em França, onde pa
re~e Lense dado o invenlo, de modo que hou
ve:;se do torminat· o prazo aqui namesmn data em 
que termin3sse n~qucllc paiz, devendo, no CliSO 
contrat•io, ser limitado esse praw a trint~ annos, 
na fúrmndn lei de 28 de A:;·osto de 1830, obri· 
gou-~e o procurador do inventor, como se vê da 
umn J!Ctiçiio annexll aos papeis, a apresentar 
lJOsteriormcnte a.quella prova : entt·e os paJJeis, 
pjmim, niio se acha um t:1l documento. · 

A' vista do exposto, pen~a n commiss!io qne 
se deve solicitar do governo, pelo minis\erio da 
agriculturn, commereio e obras publicas, ,OSl~lll· 
recimentos quanto ás duvidas su.scitadas, de 
cuja soluç5o deve llcar dependente a approvação 
do nlludido decreco: neste sentido, pt1is, emil
ti u seu parncu r. 

S~la Jas commissões, l9 de Julho de 1880. 
-J~1·onymo R. de Moraes lal'dilll.-T/uophilo 
Otto1t'i. . 

S~o lidos, j ulgudos objectos de deliheração e 
mandados impt·imir os seguintes 

PROIEC'l'OS 

~.880-N. 7 A 

A' comml~são de constituição e poderes, a 
quum foi romettido o projecto n. 7 deste tlnno, 
cr~ando um collegio· elettoral na villa do l'ei
xeirn, com os eleitores dn parochia de Santa 
M(lr.ia Mngdulena; reconhece que não é possível 
n crençfio da um collegio eleitoral naquelln 
vil! o, visto n~o ler o. numero legal de eleitores; 
mns, QtlondGndo ~ que n I'efcrhla pnrochia disto.· 
:20 leguns da villn ile Aln:;oa do Mon·lciro, onde 
formam aclualni<!nt~ collegio os sers eleitores, 
no passo quo· a(lCiltlS uistn 7 leguas da Villa de 
patos. é de parecer quo o~ eleitores du rere1~ida 
parochia de Santa ~Iuria Mogdaluna se reanam 
em collegio no villo de l'alos, e pttrn isso
an·~rece o seguinte projecto substitutivo: 

A. asl!embléa gcrttl decreln : 
Artif:lo u.nico. Os eleitores da parochin de 

Santa ~laria Magdnlenn da vltl~ do Teixeira 
formar~o eollegio na villn de Putos. 

SuJa dns commisslies, 13 de .Julho de ISSO.-· 
Flo1·cncio de A/lrrn.- Franco de Sd .. - E.rpcd· 
di<io ' B. de H. Pi111u11t~t. . 

A. nssemblêa ger~l resolve : 
Art. L• E' crcado nn villn do Teixeira um 

collcgio eleitoral, no qlla.l votal'ão 05 eleitores d11 
pnrodtia lle S:mta Mnrin l\I~gdnlenn, un provín
cia tl:l llarahvba. 

Art. !!!. o l~icmn rovogadns n5 disposições em 
('Oiltr:u·io. 

Jl~ço d:t cvm:~ra 1los deput~dos, em A de Maio 
de 18130 • - Jl/(c 1wcl Cju·{os. 

O @r. Fernnudo O~orlo (commo
vido) :-Sr. presitl.::nto, tenho o 11\nis profundo 
desgosto em communicnr ti eamal'a dos Srs. 
deputados que hontcm, :is 7 horas dn manhli, 
fnllecott nesta ci4ade o Sr. Dl'. Luiz da Sllvn 
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Flores, dcpuudo pela provineia do llio Grande 
do Sul..· · 

Seu roa·po foi dado hoje :i sepultura uo cemi-
lerio de S. Juão Daplista. · 

Creio que intef(lreto os senthnentos des\3 au· 
gusla c:unar~, dit.endo q11e o fnllccimento iJo 
DI'· Flores (oi um trisle ncontecim11nto (apoia
<1!18), foi umn ~rda enorme. (Apoiaria.~.) 

Era o ih'. Flores um dos uwis vclhoa parln
. nlllnlat·es tl(f Brozil, e.ra um dos or•wmonlos 
dest.1 cam3rll. (Apoiados.} 

. Como llometn particular, c1·a um · enn\posto 
de \' irludes. (Apoiados.) . . . 

Como cidadão, como politico e como pnt,riot..~ , 
· tlelxou um n.ome-quc jámais ~c hn de :~pagnt• 
do eot'Dçi•O dos brazilelros. (.4p~iad ,s. ) 

Em minha .teml, cr3. o pai da pobre1.n. 
(A pr,itulo.r . ) . 

Ellc se tll!sfu&i:l em :;Mrilicios para socc0r rer 
ao~ uer.essilndos. (tlpoiatlcs,) Ni1o ern nu1bieio~o 
1lo dinllch'O dos ricos, n qtt<' m muitas ,·et.e~ 
~nlvou d~ morte, rccu:s.~ndo o rmgomcnto de seus 
.lumot·arlos. 

O Sn , E8PBAZiitio:-Ero ·uan me1lico \'irtuoso. 
O sn. · FEnNANoo Osonto:- t-~1·a uma :.1m:~ 

·. intelli).!'entc; et·a um nobre ~ol'~çiio, o typo do 
lenldude, um curacleJ' severo (apoiada.•); em 
genct·~so . mesmo para com o~ seus inimigos : 
S!lbia perdoai' os rn.~les que lbc cnusa\'am. 

O panido liberal da Rio Grande do Sul h~ _tle 
ellornt• ete~n:~mente o sau desapp:~rer.imeuto da 
terra. 

At.auxs Sns. Dsp~.;uoos:-De lodo o lnrpcrio. 
O Sll. f'J:ANANDO Osomo: -A M\lt que o Or .. 

l~IOI'CS ru :i. jll'OYiucltt do lUa Gronde da Sul SÓ 
o ftlltJro .!e eocat•rt·gm·ti de demonstrol' . · 

E r:~· . o lypo do polltico mo:lm·ado, ct'ninenle· 
lllllULe eouciliodor. (Jpaia,la1.) AllOn·cdn. as 
dlsshleoclus no melo do pn ~lido, o nuncA qni~ 
cooperar p.ll'll cllus _(upoimiru;) nunca os foz. 

0,; ulllmas oconlecimonto~ poll!icos muito o 
mngotlt·am, o pass<~ dizer, SI'. jlrt~aitlcnl•!, que o 
seu physico ~:o acu morul f•JI".tm prorund;lmento 
abul:ldus. 
~üo pos:<O encoulroat' expres~ões ·por~ J~m mo· 

nlfestar :\ comora o fnndu p~zar de que me acho 
JIOssuido ao lembrar-me dl• que perdi u1u :unigo 
sincero, !JUC n pt·ovineill do 1\io.Grunde do Sul 
pel'deu nm tmlriota illustr.~ (npoim!Gs), a\lllctn 
que morreu lutmdo pela idt'a lib~l'al. ·(,lf!lito 
li~m. ) · · 

Eu, pois, proponho ã C(Llllllt'a que fnçn l.wt·nr 
n:~ncla du hoje um voto ele llCWI' 11dn r,.· IJ~ci · 
mentn do nosso sempt'4.! lcmbr3do rl ~Jlulnrlo Luiz 
dll Silvn Flor••s. (Apoiados ,qeme$,) 

O Sn• l,ntslllli:~TE::-Anles !lo submattQr :i vo
façüo o requerimento do no!Jrc dct•Ul:(dá, parn · 
quo se l:anre no neta um ,·otn do )1C7.~t·, cull\• 
prc·mc dizer IJUC n mcsn lmnl•Hn l'cceben -:'1 Ih)· 
\leio. do tri~to }l!IS~~mcnto lle-so no-<so i 11 ustl'e 
collegn, e •len as pl~t\' lalendas <(li C lhe t·nmpt•liu·: 
nomeon nm:~ cowmi~sfi1 •, <l~ qua l 1i rclntor o ::!r. 
deputado Almoidn Couto, ·:1. fJll~m d•JU ~ p:•· 
lnVI'a. . · 

O requ!\rimenlO do Sr •. Osol'io foi u ;1nuim·~ · 
mt,ntc 3JIJ1to\'lldo, . . . ' . 

O 81'. Almeida Cout,o ( 1rcla OI'IÚ!1~t): 
-St•. IJl'~~idCIHI!, a COIIlnlÍS~~O I!IIC3t"I'Cg'ntia de 
IIC<11llJÍrlll ha1· ••s l'c~to~ morlncs dot10~$0 t~o res
fli.'-ilH<ll _f'JII:lllttl · cstim.,do co:ntwnheirc>, o Ui· .· 
Luiz <lu Silvn Flõres, CUIII!H'in, como lhe com· 
pcUn, .o seu eleve a·, as,;ocbn ·.1 o-~e ao~ justn~ o· 
8ioce•·os sentirnr.nto> tlcslil augu~ tn camnra por 
tt\o ln"fausfo c doloroso acontecimento. 

O Sn. l'nESIDI:NTE:-A C<lnl!ll'~ fi cn inteit·n<io • 
O @a•. Florollclo (lo ,~b~u :- Sr. 

presidente, m~u cum panheiro de de(mln'"iío aca • 
b:1 do pedir á comnra que, tr:Hlltzindo o sr.nU
mcn!o d•1 que se acha po,:Silid:l ~ela perda do 
nos~o collegn.o Sr. Dr. Lui1. da S1 lva FI•)J•es. se 
ins it·:• na acta um voto de pezu1· por tão infausto 
acontecimento. · . 

Me parecc, porl!m, qne não ú isto bastante 
( Hpoictd,,s ); cu cu fendo Cjtle n cnmarn dllve 
prustar ao nos~o t.lesdilnso collcga . a~ mesmas 
llomeuagens. tjue têm sido }ltm;l:ulns a otlh'Os 
( 1uuito11 upoiru/o$ ); o como 111em1>ro d3 depu
uçi\o do Uitl G•·ande do Sul, 3 que pertcn•:i:~ .o 
lln:lflo, julgll de meu dever -rcqllerer á cmwra 
que,como expre~siiolambem rlu sen sentituenlo, 
!ll' susp•·nd:~ n s~~iio úe hoje . ( Apoiado.! yei•ac.'J. 
Mtuto bc111; Muito be111. ) • . · 

P \lS LO n votos o requerimonlo,_é unanimemente 
opprovado, 

O Su. PltsstollNTs loran tn n sessão, e dcclnr(1 
quo -~ ot·dem do dia para o dia 20 crD n · mesmn 
dndi! l)ftra o dia ill em todas as suas parte~. 

_.._. : :..--

8e..-Qo em !ltO de .oJulbo de 1880. 

PRBSlDB.'(CIA . DO ~n. Vt"St::ONOG DS 1'1\.\00S 

SUMAUI\10.-n•·~•t•~.,;t.-J•roj~I~.--Po.r.•eoros.-Ohscr
'"n.f.V~• •lo ~r. ~~tlttoida Coutu.-lttt\tUerimonto do Sr. Gtt· 
L'l :lo l'oisolo,-r••~.,.n.\ ruTr. t>A 011~~• oo •u.-lleqnurl· 
IIIUnLn 110 ,Sr. "l!o•lolphn lllnlas.:--1.• ~l<euu:TQ LI o jltoj~et.u 
n. Z/:1.-.~A oh<eu:~,.Au do t•toJOCio n, $S .\ , t.1ncn~l. 
IJI« u rou ~o Sr. C•u•arJo.-i .• Ll i~eua;~o d~ t•rojru• u,l7 -l.• tli•cYJ!<lu olu I""Jcc:o u. 1).'1,-il.• diae""'''" do pro • 
)~eto u. 5~ . ...:~.•· di..:n•>àu ~o t•roJ•elu·n , ~3. t:m•uilil du 
Sr. Oh•f Qriu.- !\ ... di!I.Cn!IIJoifto do pr\1joelo ilt! •~tu lari$açiro 
dtl C~Mil..:tlOJ. J)bt'\U!In ll(l Sr. ttotln\phn nant :.1 S Eu\CIH.IA 
-st.t:D~DA 1•.uo1' l: .. -' Olu•t~ lkl biA.-orr::un euto t\n jUI:'tiÇa. 
fll•eur.ons o lo• s, ... . ltollo Fuueo, ' \'rolln. t:o ulloho o 
Moiru 1lc Y:u••0 1Je.el\oi. .-lhn1 a.~rtie~. 

A's ti boros d~ manh5, fciln a cham:.td~ neha· 
ftlfll·~c pNscntcs os S•·s. Vi~con clo diJ Prnrlo!:l, 
Alves tlc Araujo, JQilo Bt•igiilo, Libet•ato l1ormso, 
Josü llns~on, Almeid3llnrbo7.n, Sin\'ol e Abreu 
c Silva. 

Comp:u·cceram ucpni~ tl:a clmnada os Srs. : 
t•on'lpGU, llat'l'llS Pimontcl, Prisco Pa1·:dso, Da· 
nin, Cos\n Aicvctlo. S:tld:tnh~ M:•rinhn, FttLio 
1\ds, 1'0\'arcs llclforl, Fmnco de ::>:'!, Viríoto·dc 
Mc<ILlh·o;;, llodt·kue~ Junim·; Sout-1 t\blll'lldc, 
'l'la•odul'llto Souto, Amct·i~o, l\Iei rn de Vns•·on. 
cllllo:<, ~(;.no ·I tle M:rg.1lhlies, !llnnod Cnl'loa, 
AIJ(1utl M.il~n~z ._ Lu ir. J?elippc, Antonio do Si· 
•lllOÍ I';t , 1ltorei1':t Bt•vml:lo, Sel':rphico .. J•HICJUim 
Nnlmco, Luuro•:•ço d<J · Albn•J U!H'!JUc, ll ibtlii'O de 
!111! :\I'Y.•·.~. E~pintluln, ~~~ 111.1 ri • l i<io, Motllil, Bnlcjo, 
Alm Pid:• Ci•llh tlolcfull:lO de- Ar:uajo. 1\ny Bttr· 
h .. zn, . llod·•l1•ho . D:mtas, Ax:llub :tj:~ Meirellc~. · 
Jo:ICJnim Greve>, Z:uun , _FI'HIIÇn Cnrrnlho, Af· 
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fonso Penn~, Corrõa Rabello, Pedro Luiz, Cm ·· 
!lido de Oliveir:t, Thcodomiro, Theopnilo O:toni, 
Lima Duarlo), Dnp•i~ta Percin, Mello l~r:mco, 
Ccs3rio Alvim; M:•rlinho C:nnpo~. rtiartim Fl':lu· 
cisco, 1-lartim Franeisco Filho, Barão Homem 
de Mello; Leoncio rle Carvalho, '!'~mandare, 
Ol()gario, Sigi~mundo, Ser:rio de Castro, Sil· 
veira de Souza, l~lorencio de AJJreu o O:;orio. 

Compareceram <)epois tlc aberta n sessão os 
Srs. Jeronymo Jardim, 11hlheiros, Ulyssc~ Vian· 
n~, BeHort Du:~~rte .. Freila! Coutinho, .lo:-~quim 
Serra, C:11nargo, Co;;ln Ribeiro, .ro~quim Ta1·arcs, 
Doltrão, Gnvitío Peixoto, José Caetano, Diana, 
Ieronymo Sodr~. VeliciCI dos Santos, .Marcolino 
Moura, · So:trcs Brandão, BezorrD de Mellews, 
Bezerra Cavalcanti, Frederico Rego, Francisco 
Soilré, Gnlt.lino . tl~s Ne1·e~. Epaminondas de 
Mel!o, I•reit~s. Ferrei!·~ de Monrn c Illoreir:1 
de D~rros. 

Faltaram com participn~5o os Srs. Arag:ii'o e 
Mello, Bunrf}uede Mncedo, Bar5o d:1 E8Lnncia, 
Franco de Al111eida, Frederi~:o de Altneida, Ooria, 
I~nttcio ~1:~rtins, Josê .\fnrinnno, Mncedo, ikllo e 
Alvim, 1\[arianno da. Silvn e Andrade Pinto; c 
sctn elln os Srs. Anlunio Carlos; Augusto França, 
Aureliano Alag-alh:ies, Carlos All\Juso, Coulo Ma· 
gnlhães, Fidelis Botelho, Horta de Araujo, Ma· 
noel Eustaquio, Prado Pimentel, Souto, Sonzn 
Carvalho e Sou.ta Lima. 

Ao. meio !lia. o Sr.· presidente declara nbcrla 
:1 sess5o. · 

O SI\. t.• SECI\ETAmo da conta do seguinte 

EXl'&DINTE 

omcios: 
Do minislerio dn ngrieulturntdc 16 de Jullto 

corrente, r~meltendo cópin do rclatorill da com· 
mi$São incuml.Jidn do exnme dos diversos nnco· 
rndouros dl) pl)rto do r.hH·nnhão.- A' quem fez 
a requlsicfio. 

Do mesmo ministerio, d~. 19 de Julho corrente, 
devoh·endo, inl'ot·mndos, os pnpeis rclntivos ó 
pro(JOSIII feila :w governo por Willi~m D.1rlcy 
BenUtcY pnr:1 o cstabt11ec.imcnto de uma linha 
de Yoporcs entre o C:mndri, E~tados-Unidos o 
Dr~iil.- A quem fez n requisição. 

Do Dr. João Rodrig'tles .Ghavt•s, partki pando 
que, em data de 7 lle .Tnlho cor•·eule, prestou 
juramento c tomou (>o~se dn prc~idenci~ dn pro
Yincia de Souto CnlhHino, pot·ll n qual foi no· 
mcndo por earln im(Jeri~l do 4 de Maio do cor· 
rente nnno.- Inteirado. · 

Requeri meu tos: 
Do vignrio Felix Jos~ Mnrqucs Rncnlhào, pe· 

dinclo umn pensãiJ CfJUÍI'l•lt:llle :i sun r,ongrua, 
em visl:t d:1 sua :-~vança•l<~ id:1do e molll,5li:ls.'""' 
A' commissuo.de pensiies e ordenado~. 

De Joiio JO$Ú I'a;:undcs do Hcsentle c Silvn. 
pedindo qnc lhe sej;, cuncc\litlo m~is nn1 Jll"<lZÓ 
d1) dc1. nnnos 11:1rn cnct<~ar os tr:,balllo~s elas la· 
vras de ouro do~ ririsCnynp,·, n Unrnnhlin.- A' 
commissiio de minas e bosque:; .. 

Do (!Onsclhch·o GuilhOJ'IliC Slmcll do C~Jntll!l· 
uw, pedindo, como dcscnbridor, o premio mnt'.· 
cado pcl:1 lei do !8 do A~oslo de f8:JO on 11111 
(ll'ivifc:;io de l6 nnnos poro n (ahric:~~iio , no 

Imperio, do sulphi1to de c:~rbono.- ·A· cúmmis· 
siio de commercic, indnstría e artes,. 

E' lido,jul~adoobjeeto de delibornç'i o e mnn. 
dado ÍllliJrimu· o seg-uinte projecto precedido:de 
paracer: 

l880-N. 6!l. 

FrnnÇois Fnvrnud, como l'epresentantc e co~· 
sionnrio de 1-"rnnçois ~lngnv, requereu M go
verno impcrid um privílegio exclusivo de 
invenção p~ra r~hricar e vender no Brnil os pro·, 
duetos . resultantes do s-y:stema de pintura pe~o 
processo de decalco/lumta .a ,qrande tupti'ficae, 
syslcmn inYcntndo pelo dito Ma;:rny, u favor de 
quem o governo fL·nuce7. .concedeu nm privi· 
legio, gue o Jwlicion~rioquP.r oslender tto Brazil, 
sendo que para esse fim ja foi expedido o dccre'o 
n. 7.568 de t:3 de Dezembro de {87!1, cuja e~e· 
cuçtio está dependente d:~ npprOYnçfio do podor 
legislativo. 

l'ns informações que ncomponbnm os respe
ctiVO$ pllpeis, vcrific3·se que o systemn do peti
cionaria é muito diffennte da decalcom~nia 
conhectda1 pois que nestn os desenhos siío ap· 
plicndos so em uma superficie transparente, no 
passo qull naquella cllcspodemser empregados 
indistinctamcnte em qualquer corpo ou super• 
ficic , c é por isso que mn utilidade principal é 
aprcveilada na deeoroção nuo sú das casas de 
hahiloçlío, como nas dos outros edilicios e nos 
mo\'ei~, ao que por certo não ss púde prestar a 
oulrn d~calcomania, ·que se limita a pequenas 
suporflc1es. 

Seu processo de applicaçãli é tombem diverso, 
porque os desenhos, feitos em grandes ch~pos e 
depois de p.~~ssados :1 um pnpcl. especi:1!, sõo re
tocndos a mão~ em·ernizndos pnra enliio scguir•se 
n d~colcaçiio ; é nm processo semelhante no dns 
rcsl~urn~ões de gu:~dros. Toes operações niio são 
necossnr1as nn deculcomania conhecida, porque 
nesta o desenho passa logo a superficie tr:tnspa· 
rente sem se precisar outro intermediaria. 

A commis~íio de commarcio, indu~tria o orles 
reconhece, em visln desta succinln exposi~:io e 
das iuformaçiies colhitlns, quo ·a piuturn pelo 
systema da-dtcalcoma11ia • a _qrande super{icie-;
lem Yantngcns sebre a tmltlu'a. commum ; poLs 
que: t,• pôde ~er feila co in os mois finos mate· 
riaes, circumstnucin esta qM n deve tornar 
mai~ ]terroila, e dtw·llle mniores condições de 
durnbilidude ; 'i.• d\"JVO ser lllais b~r~ta do que 
a commum, pois, não ohstanto o emprego de 
matcrfncs m~is finos, é preparada n3s omclnas, 
obtt•ndo ;~ssim maior rupidcz e commoditlndes; 
3 .• póde sut• ell')prl'g~dn nos odiOclos e mo v ois; 
4. • l't">de sc1· executndu por IJUlllqner opcrnrio 
do simplc~ hnbilit~çtie~. depois dCl feitos os de· 
~enhos, dispensnndo·sc porreitos conhecimentos · 
n1·1M icos ; ;). 0 em r~l~çiio no ponto de vista hy· 
gicnico, é t~mbcm l'anlajnso o dito svslcma, no 
t[Unl ~O Ol'it~l O Cnl!HC"O UC ol~OS C csscncias de 
lheL'elirntinn, cujas exh~lnçiies siio dc~~gradnveis 
11 insuluhl'OS o :1companhmn por nlgnm lompo 
a pintm·a commum det•ois de CCincluida, o que 
se nfto rc~'liz(l no processo em questiio, pois, 
deca[cadt~ a llinlurn, n3o oxllsl~ mnis cheiro 
:1lgnm. 
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3G2 Scssrro em 20 tie ,Julho de 1880. 

E por iÚo a di1:1 cmnmi~s~o .é de p:ll'I)Cel' rp:o 
~u ilppruYe n :::egui11k~ re~olurftfJ: 

A a~~cmlllea gemlr~Plh·c : 
;\rL l." Fica approvauo o tle~rcto t'- 7 -~iGS de 

rJ ,:,~ D(•7.Cltlbro de -18i9, qnc COIWNlcu pl'iYÍ • 
lc)! il> " l'rançois Fan~ud 11ara i11lrodul.it ' no 
impcrio o systcnHl de pinllll';l ]Wlo procc::.'O l.le 
dc,•:dcomani~. iaveutaclo por François Ma~ny. 

Art. 2." Fic:Hn l'e,·og-udas · :1;; LliSJlO~i~õ~~ ~~m 
rontrario. 

Sala das commis~Õc$, 19 •k' Julho tle 1880. ~ 
lniWCcl;ciu SemJI!tico tl1; A~sis Ca-rva/1•~--~'lu·o, 
pililo Otlo1zi .-JE'I'Oil!JWI R. rle JU • .Tlll'!lim-. 

Siio lidos o approYados os scg-llinte~ 

1880- N. -'13 

A' commis~ào ue pemües c Ol'tlennJo~ roí prc· 
senle o rcCJtlcrimcuto doctuncntado d~ f,lliz Pc· 
t·eiru Sodrr. Junior, 2. • ofllcial l1:1 secnMri~ Llc 
cstndo dos negucios estrangeiro~, [lcdinilo um 
H\ !lO d~ licença com os seus Yl'ncímcnto~, c~ Ll' ~ 
pnrecel'iJUe seja o dito I"CflUCrimento rcn1ct· 
ti(lO ao. governo, tJal"ll sol!rll} e!! c d~r seu pu· 
recer. 

S~ln d~s sessões, em 20 Llc Jn!lw ilc 1280.
Allil·illa Conlo.-... ioMJrlim SriTll .- .Galrliuo dtls 
Neves. 

1880.-N. !;.'i, 

A' commissüo (\e commercio , in:lustriD o :1rtes 
foi p1·e,;cnte t1 Jl Cii\~f•o de T:ll':~re:; & r~omp., 
que se pl'opucm. i nc~•·pora•·, nesl~~ t"u!'lt>,. umn 
cmt.ll'C?.:t fuuornrw, :1 'Jnnl fique. mentn!J;<Jo o 
fornccimllnto tlos olljectos relalh·os ao scrriço 
dos cnterms ua cidnde úo 1\io de. J~twit\1 , du
rnntc o prnzo tlc JO :mn'Js, [JDl':t o L[UC ~olit:ilnm 
do poder legislativo a dilYidu :lltlol'i~nc:5o, 

A :~ltudhl:~ pt·ctcn~:Zto u~dn m•.•IIO~ im podn 
lplO n revug:tv•<o ou rc>lricçã.o Ih! di r,· i tos. tlc 
qne cslfl nu gow n S:ml:• C<~~~~ t1:t )\i~~·ricoríl in 
por rorr.n tlo tlcc1·cto 11. :iS.J rle ti d~ Sdnllii.JI'O 
de lfl:JQ". Enlondc (>OI' i;;~o n c.ommi~sl"ío !Jnc 
nenhllltt:i resolnt•ão se_ !tóclc Lo;nJr st•m que 
~cjn om·idtt I< mcsúw SnHt:• C:,~:,, por intur· 
m:·dio do goYct·no impcri:tl, ~undo, poi,, n scn 
ltnrc~Cr qlle pn1·a O di I O !ltn &!'jnnt l'~ll1CLtirlos os 
papeis ~o mesmo ~ov~rno, a ![lWIH Wtlllwm se 
pct:~ stw opiuino e e.~clar~c.imcntns. 

Snla ll<~s c0:umiosues. c111 1\1 de Jnlho tl~ 1880. 
-IutWC~Ilçi(J Srmrp/,ico li:! A .•si; Cm·wl/,o.
Th~ophi/1)- (ll(rmi. - .l"t'I'OII!/Ifl1 11. d~ Jlúme.~ 
Jirrd;m, 

1..880.-N. Mi 
A' rnmmi>~~}o de cultlll1(Jl'L'l<), in<ln~!•·ia c 

ortl•s foi presente o rcqn~rimcn!u de .lo;io lll:n·in 
Cordeiro l.iuw. commt;rci:lllte da PI'OY ilH~in do 
1':11'''' o ql\al, iliz~udo ·se im·ontor do LWlU IH.~· 
ChiJJU a \":IPOI", UC~tina<) ,\ il 311iUS~Ul' ll l•l"t'[l:O I'Il:' 

.. () (ISSahy, [JCI.Jidn tlSili\[lW Uil:< IJI"O\'ÍIICÍ~I, )ll't'• 
tentlc um prcvileg-io tlc :l:i :llll!O;< par:t us:1r Lln 
Llit-:llllill!hill:\ IIU C~(til~l tla 111/!>ltJa (!t"OVÍIH'ÍII. 

n IH"~lt~lulenk ll~P inqr11i 11 s11~t p.•th;~n- com 
e~rlnrérimen1t.1>, <JUP !''-' ~'~''. \\ h:dJilil:ll' :1 enru-

===--~-. 

mhe~o a c rnittit• \\lll .inizo s~g-uro sobre a 11.1-
turez:t e v;~u!<~~<ms da m~t:h !t:n a ·que ;lllullc: 
mas, n:ill séndo pnulcatc indcrcril·.d,.lsde .iü 
a [II'I)[<~!IÇUO, ealendc a :UC.'ll\3 CCintl\lbS~O (Jllll, 
n\ltl)s lh'. ~<J p:·of,Jrit· unw dct·.is2:o dclinitint, s".i<~ 
Oll".'i•.lo n g•tY erno impcrínl, anlc <]ll~m o pnJ• 
t ·ndcnte !!OdCI';-t olfcreccr os dC\'itlü~ ~.'t'I;~I'Cei· 
lll!!lllO~, 

Sala ilas CU1111llissües, Cll\ 111 ur. .TllliiO ele 
l8SO.-lniiOCeiiCio Snl'llp.11iuo di! ..l.<síSCiWVillllo.
Tiuopili(o Otfo11i.- lt'l"()U:f1110 R. ele ;l[al"!l:·s 
Jr-vdim . 

O§~·. Abneido. Couto:- St·. pre. 
sidcnle, n nssocinçfto conun~rcial da l.lnhia, com· 
posl~ do tlislinclos dd:1dàos, cnc~rregon-me c 
''0-' meus illuslr_cs ~oll~gus de deputo~ão, 
Dallt~s, Arng:ão Bulcão e Aug-usto Frnnt;a, "do 
<J(ll'l'seulnnno-" ú cnmnra. do,; :Srs. dcpttt:\dos dt1co 
l'~pt·cscnt~rües d•! negocbnte$ merrndorés ü f:•
hrkant.os (\c' rumo D ~onB !•ropar:dos eontl':'l. :1s 
tlis~lo,içuos do nrt._ 18, li 3.", 11. ·1, tla lei do or· 
<..'~111L~Illo l'igcnle e o rt:'gul:uncnto que baixou 
eotll o de ereto n. i .i.i50. 

"\prr;sento'lls, pois, c c~pct·o que V. Ex. lhes 
darit o conveniente ue~til:o, nlimllc (JIW scj:un 
OJl!JOl'lnn.nmnntc tomndas em cnusidet'<lÇ~O (JO!' 
tJ~In augtlsta cantar(!. 

O Sn. AnAa.Io llm.c.Io : - Silo teclamn\Ül'S 
mnilo j nstas. · . 

':em :í masa c stío rometlitiM il c(llnmissfio i.le 
ot•çnme:.to cinco t•cprcscnlnt:ücs d~ ~~·)mJJli~anrius 
o lllCrc:lllorcs de faiJrk:lllvs de rumo, na pro• 
vincia ~a Uallia, contra o& imposto> oxaradll~ na 
llli un Ol'~-~11\lNllo, n•·t. 18, ~ ~ .~, tt. 1, c d(~crclo 
n. i ,ij;JV, que n maatlon cxeciHnr. 

O ~:·. Gn~·ii""to Pei:.-.;.oto (peite r.t·dem) 
rcqtwr nr!ícncln tmm, em Hl milnttu~, .instillca•• 
Ulll requewnento. 
' ConmlLailu (I CUll\3l'a, coaccuc-so. a m·gcncia 

rcrJUl't'itla. · 

o. St•. Ga~·w.~ :Pei::xnto ob~e1-va quo 
t]epms que os rcqncmnento~ p2dtmto inl'ormn
~·ues, ll'~nsfut'marnm·se em meio d<) opposiç;io 
[J arn nceus:n· o goYcrno c ~cn~ tloh·gudos em 
todo o lmpct'io, n:io cstranlwt1': p tH' ~·crio a ea· 
I!WI'a que ~c u·ansl'onncm r:,wavcllll(·nll' em 
1m•itJ ~ de Llorc,n, p~u·n o.;ct·,w<'l' 11 hi~tori<l vcrd.~
lleirn uos acttutecimcnlos, (lint:.nt!o·o~ eou1o ~c 
uernm. p:1t11 gloria tl~1s pr•.'Lentliibs rit:tinu~s tb 
polilica artn:d. · 

A lonvaYol nentl'ali:!nllc_. em qnc se nmnt0m o 
goYct•nu t:!nLrc a lula do~ p:ll'!itlns. ó por muitD~ 
::dcpto.' do l\ln d<~llcs COiistdcroda eomo ocen$iilO 
opport.un;J, p:ir:1 v'ili:,endiur a lei. e~eurnecl\r da 
ju~lit;a 11 snhsl.ilnir um tlt•.to scrio pda farça 
ridkula, ou pola violoncia prepürillln. 

E1111Jil.'llllo no Jnlu1 o juiz tlt~ poz com1~\'Vlld0\', 
no inluilo de impt·llil" 11 el ~iç:io, uecl:u·:llra, com 
i'r:l!Hjll"?.:l lli::n:> Ün lll"!hor lla\lS:t, f!\\11 ~dÜIVU 
o~ lt'llh::lhos el~il.nl'a('~, rwnt :1u:: !'C n:"to Ol"gn· 
ni;::::<.<ll .1 m t·~n t•aro~llinl. llll.Ít' lll'u••t•dimcnlo ilt1 
antem:in 'jn:d-1 li,e:~l'a d." llttH.In incomp1·1'ht:nsiy0!, 
pt•pprtl';tlll O :JSSUII o;;:. la1'h):-l {]ll~ ~\ ~ SO!-!l.llrntn~ a. 
l't'l'~l\l'.zia de :-;nula Hiltt dtt l'~s>:t·QH<lLI'll pre
~~·•u.•inYa ~:·cn:i mai~ riL!ie\11:1, emiJIJrn nwno~ 
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Sessão em 20 dé ,Jnlho lle 1880. 

violenta; e os protogonist~s da i!r~ndc fa1'ç·a de Jla~ o do [HC'>itl~n(e da cam:•ra a lista ou o 
pertencem :w sequilo inl'diz tlos <~<h:rn•lcrc;; .da li no po1·a cumprir o scti dever. 
lei, lautas vezes (Jrociam:Hlo qu~nt~s CHjnccit1o D;:baldc o fc~; JJOb no dia 2 o~ mcs~rios nada 
dus seus prc~ctlos. rcccucram, tlt~elnrando o c~lcb•·c juiz de v:•z 

E', poH·t:lnto, ju~to q~c peça Íilf<ll'rll~t:ões ao crtw tinha :1verws uma Ji.,t~. ex.trahí,Ja ú stH1 
govct•no, Lornand<J pubhcos, (lOl' t•ssc meio, os cn~ta em S. p,,ulo, ~ •tual não era obrigado ~ 
documentos solcmncs da Jlre:allür:cin c da ou- entrega!'. 
~adb da ft·ant!c. ' Em tal coujunetu·o'a a ~mtwn~ão dos tr:1balhos 

Si os o•leiloro:s .legilimos Ull :>r.n\~ Hitn e üS era forçosa. :)em lista aathcnticu on livro du 
seus \'Olantés, usnndo r lo um tlir,·íl•l igu~l uo l!tv•li llcur;~r• p~rij l';n:cr a ehnJJwd<J,~ mes~ <nliou 

. rJUC, so llíz, exf~l·cern :n os con>crva•lorc3 dn de no\''' a cki(;üo ate lJllC rreélJCS>C ~ lista, 
Victot·i~•, tentassem tl\:pelli:· li;J b ::·••j:' n mes~ c mandnu ~•Hhar ctlil::~L'S llnl'~1 scicncla dos iu-
intrtts;•. cotno nqucllus O!'CU(JJI' ·o ··:cnll:lo na te1·cúados. . · 
pos'u ill••:~ilimn du for~atJUIJiiCl1. u Hl Lt'aYasse Er<t o rfltc espcrnvn o manobri~la eleitoraL 
lUll conllicto, con~ o côrtejo fltnéiJrü do; <•coa- Afix~dos o~ editnes d:t mesa Jcgitimn, O·jUi4 ,lo 
t.ccimcntos •JUO >c dct·atn em Pern:··mlnc•~, o ll<IZ, qnc jú niío Jmdin ot•gnniwr mesa :•lg·utHa. 
quo diri:mt o,; d<~femo<'G> qunlific~,Jos th !ll\Jrn- pois, q11c fora olle prop:'io •JUe orga~tiznr·o :1 ,,,.;~ 
lidad~ ela lcP smpa11den os lr~billhos, com despejo ~em ig;;aJ, 

l'oi~ !Jom, our., ,·~ta e~s:1, c ~utcs que Ycnham orgouizuu L•:rceira me:;:1, sem eloitut·cs c ~··m 
os documentos: [Jara eonhecimcnto amplo <lo ~upplunt~~1, com os cidad5os conservadnt·cs (jU!J 
p~1Íz; co.m Jl.o•:o c,; te o silcndo c o i n:1rção rl:t •·a- :l!l~iliavan1 c crnm seus complieo,·, motHlando 
mm·a V1l;tlm1a em Cl)rtos c:oso:; c o ~;·,·n .entilu- tnra esse lim abrir Ds portas da !Uatrb:; c, cou
sin~mo IJcllkoso em onlrús. ~a mnmvilhosrt, mas Jli'OYidenc.ial para (\;1r o 
~'' exercício de uma nlta pt•;:J•og::llil':t •:oa- quilate Llo esc~ndnlo, i'ez-se el•~grr presidPnlc 

$li!.Uci01t;d, c>t" earn~!'o aptH'o\·on n nltimn e !ti- doss::~ tOI'Ccira c ridicnln 111osa! 
ção du el~i<or·~~. quo cclcbrot~-~c 11;! pr.rQr.lt !~ ()~ liberae•, por In,.< vezes o5bulhados dos 
de S::mln 1\il:t do Pa~;;n Qu::tr.J. seus dit•eitos. dit'Ceta otl indil'ect~menlc; llire- . 

A t•resiclcnein !In pt•ovhcia 1L~ S. l':Htlo, lam- '-'tnmente, !Jllando se oq:rnniziltl u mes:t com elei
hl'm no e~ercicio tlns suas :JtLriinútie~. 1'•::~. a torc~ que j:\ não c.xísti~m, e quando, c.om mrmí· 
l'O>Fcctira comHút nir~çií<J olllt:i<ti :1•J j ulz t1c t'tl~tu illeg-nlirladc, fez-se . tcrccir·a eleiçlio put·~ 
J13Z o ao p:·coideutc <la cam~m m:mici p:tl. llii!S:Jrio~, cxi~Undo a 1nc~n l~gilima; indil'et)l:t-

Scicntc Llo t'ado, mns natnt'ül!>tú:ttll JlOI' i'l'l' monlt', t;tt~ndo orgnniwtla a segundn mesa, na 
ll'll llo; fi<!i$ rlt•V~tln::r/u. {l'n/Cl'il<ll Íri/la/l(litde 1/0 fÓ~'I\1:1 da lei~ pelo !li'O[JI'iOjuiz de jlU7:Cfi!l\ÍllOSO.:' 
«tin•ílo I' !11~ lri, o ,iuiz U<) p:17. con,:,·n-rH!Dt' n;·\0 llliS~ l·avd lnca el~lt•1r:tl, escondu a hstn dn qna, 
qttiz organizat• a mesa pat·uclli:tl r'•lm o.<. e!l·i~ lilicaç~o tttu•a_qttc nfto po~~a lmHt' ehnmada
IOI't)S l't'c••nlu~eidos, tlcsaHL•mlcn~n a Wlt pro· l'l<~ln:nam cotn l11do ~occ~n, mns lamhrtll CtHl\ 
testo que recusou lraus~l'o\'CL' na ;wla, n!k- innltcntYel te11acitbde. · · 
gantlo quc n~o e;t;rv:t ~8~Í!!·twdo, o1·g·nuizo:t a Le1•mdo n paricncin nle a resi:rn:ll'âO ,w.1n
uw~a no db !W com os \'eiltos rkiloto!~, cn,;o; gelir..1, itJil'('~Ontnm itlgl1!ts vot:mio.~ 'um pro· 
poLh:t·cs o~tnram cas~mlo~ por fur•:n it:llllcdi::la test11 cnntr:' ;I L'lo!it!~O IJllll s•J cst::wa Jnwndc,, que 
di! lei. n,·,o l'oi :•t:•·it·l· L) lcn~ p<•t' (k~JJ3elto-re'Jwint l'm 
~O tlía ::l.\1, liU•J tjUUI'Ciltl'J ~\ll' I.:Oill)Jiio:l' tl:t k'l' tltli.~,-·i!dU!I\JI'tlllLIIJ-SI] ''" fado;: 11:1 m•(:J, 

fr<lll\lu c<•kulalla, o pl'l'~hknt.: !.la c:11n~•r:~ lllil- AnLc> tLt ;lpttr<~•:::,,, o:; mc~;~rius lt•o;ilimos 
nidp:i!. <ftW I'CCChul'al:lln!WIIJ a t't'IIHJIJHllicn>_'ii1 .líi.L!nllll 11'0\'Ll pl'• i ll1:<lll flltC UtllJIJ~lll YÍOlcnt·;" 
o n!.lmini::lr~•~ot' lltt prnvin•~ia, ollil'i•l!\ pu t• ::n:1 nwutü fui r~~ll>iidtl, n:".o l'~slnudu 11us 'ieis t•e
v~z ao col'lljoso lii'I]Si<lllut" .ola 1ne>:l ille;!·:;l e pt'('~eu lllnl~:' tlu lei e tlll clciçtio lcgitiw~ suuãu 
violent~. th:nllo !i!c conhecínwnto rio f":~•:!o, l'a?.l'l·o iu,-,'rir em liVI'o de uoln~ CIJnrorme o 
cujn communic:u;Illl pretcn,l i~ ·~t'ICOiJt·ir. llil'l]ito. 

Apnnhntlo :1~~im n~~ tnnlil:ts tla pn•tH'i:o rtlth', $~:11 lino t1c actas, JIOI'IJllC este liuli:l ;:i\ltl 
l' t)L'<IIl\lc hqmcm, tj\lC c pr.ua tü!o kl' ttm lug;n· cnlreg-m: pelo !H'opt"io JUil. t!c jl"l. ü nt~S<~ k:;i
t:un~picno wtt'o! nü~, $('7t! lil'lc• n~m . . 'Jiiw t··, c tiliin:i, tin:r<~Lil tl1J \IL'Ol':ll'nr-~e par:. re~ÜlL':H· " 
•·e~ci:tndQ t.al1·ez Utlll! tluplicnl:l JiiJcr:d (lOt' 111n- ~ll'i oi1:':1 <.'(1!1111 li!('llll>l' l he~ eunvit•$~0, flOlh~tHlo 
tivu l'nnll~t!o, k~ dt>snpparct:IJJ' do st••·na•·j,) s•.::1 ;i vout:.d<.! i':~z•cr e r.•re~Zl'l' :;s ~L'l~~. eotnn o ,iui1. 
propda o!J.ra, org-anizmHlo !lOI'a \1;1:·~:: t!il 1lia de p:~:~ i'•·:.: :1 n.•l'··~ ''" 1nc,ns. 
1 tl" .lnlllo. eo111 os ekil< lrc~ appt\1'.';:\J:·~, twn\:11 'l":.ttu:1llilO c~c:•ntLdo n~o stJ cmnmen\a ]l<lr<~ 
WI'JlCIIl<~nti) mmbntln Lll) zn::!tniJra. . . Yt'l',!;nnha L1l:'nw •l"s J';~l•rie"nlt•s ck lel":~·nu1m~s 
On~·,oni?.:lil.1 ~ m,_..,:1, em ~lia nna,; :lllillad,• lt-~ e !1,, '''' 1'L<):< <;>ci'ÍJ'lOl'<'.' tlt• jül'ltnlett•:.:. Em lotlo 

(ll•ral; porrpto lib;·l':~os C!'tl~l o• ,<J,..itnn·;; '' .Ji· ~·;;,;o liq li" n·~·H1':1 •.In ,:c,;d~ j<í op1c h11k1s l•S elo•i
bur:lC~ o,; c'l!)lJilt:ntcs: o ilt!:( tle j.•:~::. "J'il!llfo, ·.lll\':< u ~npplt• nt·.·~ (1,: :;:~nta H1la Llo I'assn
dnrp1elln ,·.,ll'cl'i<!:l it·tn~n (l~tle JW i'l'e"' '"':d:~ rl•J 1 .<)tt:lll'<l ~~:io Ji!J~rn('S e 11iio !II'C~i::,w: : m, IHli'L~IllO. 
t;~atrt Ui ta. enll'eg-on :1[W11l\ô ~·~ lllD:'a qúe dlu .' ÚL' imp,~llit' a or; ·:~uuwçfto \1:1 "'''~~ qno ~ra ~u:1, 
lJI'I:prio lc:~ilitn:llll('ll\t: ur:.~allizar;~, v liYru da:: t•uduad•.•, ~i i'o~ : em captzes tl~ mt;ttnl'lltw trau· 
acl~~. licull•JO-'u \:lllll :1 Ji:;la :lllL'H:Il\Ít':l ti:l1JHI1· dt·~, c: IJll<lll' L'l)l USiiH]O. YU!illlh::.:<,:•l a1~1:l"'l) ll:tO li· 
li!it:tli%) é li l'C>P•.'~lic<J liYI\•, JIOÍ$ ll ilu [IIHII\1 \'\'~.-~<'111 jlOl' ~[ ti iHUiL> !'Í~ do~ ljlt.1li l lt::II.IO~-
CIItrcittt':;_ · U s•·:~TuÜ\J 11:1 l'::lsilit':u;iiu ,, d;t vio)tmcia "~1:\ 

·ltntiu,;~illilita ila oh~ •:ut\linllal' •.o> tr;~IJ;dlio.<, 1!(1 ''~'i•.uiut•·: <[H<ll"i;;;" ter 111c"1 a tvth.> t:ll~b (llll'lt 
rlllqllalllll nliu lil'lc~~:~ :t lrsla llll ". 111'1'\• p:.'t';t falll'1•"<1!' tto•lo;lt.'•'"· . . . . 
t':tZ•'l' a eh:11n:úlu L' til t.~uqu.1,:> tlll!:'~' ,hl•t'l\11 ;u!t<IIL . _ At'"!:tltdo ('lltltl••<lll ,.,,,".~" t' sme,•rrLI;t(te ;t 
l1 • ·I~:.;.io pnra o oli;l ~<'~ll.ill'''· '"!1dltllltld !lo> ,I li i:~ ,1(\W•.'"" nelu:d," l'1'arl •ll' o ta:~ 1'1\il'•' 0\lli'Q, 111~-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 12:23+ Pág ina 5 de 30 

364 Sessão em 20 de Julho de 1880. 

tivos ponderosos, pela llonrad~ nculralid:~de qne 1-erme~io (lO ministerio dolmperio, as seguintes 
tem procurado manter na luta municitlal, e per informa1;{ius; 
i8SO mesmo c1·1! que esta não . póLic siguiücnr o 1." C\lpia d:l~ divc!·sas ~ctns da e!eiç~o du 
processo e a punição para os amigos o J impuuí- ycrcadurcs c de Juizes de pnz, qne teve lugar 
nade par~ os adversarios. Neste caso a neutnili- ullimamerttc 11:t p:ll'ochb ue S;mta Rita do Passa 
dade ser in n iillervenção tio gov~rno cnntrn o Qn<Jtro, na ·JJTO\'incia de s. l'anlo i . 
partido que 0 sustenta. l!.• Cópias de qu~c~qunr communic~~tícs, 

Si a lei é lei, é igual para .todos,e os delictos de feitas. pelo. presir~ent!l da pt·ovincia O li; 1,0i· ollc 
respomabilidnd<:l e~liio definidos no Codigo reecbala.-;, u rcspetto IIns mcsm:ls cl~tçõcs; 

. Pennl. Nem n JlOiicia 1em P1'i\'ilogios, nem ·os 3." Cúvias de quaesquer {(Ucixas, rop1·esen.· 
jui:r.es de paz imunidade&. taçõcs Otl infot'IIlD~,'liCs relativas ao mestilo ob· 

Espera, porl<llliLl, providencias em nome da ,ieC!o, dit•igid~s ao aoverno ou :to Jll.'esidente da 
lei,da.moralidndee dajttstie:l. · · G .. ~ 

E nem se diga que as cleicães municipaes, provancta.- alnao Pei:cqto. ~ 
por niio serem e~soncialmcnlc 'politic~s, de\·am PiU~lEUU. 1> AHTE DA o. RDml DO .DIA. 
ser consideradu8 somcnos que quaestruer outras, 
e por isso com menos severidade se devam o sn. Il.onoLI'HO 0,\~TAS, obtendoa palavra 
puni•· os abusos LjUe porl'enturo se derem. Jl!!l~ ortlom. requer inl'ersfio d<~ m•dem do dia, 

N5.o, o auuso e sct)l~re ab~~o,_ e si ê certo allm de discuLit·-se em primeil•o lugar o. projecto 
que as camaras mumcrp~•es tH•o suo corpo~ [JO·. n. 2i3. 
iticos, é ~erto tambcm que sf•o inYestidas de 
attribui~ões huportantes qne exercem iothteneia Consultn{h, n cnmm·a dcciue vela nmt·malivn. 
ria Yida dos pnrlidos. . Entra em 3. 6 di~cussão (I IH'ojecto n. ~73 de 

A cleicão das tlnmnras muuicipaes é um:~ dus 18i\-J dnrtdo po:- UrJuidndas ns contas do Unado 
questões que mais devem inlel'ess3r hoje os nlmoxaril'c do arsenal de g-llena do Hío Gr:mde 
parlidos, pela decadencla e abutimcnto [\ !J,Ue se do Sul Firmino Luiz Gomes do Abreu. 
tem r~duzido o poder municipal, que alias é a Não luwendo quem !>Cl'ft :ll>:llavra é encer· 
base dos governos livres. . d d '{ 

Despojada de suas mais preciosas l!rerogatiYas, ra a a i~cussão o ttppl'ovndo 0 projecto e remet-
as ca•nnras municipnl•s, no prc$eiue reduzidas titio á commi:;~uo llit rcdijcção. 
11 fabricar pos\uras· !JUe uão se culllprem, e Enlrn.em 3.• discus~üo o Jlt'ojccto n. -i8 A do 
arrecadar rendas que 5~ dissipam, tetn-se ·tuu- 18~0. flx~ndo a dosJ!P.Za do ministerio de c~
ti"hzado de todo para o dcstiuo grandioso que tr:mge1ros parn o exercicio d0 1881-188il .. 
lbe foi reservado, c lt uui ·escolha de Yct·endorc~ Vem {I mesa, ê tida e ~poiada r. entra em dis· 
tem ncubado do tlestmil··lhe o presli:;ío e ~ im· cusslio a segLtinle · 
port:mcin. 

E' l!;'.mpo de hmmlar o potl:t· munieip:ll de E11i<md~1 (lo crramenlo ele esll'an!Jef•·os em a.a 
tão func.to abalin!cuto, dan:.lo·I11C Yid~, rch<tbi· dist.:ltSsiio. . . 
Utando-o pernnte o l'On~eito jlUIJlko, a·cslilnin· 
do·l h e a sun forca c n ~ua inllueucin. Ao ~ 2." do . art. 1. ". (lcg:n~:ücs u consula(lo~) : 

O municivio ó p:1ra o !!:~Indo o quu a f:,milin l\ B.etlttzn->t' n verl.Ja em rcl:içuo ás lcgaçi'11~s d:t 
jlata ~ soci~tlnde: o poder mnuici!d e o gol'l'I'IW IILlS>i<~, Uel;:ica1 AusLria, llung:l'i;t c Ctlria rn
pa\ernnl que llirige o educa u tntnilin, que n mau~, r•~llu:dnuo-se lamhem a t~ategorin dns 
~ustentu, que n conserva, que a olen e t'elicila. ditas legaçüos que, em vez de fic&l'Cill,. como 

Si o pr·ogresso d:1 sociedade depeucle do nper· c~tflo, oclltlpallas por envi1Hio~ extr;;ordinnrio~, 
fei"oamcnte 1.' mornlidndo ún f:•m1lia, o g0n~t·tül serão JH'ovitl<lS ()DI' simplos oncm·r·cgados de nc
do Est~do depende da boa dh·ec,·iio c pr05[JCri· ~ocío~, omqumto não rorcm supp1·imidas as 
dnde do munrci}lio. • liitns lcgt~çülls. 

!)ara que o povo saibn concorrer para o bem s~l:~ d~s sessões, em 20 de Julho do t8SO.-
ger~l, c necess~ria qtto ollc primoiro e~ lu de o J". M. Jfallt•Jin}$. 
verdadeiro meio de re:•liz~t· o se11 proprio bem. 

Gomo [lOd&rà o rr.unicipio c;colhôr o~ cidad~os O Sr. Co.n»n.•·~o nilo lli~cute, como pre· 
que melhor di.;.ijom o }l:tiz, si niio soulJer dirigir tcmlü1 o ot·çunwntc• ue estrang-eh·o::, vorque ~e 
n si mesmo '? · jnlg·n dispen~udo di~m [leio longo e luminoso de

N5i1 se podelll \l)vanl'll' grandes editicio~ sen~o IJai.c (l uc fui snshint:~do pelo::. onlros or~uores. 
aobr·a nliccrces solidos a (iJ'illes, . Subro Oo as~tl!H[IIos de onkrn gcr;ll t1os qunos 

Fazendo este requerimento de iuformw:\"•,'S. Pl';:tcndb oct~llpar-se, :lJWlHIS trawrt'1 de um : o 
como laní outms l{UUUdo precisos, jl1lgu JH'l'Sl~t· da' 110s~~s rob~!iíos ex.lem:•~ com tis !miws lla 
um verllaueiro ~ervi~·o <to :;oYeruo e cumprit' o· Amel'i~n, l'$[Jccialmentc cout os que nos ~ão li-
seu doVBr P<ll'<l com o puiz, milrophcs, t~ nt~i8 particu!arnwut~ cota <t Confe· · 

Quer complclal' lln .camlu·~ tlos d~pntndo~, dct'at~o Argunlina c Est;1do Oricnl~l tio Uru· 
instruindo· a com documentos tlo.~ propt·io> in· !)t1ay · 
·1en•ssndos, :: hbt!!ri~ lJlle, mcn•H• cot'l'cctameutc, ~fio sfto ~ú o~ nor;oci r's pendente~ com a rc· 
üSCre\'o-se uo recinto :utgu~l" tlo ~cna1lo. pu!Jlit'a, os inllH'c~se~ IH'ttr.ileiro~ ulll <I()Cttmu-

Yem â mesa, é liuo, :•poh1dl:l c nt•tlronldo o o; e- htlo~. c :1 pl'olcct•;'to dt•l'i•h• nos nu;~o8 compu-
gUtnle. . · tril•!''' qUutkvu J•rcm·cuJ•hl' n aUen~~i\o tio go

go\'t~rno. lill tillct•es~l~~ llsC~IC:' c ()t)ltJU1t'l'Ci3c~ 
Jle~u~·rirrJCI!-lo gl'ill'is~itnl), t\ rJnC rc•dmrwm a a!.tt'HI;'iiu do go- · 

< Reqmh·,_, qu.o. ~~ l'''.ça ü" ~··Yern••, lh•l' tn· venw. 
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, Cit~ a lei orient~l que isenta ·os produ~tos 
no· graudensc~ de llllposlos de cs.portar,âo a que 
são sujeitos os pmductOs do [Wiz, e ns' estradas 
de ferro em construccDo no Estado Orient:~l e 
Confcdernção, procurando· essas medidas cha· 
mareill â repilulica c ú confederaçuo o commer· 
cio e importnncia do rio Uruguay. Procura-se 
por esse meio dar s~hida aos productos rio·gron· 
ileD;ses, de diversas reg-iões, pelo porto de !llon· 
tevtdéo, o que será Jacil, visto a. facilidade de 
transportes que vão encontrar na estrada de 
ferro no Quarahim, e nn libertn~ão dos direitos 
geraos e provinciocs a que s5o obrigados quando 
exportados pelos porl.os nadonaes. 

Assim cmsiguir:í o governo oriental tornar o 
porto de Uontevidéo o l'lmporio commercial de 
grnnde parte do commercio do Rio Grunde'. 

Por outro lado o governo argentino informa 
ao congresso sobre as vmtagens que d~rá a es· 
lrmlu de ferro da Concordia prolon"'ada ~té a 
Restauração em frente n cidade de Ut·ÍÍgunyana. 

Entretanto a uni c a via ferrea brazileira em ~:on • 
strução no Uio Grnnde vai com uma morosidade 
tal que só daqui ha 10 annos chegará n llrn· 

- guayaun. · . 
Entende por Ludo isso que o governo bratileiro 

~em intervenções armadas, sem violeucias, por 
umil plllilicn larga, justu, franca e Ienl, deve 
encarar essas questões e procurar a ttendel-as 
pot· meios diplomnticos. · 

Para isso deve collocar no Estado Ot·icntal c 
Confeder~çüo ArgenUna h~bcis e re8peilados di· 
plomatas que ser;:io com muis acerto collo~ados 
nessns repnblicns do que em nlgttntus curtes es· 
trnngciros com ns quoes nlio temos rclnÇiles de 
immediato interesse. · 

CbllUla u tlltençiio do governo paro os vicc-con• 
sUIC!s qu0 temos no Estmlo Oriental e ConCede· 
ração Argentina. . 

'f rata em seguida da commi•sl'ío mixlD. •tuc no 
Parnguny lhruidn llesdu 18i2 l'oclaum~~uíls t•t·o· 
veni~Jnles dos prejuízos causudos pcln inva~ãu 
])arngunra nns pro·vincias llo llio Grande c Mu.to 
Grosso. 

Lu umn · reclmnoção quo nesse sentido lhe foi 
rcmollida do l'm·oguav, e historia o~ u·:~lmlho~ 
da coni.mlsstio pcllindo (to.govcmo que os fttçn 
conchur. 

Tcrmin:~ tra.t:mdo dn qucsl5o dt\ limites do 
Brnzil c Confederação Argenlinn c pedl3 per· 
missão ú camara para publicar em seu discurso 
Indo quanto tem e sabe n res[Jeito c se tem cli lo 
em uma e outra casa do pat•lnmento. · 

Encorr11da a discuss..'lo, foi O.Jlprorndo o Jlro· 
jcclo, ndoptndo e remcttitlo :í commissno de rc· 
do.cçiio, sendo rcjeilnda 3 emenda nprcsenlnclll 
pelo Sr. ?llt•lheiros. 

Entro em 2. • discussfio, e é nj)prov~do sem 
deba le, o proj e~ to n. li7 de I. 880, sobre o C1·oll ilo 
sup)llcmenlar de 218:4!iON:i3a. para supprir :~. 
delicicncia dus verlms orçament:u~s para ouer· 
Yiços d11 gUDI'ua urban:~ e outros. 

O projeclo pas~a ti 3.• discussfio. 
Entra em 2 .• 1liscussuo e e nppt·ovn•lo sem 

deh:•tc, o JWOjcclo 11. ii8 de lllSO, 1wra ubcrlUt'a 
do um credito supph•mentnr de !,6(1:80215878 ao 
miuisterio du .guerra .. 

O projecto passa á 3.• discussão. 
l~ntra em 2. • discussno, e c! awrondo sem 

debate, o t•rojecto n'. t)9 de 1880, concedendo 
diversos creditas ao ministerio !!o impcrio. 

O projectO passa á 3. • discussão. 
. Entra em 3. • discussão o projecto n. 23 de 
1880, sobre d:unno e sinistro. 

O s.... Olegn1•lo (pela ord~m) :-Sr. 
presidente, o projecto sobre o crime de darnno, 
qo.e está agort• em a., discussiio, demanda debate 
longo; ha ncce~siclade de a oresl!ntação de! 
emendas que desde já m3ndo á inesa. 

?.las nuo sendo possível discutir-se agora com 
a lorguez11 necessaria objecto Lão importante 
como este, e estando muito proximn a hora de 
tr~t:~r-se do orçamento d~ justiça, peço a V. Ex. 
![ ue consulte u ~amara si consente que Sl~ja in· 
vertida u ordem do dia, ficando a discussão deste 
p1·ojecto para ~epois do orç<~_mento da justi~n. 

Entret;.llllo, vou mandar a mesa uma emen:i11. 
para S01'Iida e impressa afim de ser cousidera.dt~ 
na discussão. 

Vêm ti mesa, são lidas e apoiodas as seguin' ~s 

EliEl'ÜJAS AO Pl\CJECTO N. 23.-DE 1880 

Nu epigraphe- em ·vez de slnistr-o-diga-sc : 
iuceudi~. · 

Depois do nrt. 266 acrcscente·se ; 
§ 1.• (O texto do o.rt. i67 do Codigo Criminni). 
~ ~. • (U texto do art. 267 (a) do t•rojeclo). 

All'r!Qi) '!67 
(O texto do art. ~67 (b) § L• do projecto). 
~ L.!! (O art. 267 (b) §~."do Jlrojacto). 
~ 2. o (1) ~a. o do pr<ijcl:tci). 
~ a. • (O ort, j(ji (c) do projt!Cio), 
~ !~. • \U nrL 2li7 (d) do pr.ojecto). 
~ ;;, .. ~O nrt. jü7 (e) do projeclo). 
~ 6.• (a ... hlilivo). As dis[losi~ucs contidas ne~te 

al'ligo ~t1o IIJllJlicnveis ti~ dc~trui~·iios c damnos 
cnmallos JIOI' meio lle iuundaçlio, subm~r;;ií.o, 
nllnlroamento Oll vnr3~ão e explosão ·de mina 
ou de mnobina de vapor ou agente de igunl 
poder. 

Art. 2()7 (a) Supprimnm·sc n~ pnlnvrns:-quo 
possaJU'!'.Ít!dical' os effcitos qtt~ seio dest'iltad{)$ a 
produzi!·. 

Em vez dr. eJ!"eitos d'' commercio,....diga·sc: .pct· 
peis !ivi'O$ COIIIIIICI'f.'ial's,-

Depois ua pa!ayra-rlircilo.<-uiga-~e: Srlll lw
Vel' para si ott Jl~l'tt outrem mnta.~em ou iiJCro. 

Art. 26i (n) ~ 1." Em vez ue-seis-<liga·so: 
quatro .. 

Art. 2ll7 (h) ~ 2 . 0 .E lU YOZ de.,-lll''lll W'l'~111"":' 
diga·sc: mi-l sàvem 11ar•e~. "abit•l!'~io, IWI!tnellcs 
/ta I'CIIIWTO d~ fwmnts rl(l tempo de• rtiCt'lldto, e niil 
J'l'I'ICIWt•m ao autur do aime. 

Penos :-l~m YCZ d~-clous ·· uíga·s~o:: -wn.
AI't. 267 (c) Penns:-E111 yez tle -scis-lli:;n· 

sc-qtWll'o;-0. 11. rlv Jq11iuo e Castl·o. 
O t'11(JllOl'imeulu >OI'b~ll uc adiamento li appro· 

''(IdO, 
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Entru !JOI'(311Úl 001 3. n dfSC\l~S~O O prl'jecto 
relativo a secuiHis;JçiTo de ccmHerio~ .. 

O l§a•. Rodoii>ho .t.l':lntn!5 :.- Su
nhorc~. dctJloi'O que se mo dcp~r~ e,:i,a rl!'c:JsWo 
de lennl;:lf-lllú eul opposiç:•o ao IIO!ll'lld O dl'l'lt
lath .pelo Alll~zon:lo, SI'. ::b!J:•nha ;;í«l;inllo. 

s. Ex. snbe Qtwo tn·otuJHI:nncntc o e~t1mo. C) 
qllrío $incet·: ,mcntc dc~c,[;Jda porl~ 1· ~Luili:1l·o 
sempre com ~1 mcu !'nH.;o .con1·urso. para :t pro
p:•:.:umh• e a l'Cali'-'ll:~o de :1lgnm~s ll~s~:1:< me· 
did:1s, das <tlwe,:, no ~en :•rlltnt·., libel'(;li~mo, 
o hont•ntlo depn!:nh• t \' lll· "'' r·on,.ctitni1lo nuHe. 
r1ai~ umt5a '\'nlcntc <pwnto csclccrcl'itlo clc!'cn~or. 
(.\f'âar/o$,) . . . 

Ao Llemai>, o ht•nr:ulo tlctmt:Hln tem m:nHf,•s
tado pelo projcdo rJrW se d isntt·• :1 m~ts protmn
cinlln <hrs p: cdilcc~iH:s; c, linnlmr · ntt~, pmt\ mais 
augmentnt· o meu con~tmn;.:-ilm•nto, r.' t~IJI nome 
dcs~3 grnmlc ~spira~.~.o , Qtl ~ cu Íél'Unlme.nlc 
pat·tilho c que S. E:-:;,. dwmou o estado lt'l:fo . 
que o nobre del)\1\Mlo fallon. c.' fnlln em dcrcsa 
de~tc Jll'"jedo. 

Entretanto !'~pito. ~on, tTmlo rJunnto S. Ex., 
11nrtirlnrio eonvQn~ido o :n·ucnic llc totln< qu~nt~s 
meditbs tcu'l~m a ~cculnri>a~uo \lo E>t:•do. c 
mirem a imprimir a lôrma. on o camelet· leigo 
nas instituíçucs n~don:ll'S. (; lpoiadns.) 

Cr·cio que no fütut·o ucnllllm<t olmr tle~tc se· 
culo. · atüio· l~o rcrtH em g-nm tlt·s t nu•u>, 'cni 
COilôÍl1Cl'Uda l!W.ÍS IWtn\'C! C rr•cnut.la do IJ1'l! C>l'i 
ctuc aithla csl:i ~tm vin de ext~r·u.r::!••, c se r!r·~tiaa 
n ruzeí· de cnrl<l E~t:ulo llln rwgnni~II\U in<!I'Jien
tlt-!IIIC, dotndo .Lk ,.itl:• l'l''?l'ri:•, rlc•l_ll'l':!!li'+" •! e 
qnnesrflll'l' nlltllll~'~S rt•!I:;!'W>as, c rl:J:•~ ll! <lllltt· 
l'lii'~ toún,- ~,.j:1m c:dend;t~ pPI.t twln:·,· ~:• 111 !'1'"· 
tiwntt' politka (', dYil do l);t;du, Íllleir:•BHlllll~ 
occnlat·, p~rfcH:uncnlü kigl•. · 

:\[:rs ~l'll!ll) l'(!~. c,;,;,• rl<.•si<l<-rnlrtlll, por mni!n 
;:t·audioso. 'JIW ~,,_;,,, ou !'"r ;,sn IIH'~:•w 'I :w· '' 
tl .. nf•o püdc rr::ll,iwr·~~ tl< l rhL•fl' l',. ll1'lll ~~·1: ''"t.t• 
~~~ltid~, JJUI' I li PIO de ~UU!lh'~ !m~· l ld;r_;. h.1gL:-.h\l, .. 
vu~, co1uo l1~ta. ( ... l}.•~J;uclo$. } L~lrPee, l.'ua;(l to d.:r~ 
;:s ~mntlc~ l'L'flll'llW~, r)tHl u h:ttli'H a f(:,·tuHk. e 
Jnelllllr ;1Í11dn JH't'p:1n~ em cudn l':d<: u lcl't'r ·nu c 
meios, de fl\11) nenhum ot•;;:•ni>tn·· púdc \tt'c3ein· 
rlir pnra vivct·, fntH:cion:n· e dcseavn ,·et··~l'. 
(.-i)JO ia dos . l 

~'- :io é enii'C um 1'10\'0 CJU•' inr.l:t v in • em pll'n:• 
blll1ospb1!1'!1 !li ~ologka, ,:r.•h u ro:~itnrll 1:11·i" 
thcocl'(llico llü r~li~·l;';u d•: Esl:nlo, :1 1;:• r••l••i L' UH· 
c:nto ~ou u inll ui~~i'1 cJnn~i exdmiY:• cl.a rl·lit;t~o 
omci;d,qllC C011St'~Uii'C :Ho~ ftl~dtllt'll!~ \lll p!:rl\[;:1' 
o r,•dinrn illt•·ÍI'Ú~I('llll ' ilÍI'l'!'!iO qttcn nnbl'c dn· 
put:1•1o lo• ::1 <' lll yi,ln. :\1»t1· Jl"~;i, oc: okl~eiil1>~ 
~m·f•o ·mnilos, ~ c.um <'llc:< enr11:1rir:í altl rnrlo 
r.onlo tran~igil'l' mc~mn f;r ~ l'l' nllll'ndc .hnn•>J'•;I!/i•, 
!Hll'ljtll~ !\ÓIO ~<'1':( ~l'lll U:ll pl'é\'Íil. l:lJ'~' ' l'.l'• l\1\' ~.· 
llÍL~nt~ jJI'('f'Hi'O q nu lÍf';I I'Cil1!l~' \'1111( ;1!,)\!11\ 1: ll' I'C· 
mos o tlireiln 1\c tlL·~Imil-os, 

,\,~im, G no i11tnito d11 l~n l1t!lll ;<r!I'I'ÍI', w:•" 1.1t1l' 
tna•wira tJllU 1110 p:•rer·c nrulhor, a llli'SIIl:r cnn~a 
ljllC O iliUSl.!'C tlt• IJU\.at}O ul'fCH•!c•, l' r\ tlO j tl'IIS:I• 
mcnlo tlo.~!l'nu!elal-n uc qna lqtll•J' üe ... ,.,.,.dilv, 
l!l1C ;1. jll'L>Jnol'iiO .. rlt•, mco.lidas lllCIH.I~ l'•· n,:iul;o; 
pudc>getn nc:nT•·t;,r·· tl111, qtH' Illl ' l•~ranl!J N·llll'11 
cs\() proJ••tto. 
~;ttJa JlltiÍ:• Jo\• 11-:., jHJl' t:·\l'l ilpi•J, <I" .<IIIC t!''.l,! 

Ct!lciJro formnla do uin: o on~i!l(} ol~l' ig:<torio, 
gn•lttilo t' lei~o. 

l\I:;s, !'CIIllO C CO lll (}U~ UÍl'<.'iliJ 1: 11111 llCC I'Citlt' 
o ensino oilri.'~:llodo, ante~ de f;•;:v!·o 1-:'ralnilu; 
como crigH-o em um <kn•t', eo n:-tituit~do -:::c a 
OIJI'i~·;<f,liiO d r·~ i'[Jl'CIHif.•t•. ~e iH !iO illi'S!l:<.l te;11p0 llll 
aulcrior11 cente inslilnir s ~1 <l est:(•b. omle t::~;i;l 
tHr1 1 m~.~:1 L•,cclJt~l~ iJ:~~I':_H:t;:~o '! 

1c::11almentc·. e •· ntnt\1\hJ 1111 a>Hl<rq.'t·.>, cunw 
r1 : :crc lal'·~e I'Uirc llt•s n c:•tinct'iío tio,, eP.mit~
l' Í<' ~ p~rtkui;H·es ou du it'IIW!ldir<lcs P prol;il.>íl' 
qul' :.!!I >e •lê ~r:pultnr;; U1s · morl1 '~, uule~ de 
CtJl,.~(I'UH C<•ltli ~CI'ÍIIS [ll<IJiic•os_. ti!Hie li aja [!.ll( !! l' 
pat·:: t:s en fl'l':'~lllllllll(t~ cl·· tv·.!:•· :1 :;c11 \tl 'f 

E. t.:lln tillti<IIÜ!O O ~imih\, (ICl 'g'lW l~t·~i : !'Ol'· 
n)Hltu·a n.$t~tnhat'f~a!• f'.•) do t~ll~iuo tt"tCL' dize1~ :1 
;uppice~~ão dtHnsinu .pnrlknlirr.r•U que ning-nw1 
~~\l~o o E~t;u.lu f em o c.lirt'i lo tle ~ riJrir .l!:>col <~'· '! 
;\;lil' 

Do me~mü tnou•J a secnl~wisar;th• de•> t:Cillil•!
rios mio púr1c si~tlili~nl' 11 cxlinc~~,·,o dus etml
tol'itlS (Hlrtit~ul:•rcs, on qnc n:io haj:1 ~Cit:t n os 
t'emilerios 'pnblirn~. (JJIOhrdose mlu OJ•ei .. ·r!os. ) 
E~t11 1•, :1 111\•n ver, a nwll:tdeit•n J,ns•: íl.a rlll~-'
l~o. 

(Jf;, •tla•tn.< aJml'l<\<.) 
Sr. Jll'l·~identc. E a 11~" eotttara f:rii:H·, poriJllü 

llillgllt\lll :'llfl]llttJIW !jlit' <:· ~te :tSôl1::1ptu C!llnlt'Í:l 
c:n di~t' ll~'iio h•oJ.•; lw\·i:~reunido 1-: l'an•le copi;l 
tk \'lcilll!lllOS ]•:!l'il •\~I,• th.•b:l!r).: ~Oll, jiOIÚll, l<.l· 
tU~IdQ 1!<..• ~OI"Jit't•~a l~ v·~,~ •. ~ .. Jnn oUI'ig:1tlu a ~:~por :~s 
11Jiu!ws ir![•:•~ L' ;l l cl!rla ü~~·.1nlc:a ~ •:uul'us:.u. 
(.\'•i ·1 IIJwi"tlt'$,) Entru, toll(t\'ill, !la (ll!<il)'st• ll•J 
jH'••jn\lu. 

~;('11ht'l'1'~ 1 o l'l'"j· ·clo <1~· hnnt''' \l••.~lc ; lltl:nhl I'•: I•• 
.\m ,ZI'IL:I~ j:CC<:.t, l'lll l!llllhU upiiii:OO, jlOJ' \"111'10' 

·fHtt;l;tm.·Jd<l<. J'ri n~t:ii'O, u proj eL' !Il llo h t• n;':lli;l 
dt•pnl:<dn •· imJ':'nlil' 'll'l'l. s•, :·:i illlll!l>, iYd r~:di
;:nl "• •ht.l• o e'l:lll,, rl<t iu,:ti[lll ;:r.ll q u•.: dhl 
pt·o,:ur:~ l' l':: nlnr ~~ •rt:.: <l<·~··uuh• : rc', !;d • :· · a~n ~~ :;; 1 
t!L!tll:\1!":•-lt SL~ ael\a :, i.:ll.ta!lllt 'Ul\' r::Ji!S lt(lUd:l ll'> 
Hrn:dL ~~),•.•:H n~r~') u lll'u.i t·<.:lu du ·hut:ifCnlfl lfl'flll· 
tml" r;li :d <''IU <lo; li ti.' :t rpt.<: S. ~~~. p:'t•ll ' tllkH 
d h·g-:q· e ex.•·ed\J ~i ttJ't:"L':' ~j,I~H!u l~\i ;JHS l'1'l'ian1o..:. 
~rtH' u pn!"snrn lo :· tle1~2'Jni n ~hl=l .. 'i'•·•·,T iro, tJ !1 ro~ 
jcelrJ dn lloltr::~!LI tlepllla.io ••licucl" ih1;,:Tnnle · 
1uent.:o g'falltl c prindpin 11>- Jibt'l'lliidl' que;-;, !•::c 
l:in ht·ii!Hi ilh•l\l•'1l iC \ll'Ct)tl(\ r!. l..ljiO;a<iiM I' 1•ib 
':poútd < •~ ) · 

Di~~~· IJ!!C ( ! pro.irwlo cr u Íl!l[ll'11 lÍl'!IYPI, t1 Y<•U 
•h·HllltJilntl-o. :i~ " l);t.<la\';t t't>HH> ha J!f' li'-'" 
lorlllll'l•i, 1• O tl!U~lro r.ID[llÜ:tdu fez. P~ i :ll!lll' ! '!ll 
U1!'düb :f~l:t~bth·:t, i1 ~~~c.íllHr i :;;t~Ju•J ~1 ·-~!'. et:ud
ll'l'ln <: rnntpria qur. ::n llll':'llla t:·l:rpu "11 :•t:lt'.' 
t\h.<n a lei ·oll ~[\tl~ üX<'.I·~li ln > r',: IÍYI '!<SI! IIt 1•11 fiiU• 
'' ~~·-~.-t·Hl 1.'1!' 1-lHló o l<'l'l'i todo· (~o p i1'i:~. ~ · ~l:lhr í t• ... 
clm1·ntns d1 •s,.;:n- e::pucl'n ondn :H} IH'qa l'<•g ra 
[)'.ICh•,;>e iil'lli ÍC(11' SI! . (JJ!UÍlllf·•.> .) 

l-' rl 'lllCill úl-:1 o•m r~· l :•l::'IIJ :•o~ ('l 'llt i lei' in~ 11l\ b licr:,: , 
CtHl.< ll'llÍU"" ~·· ·m P ptor.lllt1hl do impr»!u quo l ui!o~ 

n> eitbtbv•. ~1.'111 d i8!illl'{Ün tlu \'l'l'll~~~~ l'o·li ·u ~~ ~:•~ .. 
pu:nun n111 lo b~m); o,o>v:: Cl' lllÍll!t'Í:I' diu nuw 
(JJ't.'!)rh•LJ;q[t• pui1UC~ t, ei~~':H.l(l~ p:·l ~l~ t'(IIO :Inl~ · In U

IIÍt:Í;I I• ' "• Ll~v<'lll' s••r iuh•inllllt'llt, , ·il·•~. nnnt•l'l'· 
\';1í:d-u,; Jl l' l'l'<'il:rr l l l ' !ll <) "''l:lll:or;·,, n·• i t<mdu·o~ rlc 
lo·ltl a Ílll < 'l'l'llll~Üf> ;·t~de,;i:l.<lk;; liH Ül! <[ ll'~ ollll'a 
e~.! ~~\ ,_~io ~~~j: 1 . (·.··\ JJ·.itl(i•ls.) 

l'< ••hild1', !"'~'''rll, <JIW !1:·,,, l1:.,ia '• ll!r• •,. Ct'llli· 
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tcríos qnc n~o os pu!J!ícos ou estender ~os tlc 
IJartíc;ulan ~s c cor[J(traçü~s, nctu tfmcnte exi>· 
tclllll~, a llli dn .sceu{al'is:ll;iio, é wusa !Jllc nfio 
temos compclencta [)at·~ raz<H'; o qu~ n:to ·~cria 
jmtu, nem ronvcnienle, lH)l\1 pos~h·el, tlc!erdut·. 

Aliás cn concordaria talvez, ttor consítler:u;iics 
(!c ontm ordem, c'm chQ~Ut' u este t·cmltndo. th! 
n5o pct·oüllít' osctllct•rnnient· >~ sen5u nus cciní
terios [lultlico,o. tornado~ intdr:Hnen te sccn!ard, 
.M:1s aq11 i .é <Jtlé o pt•~tjc~lo llo honr3dO SI'. Sal
danha ~'lnrinho começa a cnconlr~r dilllcnl

. dadc8, t·evcl:utdo·se ele to<lo ;:onto imprnticavel. 
Como fner b>o, ~i o ccmilerio puhliet• enlrt1 
n\ls é CXC\~pção, si o nnm:Jro dcllc~, conl'ormc 
·Lodos os calcnlos, é diminnlissimo c ~i por
tnu\o, pna esse neto solcmnc o impt·cscindivcl 
do enl~•t'l'alncnto, ~arecemos cotllnr cotn os comi· 
ter i os ]t~rliculnr~g :'lctnal tmmte ~xis lentes? 

P:•ss~do 'stc projccto, d\~se o honrado Llcpn
tndo c o conlit'tll&rum o illn>lt·allo rl cpnLado I'Dr 
1'ornilmbuco o Sr. Antoniu ~lu Sit]UtJÍr:J, e o mctl 
prezndo nmigo, <lC(tilladl) J!OL·S~rgip<J, sr. Bal'l'os 
Pimentel, rJHe lllUtto brilhanl~meuto disCtltiu u 
matcdo nnsc;'~~o tt·nnsartn; p;L>S:tdo cstu pro· 
jccto.n5o ~e rar~o mais entcrr~mcni()S nos ·cem i· 
tcdo~ r~rlicul:tres. J\1ns pc~·gnnto; onde se o.; 
11:1 de ruwr l'ntüo '! 

Senhores, ~ certo que exisle JW lei do 1828 a 
o1Jrig11~'1io ti e constl'llil'em 11s municipalidnde~ os 
stnts cemit~rio:;; m:•s c~sa ourig~!_':lo, eomn lun· 
1:1< Otltt':t~ tlo nosso diroilo, I em sido em muitn 
JWrle lclll'.a nwrta; em re.1lid<td~, o que uxblv 
(~ 111 qnnsi lod:1 a super· Hei e do p:1i7. 6 cemilc1'io ou 
pat·licul:tr• ou de irmandades. Come\~:tn•lo pelo 
11 i o de J:uwiro, \'crema~ qne u nnutuu.licm como 
:1 impot'(OIICÍa d CIS cc:niterios I•UIJJicos, e lllllilu 
íulcrior M du; ccmilerios pnrticulares; dizem· 
mo (JUli ~[tcuas lw dot:Js ccmill-t'ittS pnblico:~ mlui; 
em minl)u pro<:incltt, quero uizel' nn C~lJÍt:l da 
mtnl1a provincioL, que c a scguudn ciduilc dll 
fmp~•·io, con~iilcr'Dd:t n ~un [tO!llll~~~ão, o seu 
COII"IH1Cl'Cio, n SltH riqllc~u. d/l•Se O UlC~UlO: O~ 
cemitct·ios pu:,rico; ~lill cn1 nHm<)!'o de dou,:. t• 
esse~ tn,~itios rar·ecenlio de J'(!lttlt'os con~tuut.os 
e CXtl'OOl'Liillai'Íl.l~, !JllC ful'U llldhOI' tlc!SiiJt!JilrO• 
Ct!~St~•u, !:Lnlo lh~~ J\tltam tts coiHliçues llyg-ieni • 
nicu~. 

1\c: . .;tam nlli o~ ccrnitct·ios dt) ii'mnudatle~, 
procttt'auos por tod~ a g:ento o cptc chntuam u 
t:on~turcnc]ia de tollo o publico, semlo que lltLl 
tlc•lle~, soh :: ntlmittigtrc~t:fio da tiunt:1 t..:asa ela 
!\li~eric(lrdia, Q Cmnpo Snnlo, e digtto de s~1· 
yj;·.i~<·tlo. S:,Jyo .a eidadc do l\ecirc, e tafyez CJ tt•• 
em l pnru:a:< m:tis tlo nossns ca!Jil:l.cs, o lll <'SillO 
~UCl't:tiO. 

J:{o interior e em nossos o:-~mpos vemos n 
m~sina cons:t; o cf'lnilerio 0, Clll gCI':•!, uma 
insli:niç.fi~ jJ:I\'licltlar, llCrtcnccllle ~ irtnatttll!út~S 
0\l a I]OI'JlOI':l '~iíC~ pia~. 

Const•cJU•·nt,·mentc, ·.scnh9re~, Oll o nohre de· 
pn~nt]Lt peh !\:n:tzcllw~, JltL~~adu· o scn Jlrojttrla 
II>J'Í:! tlll :ttltllittit• lj\10 !l .l~~t:lllO csbU!Ilit'SC :1~ 
it'lll!L tHla!le~ tl••>>n protn1Pclaill!, l~u l'l'Sjtl'ÍI~vcl 
mlll'' :1 lJIHl 11111is 11 l'tJI·, ni11Ll do uh i eontinuurern 
a potltJI' ter l,ltg:n• o~ ~111eL'I'nnLcnlo~, nu o l.loiJ;·o 
dl'~lll:ll](l l lH'I:I tl:l jll'dll' l[\10- Sl! :tS llll]C I Illll~:tS~C 
]Jcla tlc~npropl'i:w:1to. Mn~ n iltLhHnni":";~o da 
propl'it;'(]:u1o . rcpr"osc·ntnda pelos CL'tniLL~•·ins niio 
pnnso !j.lltl ~''.IH oltrn p~ra ~1'1' tcntndll ]10l' olgnmn 

entre nú>,. e quanto á hj•potllese de decretar-se 
o o~hu!;~o lln ccmitet'i tl~ pnrliculnr<1S, de cha
m~l-o~ o l~s!atlo a :;i ~ctn i11denmis~.;ão nlgumn, 
isto ~eria tlm mnbo. (T•·oc~r11h5C ap•1rtes.) 

A~sitn, Se. pr t'sident~, tcrinmo~ em ultiina 
lty[loth()>e qtlC o nrojcclo do hnnt':\ilo <leputn<lo 
tttJ[q An1~1.on~s lev~t·-nos-bia n um~ Sltunção 
imlJos~ivcl, fll'utic~mcnk ·con,;idcrudo o C5tado 
da úos:<a socicdadr!, no qnc SL~ referr- n e.•ln in· 
sliluic:ão de direit tl ,. e eis por<[ne eu diss() que 
elle crtt rlc todo o ponto 'iln[H'alieuvel ou irrea
li~avcl. · 

O Sn. J?llLICI<l JJos SANtos :--E' um pt•ojecto 
corupo.,!o de aplwl'ismos. 

O Sll. JoAQUI~l NA.Bur.o :-Com este mesmo 
IH'gumento V. E~. col!lbnle o· r:ummenlo eil'il, o 
r~gi>lro civil, etc. 

O Sn. UoooLt•l!o DA:.rAs : -nesponda a V. Ex. 
CJllc nfio, e rJ\lt• não ha u mcnur· an:1lo~i;.1 entre 
esses C:tSíJ> r• a sccn!nris:i,;flo l.los cemilerios, tal 
eoma n COllllJI'ChuJtde o honrndo dcputndo pelo 
ALti~ZOtiUS. 

O Sn. JoAQVI.\I NAnuco :-Divirjo de v. Ex. 
neste ponto·. 

O Sn. noooLPUÓ DANTAS :-Sinto muito, mas 
prollUl'BTCÍ demonstrar minhn thc~e a r. Ex. o 
casamento civil, por cxetilplo, o quíl é c em que 
se resume afinal de contas ? E' n fórma legal 
que o E~l:lclo attribue uo contrato .de CQStiiLtlln!o; 
c uma simple~ ~olcmnid~dr., um meio exterior, 
num mêra rnnnnla do orgànizm· e gor:mtir ns. 
rel<~\·õcs jurhlic:1s. Qllll dnqucHc importantissimo 
aclo tl••cort•ew. 
. O E~lutlo Mn o dii·eito de llecretal·o, de~de 

t}UO o qneit•a, e cumJlre qllC o fa~a quanto antes, 
~l!m fe1·ir n jJt'npl•ietlmltJ du ni:J:,ruem, sem jtre· 
tcrh· dit·cito o!gllln, O registro civil, do mesmo 
modo ; ma~ qn:mlo nos cemitaios, nfLo, lWcs 
sito uma eon~n vi>ivd, ·tang·ird. uma pos~o de 
tlit•oito JIOI'ft!Íl:tmente c~at·al'let•is:tda,ullla Jli'OJlfiC· 
t[;u.le jJCrfoiln u muil:ls \·eze~ cmtosamcnle ndqni· 
l'itl:c, c em cujo ilGlllinio 1.1 a•ltninl~lrnçtLO o l~ita
tfo tliio tem o tliroito de invcstit'·t'l',SL' tn ifUO ltrc
,·iamentc pi'OCetlH ú inr1cmniz:t\'iio c mois l'l'l!'l'~s 
csMuil.lus pela ld ! (.o\poitrdvs.) · 

Q n:111tlo o Estado tli;~ lllle n:io roconhoctJ ou !ro 
c<t:>atucnto senão o Jeito porqntu seus o!Uciaes, 11 
rttto intet·es;e ['l'L•jntlicn, :1 qne (H'Opt·iudttde of· 
fendo? Usemos, pot•em, do mesmo H1'gUtnento 
mn relaçiio ~o~ coniilaios ri di~~mos do mesmo 
modo qnc ningllfltn se poderá on!orrnr senuo 
Cllll cemil<Jt·io,; ~cmlare:<. A conscquenL•in ú que, 
n~o tl:111do o Estntlú, como lhe cttmprin, cctni· 
1'1l'ios pnb!icos elll UUillCJ'O c uns eoudi~ücs de 
sali~l'nzet' tl totli•> as necessidades tltJ sorviço, 
l::CI'<)ced, s:tll't1 a h)'polhc•se lla indemnisaçfio, 
,[1) fcl'ir gr~ntlos iutL1t'es~cs, de ollendot·-a pro· 
pricdntle, podenuo (ll'otludl' pct·turb~çues. 

O Sn. F11LH:.ro D''~ S.\Ntos ; -E nl!entnntlo 
contra os direitos mnnkipacs, 

0 Sn. ROllOl.\'llll DANTAS :-P•wrdtnmcnto ; o 
upal'lo tln nobre d••putnuo· ouxilill·llle muito. 
Crt•ío <JUO j:\ di~s~ ttllt~ est~ (Jlle~l:icl mio o!'aJU'tl• 
ci>:uucnle do no,;sa COlll(Hll~ncio ('rptticl os) ; 
IH•rcec-mc qnc ,\ tu:~is, son:io perfeitamente, 
mnnícipol ; so!Jretndo considontado-a em ·twt 
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.paiz como o nosso, onde a enormidade das dis- l f~clo de recusa de sepultura não se reprodttzisse 
tancins lauto couCOI'fc 1}nra rarc~r c isolar as no lrntJerio, a.ttÍ hoje. 
JJOPI!-Inc~es, mais copYinlla que a _q~esL:io tios· o sn. ANTo~to I>F. SrQur.inA:-Em Pernambuco 
ccmJ~eriOS ro~·se detxadn ás muntc1pnlidades. nlio se tem d~do, porque 0 cemfterfo sec:ul11ri-
(Apo~arlo.•.) sou-se completamente. · 

O Sn. Jo.\QUI~l NAnuco :-Não apoindo. O Sn. noootPtro DANTAS :- Hei. de especial· 
O Sn. RoooLPHo DANUS :-D~via acar ao ar- mente tratar do cemit,)rio de Pernambuco. 

bitrio d(ls mullicipalidndes porque . sómente Entret:mto como ia 1!zenüo, nesse intervnl!o 
est.1s. auenüendo i1s círcuU\slan~i;•s de cada lo- de dez :mnos, Sr .. Pre.stdcnte, c que tiv~mos de 
cal idade consultando o~ interesses da cada mu· testemunhar o pnmcu·o c grande conftllllo cle
nicitlio, 'e a todas as 'onlr:is .condicõc~ que 50 ~iclll que. entr~ n~s ainda surgiu, cheg-and<? a 
deve ter em vista uc;;ta m.~tcrl3, podel'l~m re- mtoleran~m do~ I:Jr~pos t10 seu :JU~e; nesse JD· 
solver ou [)roYcr sobre este assumpto qne é de t~rvnllo e quG cnVHJmos um c~~ancador ~spe-
~ua compelcnciu. cml ·a Roma, ordenamos a pr1sao dos b1spos, 
" . . . . para :unnislinl·os depois; neste iutervallu final· 

O Sn._ JOAQUm :\Anuco.-:- As ~can!:1ros mu~UCI· mente é qne a questuo religiosa surgiu no Bra
pacs .n~o. podem determmar .. ob1 e materm de zil ruzendo 1'cccinr as consequenci~s tem~rosas 
conscleUC!~. que em toda n parte ella aearreta. 

O Sn. FEucto nos SANtos:- Aqui não Iw. Entretanto, repito, nem um só facto de recusa 
mnís quest5o dll consciencia. de sepultura se deu dessa ópoca p3ra eã. · 

o SI\. RoDOT,PHO o.~l\TAS :-Sem dltvida, ~qui Ou t~nhn sido clfeito de ]li'OVidc~cias t_omnd~s 
nõo se tr:1ta de nHJteria rle c.onsciendn e est:-. de accoruo com o parecer da sc~çao do un pcr1o 
subentendido que as Clamaras n5o devem nem do con$elho de estndo, <!llpor vt_rtude de qual· 
podem prover so!1re c~te ponto, convertendo-o quer outr::t causa flUe. m1o posso mdagar, o fac~!O 
0111 uma arma de intolerancia religiosa, que não e este que ~slou cons1gn:mdo, que llcsdc entuo 
tem o direito de praticar. Mantenh[), pois, que nem um SIJ caso de recusn de sepultura se deu 
o :~s:;umJJIO ó mnis da comJldencia municipal; no P317.. 
acrescentoudo, como depois desenvolverei, que O Sn. FnANco DE S,\:- Dcu·se o nnno pns-
em ultima :mal\'SO esta queslilo de'\'e ser redu• sndo um facto no ~Iarnnhiío. 
zida.·â. uma questão de hygiene," e que nisto e o Sn. BoooL~no DANTAS :-Deu-se um no ~Ia
que J?rincipal~ente. tlevcino~ fazel-u consistir, ranhfío, ~i~·mc. o illustr~ deputndo, bem; níio 
(.ilP?Wlos e nao ap~1ados; apa1·t~s). · imporlora lslo a conchtsao quo vou tirar. 

J.)Jsse, Sr, presHlente, o supponho bnvcl-o 0 sn. ANTONIO nE SIQUEIRA :-0 nobre dCJlU· 
dcmomtrlldo, que o pr~Jecto do honradn. depu· tado dà licen~n pura um npnrte' · 
tudo pelo Amazot~:Js era antes de tudo 1mpra- ' . . • 
tic:~vot por isso quo. desconllecc o .eslftdo d11 O Sn. RoooL~tro DANTAs :-Pms uuo. 
propriedade representnàa pelos cemilel'ios em 0 Sn, ANTOl\'10 DE SrQUEtnA :-Eu sei que Dll 
nosso pui%; 3Ctescentoi tombem, que em segundo minha provincia ~e têm d11do muitas recusas do 
logar o proiccto uo honnulo deputado excede iá oficios run~brcs, porque não pollem recusat· ~s 
:ws fius <111e S. Ex. teve em vista, j:i li necessi- sepullttr~s. 
sid~de e aos reclamos flUe o possam ler deter· 0 Sn. Uooo~l'IIO DANTAS : _ Ahi esl:i no qtio 

. minado, e entro agora nesta óemonslra~ão; nãu tomos di1·eHo tlu iutcr...-ir. A recusa do ülll· 
O que o iltustr·e deptll3do condomnu, como cios é matcrin em que nlío (Joücmos cntrnr 

todos nús condemn:~mos, c contra o que pre· · 1 } ·' 
trnde providencio r, ê co.ntrn o facto de recuso (a.porcu os : 0 paut·o que o~ recu~c. si lJllÍ1.el', 
dr. ~cpulturn, qtw temo~ visto vnrin~ vezes ou que nr.o os recuse, ~i n~o quizer. (Apoi11· 
denun~inr - se. Ell\JctiYaUHlnto, no discurso com dos.) . · · 
que fundamentou 0 SPU projl.l~lo, 0 honrado Qnnn1o ti mim, reputo i~so perfeitamente in· 
deput~do invo('.OU nlgtms factos dc~sc gcnero, diflcrent!l. 
acndo que o ultimo deu-se pelo enterramenlo O Sn. ANTONIO Dr- SIQUEIRA :-Felizmente em 
de nm t.rnbalhndor da cstrllda de ferro de miohn provincin ha tnuitn gente que _prescindi! 
Pedr11 n em 187(}, c outro, mais conlwcido, de offi~ios funcbrcs e .de hen~:5os de sepul
succetlou anteriormente em Pern:,mbnco, pelo t.urns . 
. f~llecimenlo do g·cneral AbrP.u Lima. o sn. Rooo1.vno DA)'"rAS : - Eu appbudo e 

Noto, porem, ~1ntcs de tudo, que os fucto$ e~timo muito l'Ssn corrente do livrl) pensmnenlo 
desse gonctll, <I(JIIi cil~du~, occorrenttn l'lll t'c · n~ (lrovincia 1lo nobre dcputndo . 
miterio~ zml.llicn~, n;io no 1lns irllHindaJes, c dc-
poi.< o ljtlll CUliiJil'e \'CI' I) ~i O mc,lhor 111eio ue (Cr!l:ct11~·St! !lprtrtes.) . 
1WiH1l·o~ e~t:\ nn t•xlrcm" uo projccto do hon· o Sn. l'llr.sllmlir.-:- Alh~n\:1io .. ! b t•egimcnto 
rnll11 dl'J)ulnlhl, n~o IJl'l'lllillc PSscs njmrtcs !JUO interromjJCm o 

lltllhl o C:ISO tio " 1\iH M .Tnneii'O, flllll roi 1.'111 Ul'!ldtll'. 

~~?ll,, <1 ~cl' ~·:,o .úo ímr~crío '.'~~.'::·~~~-'·Ih". :li·. , ~=~l:i!ln 1.1 :-;n. A~>õTn:-ilO IJE SIQUimL\. :-Foi com licenea 
l~UlllU-~1', '· • ~unsu_ll.mdo.,: .. _Sll'-110, 1 ~'lipn um 1111 uohr·~ dl.'pttl:ld11 _ 
p~reccl·, t]IH' u mu11o couhc\:tdo lln,; nubre" d1.!· ' 
t•ut~dus, !fUI! .jtí totu:ll':lln p:1rle !li),, lu di~cu~~i\1,, O ~~~. !'•m~tuJ>);!~' :-l~llliJOI'n, 11 nobre dcpu-
scuiin Ih' lvdo~ IJ~ lllCJUbi'I)S un Clllllnl'a. lnllc de hct·n~·u, ll:lO 11 U:l o l'tJJ.(IIlll'lliO • 
. E' do _ Il<lltlt'. Sr. Jll'Csidente, IJUC depois dcs~1: O Sn. 1\onoLl'llO I)ANTA~ :-Niio meNnbnrm,;nm 

parecer, ()l\e jú .tem de id3dO tO anno~. um só o~ npat·tcs dos noiJt'c~ tll'pllllulns, nlé mo f:wo· 
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reeem, porque des!)crtam.me as idé:ts neste á tiyglene, . e .Preenchidas. as . Cormafldndes on 
to que "sto\1. trat ndo de sorprczn ri.v•ra.~ hyrrten. tcas, n3o YCJO onde o moi do ~r· ~ssump ' " a · · miltircm-sc os cemiterios particulares. {Âportt• 

Sn. ·PnESID&NTE : - O nobre d.eputndo queira dos.) . , . .. . . · 
dit ígir-se á mesa; de outro modo não eessuiio Esse }lrincipalmcnte á 0 mnl dos nossos ce-
os apnrtes~ miterios nesta cilt'le e ·em toda parLe quasi 

o Sn. RoootPII\1 D.l.N'l'.\S:- V. Ex: . . mo des - encravados no recinto das cidades c povoados. 
culpo ·: prometto·lhe que de or~ em diante só . o que rccommendna hygiene, Sr: pres idente, 
me dirigirei á mesa ,. · em t•elaç:io a eslo assumpto 'f Dellto de parte 

Esl11vo no ponto em que o nobre dep•1t:ldo esses prcc.eitos, qu~ so enco?tratl?- em to~os os 
pelo !ll3rtlnhão Msegurov~m ·me que na sua pro· tratadist3s de h yglene, rP.lnllvos a ~epararao das 
viueia um cnso do recus11 de sepultura succedeu SC[Jtiituras,, ao espa~o _em que deyen~ estar um~s · 
recentcmt~·ntc. Não insi:.tirei, poi$, no C(llC olllr· d~ outra:;·, a nrborlsa~;t•u dos ccmncrto~, sa estes 
mei, I.~ to é, que este r<~cto de det :tnnlls n esla devem ser collocatlos eu1 lo:; ares emmente_s ou 
parte nunea se reproduziu . planos; emfim abstl':~io de_ todos esses prece1to~: 

Mas. tenho'"SB rtlproduzido ou .não, a nossa muilo communs, o que nao cahcm em u1na let 
questao est~ enl S3bcr si o meio de evital·o é o ~:;ernl, para Jemb1·ar-n~c ~implesmentc (~ist? : 
projcclo apresentado pelo honrado - deput:.do .. que a gmnde ou· o prancaJJol 1·egra hyg1omca . 
p~lo Amnzonns.· ( Apoiador .) . ueste nssnmpto é que os cemltea·ios d(Jvem es· 
. o Sn. F&LtCIO DOS SU\TQS !-0 meio não lresse C..'lr tanto quanto poss.ivel ~ll::trlndos dos eenll'OS 

oom ccrlen. do po[lUlaçli.o . ( A11o1ad~s. ) · · . . .• 
· Estn ga•au1le regra, lao ~.qucctda depoas, Ye· o Sn. RonoLPIIO .0\t>TAS:-Que o melo !lã. o é esse, mol·a praticada desde a ant1ga Roma. 

Sr. ~residalitH,jti procurai demonstr:u·eonsultan· Os cemilcrios IJUe m:.r(l'in:~vam as estradas que 
do Sltnplesmente o csl~do da t>ropri~dod~ dos ce· coudu:tiam ü grande c i dado rom:m~. o que sign!·. 
miterios em U'>sso . paar;; que o meao nao é esse ll,ava1n sonlio a força d:t necessidade o d:•le1, 
demonstral·o-hei tt1mlicm, sonindo-mil dos pro- q~e inl[lunham . qne a cillade dos mor los. fosse 
prios .argumentos n que os honrad<~s deputo dos colloc~dn inteiramente afastada da. dos nvos , 
se soccorrcrom nas discussões anteriores, o que porque er:~ p1·eciso garantir os vivos contra os 
este projecto deu lugar. . r•ou' 

"" l d ue tenlto d•'lo mo ' " · ·· · n : - d ....... stes ·argumcn os e o q . . • · o rnnnlistilo roligtoso, a m uu;no . :as_ crcn~qs 
conclue -se que é nos cemitcrlos publieos onde thcologicns~ 0 ardo1• da doutrina chrtsla, depo ts 
os Cactos de rceusn de ~epullura l•lm occorrido, foraiu pottco e [lOttco concorrendo !lllro rtue estn 
c· depoi~ rtuc CJSI)S cerniter!os são em muite sepa r~ção dos vivos c mortos se tornasse cada 
peqo.eno numero, comp:~rativamente aos CJUO vez mnls dimiuut:\, 
siio de propriedade p~rta~lll:lr. . . E é. assim que, no co.rrer dns ida~es •. vemos 

O que ctunpro, ptus, il. tratnr de secu.lnnsar que no recinto da~ r,J ÜI!d~s, n~s 18'1'eJIIs, nas 
os ocmíterías . pubJi~os actualmente exi~tentos , propri:~s casas particulares, os ~nlcrrnmentos 
de modo que nolles niuguem possa deixar d~ tornaram•se facto eommum . c~tpOiados.) 
receber SBfJUitura, e depois eroill-os em todos E' preciso, sim.hores, voltnrn~os intoira~ent~ 
os municípios, o que por lei està incumbido ás no costu.me c á. te1 1la l\omn· anllga; o por 1sso c 
res)>ectlvas camar~s, 3J>plicando a .todos ~·s~ ctac tligo (1ue a questão deve ser antes do Ludo 
medida dn seeularisa•:ão, c1ue não pu,de d~txur debll\ido. como utno questão de llygieue . · 
do sct• n lei nos cem!lcr•o:> conslrutdos lJCins 0 sa: FI\Et>Emco REGo:_ N:io llpoiado . . muntclpalidaues. (AJ)!)irctlo&.) · . . 

Pnr;1uso, sim, dott todo o lllC\1. vulo no honrado 0 Sn. FELICIO · DOS SA~TOS :-Apoiado. Pnl'~ 
doputndo pelo Antn~on~s ; com Isso S. 1!:11'. r.hc· o Estndo é simptc~mcnte Ullla quos!iio de hy· 
:;aria llCrrcttamonte 110 Om quo pretende. S:lll!_r, gicnc. . . . 
port!m, desses . limites, p3ra de~t·et:u• que .. n;~o O Sn. l\ODOLI'IIO DAto:ns:-E reduzid:t t1 qnes
hJjn muis ccmllorio$, que nilo St'jnm os JlUbhcos, tão 0 lslo, pcrgttnlo: respeitados os preceitos da 
ou <JUO no qutJ u propricd~do do prot~stante,, do 1 ·· d 1 uj ·10 t u1o ~ · c r 
C~tllo llco,· do t'srnel•"t,. tenha. a _aut.or.tdncls ctvil Jygwoe,a que cl:em es ar s Cl s 0 • ~ ". • 
" "· [)ot•nçüos ou parhculnros, como· n munlcap:~h· 

O dit•(Jilo tlc fa XCI' ClllCrl':ll' Ulll IUdiYidUO ff~IC li dndn, que mal pó(]e h~Vet ~lU que, ftt ~'ll ~IJ fC• 
nJ .. u ma daqttcll:.s crenças ntiu .pertenceu, e no einlo do~ cidnde~, de passo com o ccnuteno pu· 
qtl'e uiio posso ~onco~a t· · E'. ab.sttfd.o qutJrot· !Jiico, . (jUe 0 lMndo tem o dever de o1Tt1rccer 3. 
:tpplicat a se~ulnn~n çãoa nmn msllllll\~:\0 ~renda tocln a gente, exista o comiterio tJarliculnr qne 
cspodnlmenlo~ (l Xpl·es~a mente, t1m·a cvtll!r 0 repre~enln 11 rc, .0 cnllo, .a crendice mesnw, m1 
rcgimcit sucut"r. · · · · · Jlhrn~e de quo mou h'n. rl iu o nobre ministro de 

·_· Senhores, ta·eio que j :'t disse ne~te discurso c, estrangeiro~. desl:a on dnquell:~ seil", desta. 011 
si o nil•> lll!:, digo al!ora ·: ·c hog:td:t a eslo ponto, daq \lcll:t religião ? (,lpoiados ~ ditel'$nS npart~'.) 
n ques tão dos ccmitm·io~ tornt~·~o um~ quost~o Q11c mnl ha ni~so, Sr. rros idcntc ? Em q110 

· simpiO$mente de hygieno: all!lnlct·elo que IWO osk\ nr1ui \'iOlb(l:a n pnz d:~s couscicncias ? Onde 
deverinmns redutil·~ senão u tsto . o pcrigu ~ocial t 

o sa: JOAQUIM N.HlUCI): - Nüo tlpOindo. o Sn. Fll~Dt:niCI) REGO tl(t \\lU nparte. 
(Cr(,$(111.·$~ t.IJl .lrles.) o Sn. nooor.l'HO .DANTA~.- Onde :1 <le~nnillo 
o S11. llooor.ruo fJ,~i'rhs : -O quo .rntnpa•o à pcr)wt~~Hl~ . no t.umulo,, IJitC o nobre d?pulmlo 

quo tod•>:< os cemill!rio~, quer os l>ublaco~, !lll.el' pclol\lo. tl~ JanNro. mc _!Dillc., em ~n. :111.1r~o? 
. os l1al'liculnt·cs, sl'jam consti tui dos cotn r~:< llCIIO I QuCI .tJra}lllto Vl'lll :t soclc<l:ule, cous••lc t adn .oh 

· · ·rumo tll.- 47. · 
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qu:dq uc1· do :i :-cus ••~pcelus o Íll tcrl's~es, pot' v il• 
dest:• it~tituiçvo creudn c org:mizn'ia em t~cs 
comli~:üc$ 1 

(A~Iiad•l$ e opart~s. j 
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vista que principio, c<1m quo llrn, quu ndi~nt~ · · O nobre de]mtado cilon·me ~inda ha pouco 
manto visamos ~ro<:urnndo neab:1r nbsolutamentc l'ariz. Mas sabe 8. Ex. que, além de outras 

. com o cemitr.r1o p:l\'ti~ui<Jr, nflm do instituir Mttsas, o !]Ue tem cmbnr:1çado tambem a uefi
exclusivam()nle occmitc!"io pul·•Jko, si nllnal, no nitiva rtwdoçiío d~ grande nocrnpolc de Mo
proprio cemiterio pul.ilic:) se irü,, rorm:11' outro~ ry·~ur·Oise e a qnestflo da administraçi•o, <JUe 
tanto~ cemíterios p~rticn!nres, o~ IJ:nac~ lll'CCis!l· n:lo é tão ~imple~. como SS. EE:t. a razemt 
mente os nobre< depnrado~ querem impedir f (Apoiat.Ws .) · . · 

Ou os nobre·s dúputad,•s hiío de acah:u· o que i Não podemo~; !~a .noite _para o. dia, ditcr: oc~
ccrtam~nte não qu. cr.:rãu, eo1n o rlircit.o. ;tue na j b•J·.sll com .a a_!lrrum~!(U\~Uo. partLCul~r dos cem•
lcgislaçno do tudns 03 povos c111los, s!lguntlo a. let'L2S; sllrrn !5SO. ere::r diiJ}cnldadl!s e per\ nr
doutrina ~a juri~pruuencia Ullirer$~l. to•! o~ t•im baç,oes SC!J! neccss!tlnd~ algllln~. (Apenado$.) 
de nos comitcrios pnblicos c.otn[ll';•r o nr;·cnlim• · 1.'111 mu1ta IJart~, .1S~. PL'<lSidcn!l.l, digamos 
terreno em cuja propricdnde c possr. 5,.. con- a verdade, c~ta admm1s.tra9no esta sendo IJem 
~tltucm' para fa1.cr omer1':1menlo3 ; ou os noures d,:se:tlQCDlwda, e substlttul:a (JOt" um~ o11:tra, 
deput.:.ulos hão de eom:onlar t<O!IllllÍJ;rn, c::tl tjUtJ que nao .~abem!l~ final !\l'l'a, é ol!ra d•ffic1l, e 
~ua doutrina nilo •lestnlirú :1 intrtlen)nd:\ conlt'a amda .nuu~, .:'rrt~Cudrt.. _ . 
que SS. EEx. l!l~mi.m, nem ucnhará d•J rndo . A~s1111 , pots, tenho tl(lo •·azao pnn1 comb:Jter o 
<:on1 u di1·ei!o que b·:oje JhlSi'Uei<! ns irmand;ulos [ll'Of;~cto dt> nobre dermtado pelo Amazonas. . 
e corporn~ües, · · · O ~n. F nANço DE. SA. :-E' contrario ~o prin· 

o Sn. A:I{TONLil m1 SJQUL;ti\A:- Tet· st,pultnro. cipio liberal d;~ lgr•eJ~ livre no E~t~do livre. 
em um ~~endtt,l'ii• é cnus:t muito 'livcrsn do qu'' · OSR. HIJDOLPHO DA1'iTAs :-Vohantloá ldên c a· 
ter-se Uln cemilcrio ~ol> suu uclm;nislração. pitnl do . su hsti\utiyo llrmodo pr.!o illustrndQ 

o sn. RonnLPno DAN'r:\s:~Não (1 ter-se se· Sr. Allonso penn:tl.l_po~ mim, e.lla consi~te em 
pultum em um cemilm·io, é llOssuir lnrgos que n:w lu;J~m cem1ter10s n:1~ c1dades, vlllo~ e 
terrenos dh·idrndo a>sim 0 "l':lnde ,.en1 iterín povo.ados. lor es~c tnodo c~:ms1gnamos n_grnude 
civil em' muitos ou em ul " nns '::emitcrio~ pnrti- medll!tl de h~g-1cne publica, que domrmt esta 
culnres. " · qr:es.t:1o. (Apo11rd!lS .} 1!;111 ~gun_do lo~:IL',. e~~a-

tu•mos <'omo obng:alor1a a cre~'çao decemtler•os 
O Sn. AN·rosto DE StQuEmA:- ~r as sob n 11d- pniJlico~ em tndos o~ munlciplos, ~endo qne :oe-

ministra~ão civil; é cousa muito diversn. culari~amos inteir~11nentu os nclunlmentc c-xis-
o Sn. UotJoÜ'n:J DANTAs:- A dirrc~~o g-eral .tentes e o,; que <1c l'utnro fort•m CI'Cndos, u~o. 

do cemilerio,em que s~ com!Jrem ou se arrendem pcrmiltindo que, por motivo algum, abi se l'll• 
sepullt1ros c tm·i'enos, essn será civil; mas a cusem sepullurns. · 
ndministrnç.5o ospecial dns sepuHurail pnrticU· o Sn. B.&Ltn1o:-E' impratiravel no p~iz. 
lares e dos terrenos nrrendndos ou comprados 
pelos pnrticulares e corporações, essa lhes per- O Sn. Hooott>Ho DANTAS:- Como ímpratica
tenec. Logo v. Fx., no proprio cemlt<lrlo civil, vcl? 1á se pralica na província do nobre de-
niio evita essa especiP de ~dmlnislr~çiio. pu~:~do. 

o Sn .• hTONIO ns StQUEJn.t.:- A questão é de I' Sn. Bt~LTnÃo : -Nas enpilocs. No centro é 
ndmlni~lr:~Çiio e do 11olida. Quem tem n admis· impo$sirel. · 
nistr:v;ão e a policia do~tes ccmilorios '! O Slt. lloootPHo DA:I:TAS : -E' t:tlvez o con· 

O Stt. fioDOLI'llO DAN'I'As:-QttMila:i llOiicfn, f.i ll':ll'io. · 
e sor:i .•empra um •lireib da nulOI'ithule l'Xer· Senhores, eu j:i o di$se, n existencla do' cem i· 
ccl·ll bojo c em IOllo o tem[JO ~obt·•• o::-s cc11•il~rios ltJI'iO !utrticuh•r, l't'Lilltldll ús cuntli~·iJos (jUÓ nssi
particuhu·es, Quauto ~i :<dminislraçiio, n~o rejo gnalci, nenhum um I pôde prodtttir. 
em que exeellcntcs IWinci[lÍO> OS nobres dc[JU• Acr(J5Ct!lllarci :~~ora, [ml'lt cntrnr 110 Ultimo· 
t~dos so ill~l}ir~•m, pnrn n•cu~nr e~sn mlminis· :1rgumento que oddU7.i contra o rro]tlclo·do no
tra~·fio !lOS pa!'licuiiii'<'S nus ccmitcrios poL' cllc~ bra (lcputodo pelo Am~zonas, que u l>rohlltiçiio 
constl'Uill.os. Ale. nisto Sr. presidOt1tc, u ~dmi· do CcLnitcrio partkula•· importa em um atnquo 
ulstração pnrtir.ulnr o/rerccc !Junsí ~emvr,•. lllc- sem pi'Oveilo :\ liberd~de de <~onscieqr.in, em 
lhores resultados que n do poder pul!lico. O um~ l'estt·ic~ão odiosa n essu moximo de todos as. 
11roprto cemilerio nlio constitue umu exceptüo libertlodes hum:1nas- n llberd~de religiosn. E, 
a esta reJro. E, depoi~, essn administr·.aç~o pu- uma olleMsa a libcrdadl} L'elig-iosa na mai~ inof· 
:blien !JUC os nol1res deputados querem, com fcnsivn, nn mal:; lnnocenle llc sttas · nmnilesta-

... cxclustio de qu:1lque!' outt·n, sobre os cemilerlo~ çiies. (AtJoiados; 111io apoiados e Clpal'tes.) 
existentes, c,:s~ adminl~tl'~çrio é po•·vcnLurn Os nobre~ de[!utndos pm'lt !JU~ fim querem 
consn tlio simples, tão facil, que .do din para 3 .chcg:u· a c~le cxtrt,·mo, si SS. EEx. ·mais n1ío 
nnitP. possamos decret~l-a, com D mesma ftLCi· exigem do que a cxtilu:~ão des~e :•bilso, desse 
lid~dc com qne decret:1mos um:t licen~·a de es· vcxnmo, desse temor, que per>istc, de que a ~e· 
tudanle ou uma pensiio? pnltura ~inda ~cja recusada entre nú5 por mo-

De outra pnrte, qual o perigo da administra- tiro L'eligioso?. · 
çiio particul~r ~obre os ccmiterio.- pal'ticulnres, Para fJUlJ cltcgnrem os nobres depnt.1rlos n e8~e 
desde flUO em rolnção a torl!ls cst:i n autoridad•~ Cl:trcmo, ~i indepcn,lcniL•LliCUte dellc, )lOdcm 
arm:tda do seu inaurerivc.l dil'eito de policia'! conseguir o flm que tiJm em vista 1 
Os próprios ccmiterios publicas siio em muita Pois, scnhore~. pllrtl que tlc ora Qm dinnle 
,,arte> por convejlçõos. t'citns pela ttulorid;rde, nlio se pns~~ rl'pclil' no p~iz nm r,nso de recnsn 
entregues~ odministra~iio pl1rticltlnt·. ·I de scpnltur:., c neces~;trio 'JUe estuheleçQmos a 
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extincçiio. e :l completa prohibição qu!l dos ce· 
miterios particulares 't Será preciso para esse 
fim decretar que essa e~peei c de. propriedade 
desapparc,a da compotencia dos particulares 'I 
Seri1 nccessario impedir que c~da um, !evade 
por suas crenças intimas, escolha o lugur onde 
aeva derradeiramente m orar, uma vez que com 
isso nlio pt:eJudiquc a ninguem 1 (Apoiai/os.) 

O Sa. FwnENcro DE AnnEU dâ um aparte. 
O Sn. RotlOL~.>no DAN'rAs : -Diz niuilo bem o 

noure deputado; isso set·ia ferir (I liberdade de 
consciência em nome <la liller,lntlel.le conscien·· 
cia. . 

Repilo qac n1to é nisto 'l,UC consiste a sccula· 
risaç~o tlo Est;ulo a das m~tiluiçoo~ ; clla u5o 
quer <lit:cra suppresslio da lniciati\'n pm·ticular 
nppllcada n Iins que, st:nt prejtliso Jmblico, lhn 
possllm competii·. . 

(Cl~tzam-so diversos apartes.) 
Nesle caso,. como em l~ntos outro!, niio hn 

ntnl em <!Ue o pnrliculot• sejn um conC'lrrente 
do Es!ndo, c em que ambos porUcm por vence
rem· ~c no lllol b o r modo de setvi r o os in teres· 
scs de que se imcumbiram~ · 

·Senhores, por que motivo o Estndo, que rcs• 
peito a ültirnn vont:~de bumaun reconhecendo 
o direito de pl'Olll'icdadc :~lém da Yid::~, consen
tindo r1ue pOI' testnmento.ou outra fórmn o in
dividuo disponha· de seus bens, dividindo-os 
co~n os parentes, co~u os amigos, ~pplic11ndo·o~ 
a hns de bencficencm ou lndustrtaes; po•·· que 
n\olii'O o Estado, que nisso consr:mte, não res~ 
peilar:i. essa dcrr~dcira manifcstnçuo tia vontade 
human:J sobre o logar crll fJLle, lendo pela 
crenç~. pelo ]>r~conccilo, peln consciencio, J>cln 
rnztio, sda pm· r:Jtlc für, mns tlmtlm, lcYnllo 
t)OI' um :icnttmenlo lodo intimo, [Jrellra cada 
um ~er ~cpullutlo ? (Apoiadas.) 

COJfil) di~se, Sr. lli'CSidente, rallci de imprO· 
viso. 

Yor.v.s :-FaUnu muito hem. 
O Sn. l\oooumo DAN'L\.s :-Este pi·ojeclo éS· 

tn\':1 na ultirnn p~u·te tla orilcm do di o. o ningucm 
contuYa n·lJ8olntunH1t\tu que cllc Yie~~c hoje :i 
cliscnssiio. Pretendo yuJtar nll dcl.mtc o. com 
m~is nexo nas ideas, porque não tive tempo 
al>~ol~ttnmente de coordenar o que qucrin 
dizer ... 

YozEs :-Nilo pafi)Ce. 
. o S11. RouoLl'IIO D.\NTAs :-•.. c com melhor 

oruona, d~·scnvolvct·ci novamente o assumpto, 
tendll em atlctw:•o u cjue em cotiLmrio oo pro· 
jcclosubstilutivo !JLlO vou mandar á mesa c em 
oppo&ic;5o :is doutrinas <1ue sust()ntci, pn:>dtui· 
ram os uobt·cs dcpulndos. ( Jl11ilo ~~~~~~; 11wito 
l!em.) 

O Sn, JoÃO Dl\IGII>O :- 1\luito hem, mns não 
ljtl:tlliU ~O fUU1l0. 

(O or·adv1· ~·ccclie (dicit•ttiies.) 
V!!m ú mua, .é lhla c npoimla 11 seguinte 

Emc1ul!~ ao lÚ'c.jc•cto n. 8! cl~ !88(1 
.Art. L• As cnmnt·ns municipac~. no cxct•cicio 

d(IS ~Uribuiçuus que lhes siiQ confol'iuus pula lei 
de 1.• de Ou\uhrodo 1828, nuo permillil'ito o cS· 

tubulecimento decemitodos dentro das cidadel', 
villas o 11 tJOvonçües. · 

As mesmas C."lmaras providenciarão para que 
. sejmu removido~, para fôra dos povoados os ce· 
mitet·ios IIClunlmente nbi existentes. 
· Art. ~." Nos cemiterios pub1icos, ninguem 
poderá deixar de ser enterrado por motivo de 
cren~n que tenha professado, cutnprindo :is ca· 
maras municipnes, em relnç:io aos ccmiterios 
por ell~s j.i construidos o 3qn\'lllc$ que daqui por 
diante crcarem, pt·ovidenci31' para n purfcitn 
elfcetividnde destn dísposição.-Rodolplio Dantas •. 
-Affanso Jlenna. 

A discussão fica adiado peln hom. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEU.DO DIA 

Coniinún o l!.• discussão do or~llmenlo ua 
jusHça. 

Occurn n cndcirn dn Jlre~idencia o Sr. 3. o 
vice-presidente GnYião Peixoto. . 

O .l!!lr. Alello Fa-an~o vendo un pasta 
da f'usliça o l1onrndo conse\heit·o Dantas, renns· 
ce· he a esper~nça do que os diverl'os servi~os 
dcpeu.dmttes desta p<:~sta receberão os melhora· 
mentos e reformns de que c~recem o dosdo 
muito reclamados pelas ncec~id3des publicas.· 

Eotonde quo tetnos nlltterial bastante para·. 
.fa:zcr·se uma refol'nu~ judici~rin comvleta; niio 
ncllft conveniente reformtts 11arciaas no serviço 
da justiçn, podem contriLuir pnrn dcsncredilnr 
o sn\emalibel'al; são t\c innxiro~ impo1·tnncia os 
poriLos meucionndos no rel<1torjo do lwnrndo 
tninis!ro, c sobre el!es hu :~ccOrdo não só do 
pnl'tido libcrnl eomo tmnbcm do eonser,•ndor. 

O hour~do ministro lembra a ncce~sidntlc de 
ospccinlis~r n jut·i~dicv1lo criminal em jui:zcs, 
q nc possnm t>resid ir n s~~silo do j un•; en tmuh~ o 
orul!ot· CJil!l n jurisilicrllo <leva set··conccntrmln 
c sll~lanta longamente' csla doutrina. 

lulga urgcn\c n cren~~iio de lrlbunn~s col'!'ec· 
cionnes, e lembra o tjue ~ 1~1 resp~ilo tem dito 
varios miuísLt·os da .itisti~n. 

Concot·da com a SUJlpress«o dtl jui?.es muni· 
CÍ[)nes, o flUI! nl'io sô trarú economias, como 
rm:ilílm·{l melhor vencimento 11os wngistratlos 
de ordem superior. 

Outro ponto lcmbrl!do J>elo nobre minl~tro ·: ~ 
convcrsiio o:lns custas em rendo Llo E~U1do ; tal 
providencia tem sido reclamadll por quasi todos 
os ministros dajusli~n "o orador o considera de 
eonvcniencia e demonstra, rundndo em ob>erva· 
çüc~ cxodas, ::1 v:mtllgcrn d~j semelhante mcdidll. 

Concol·du com o crcaç.tiQ de um montepio obri· 
.gtllor.ie p;~ra os juizes. 

llespondendo n um nobre det,ulnilo que rcn· 
:mrou 11 diSJJOsiçlio da lei do orc;llmcnto em vi· 
gor, na purtu l'elativn á tlllSsinca~ão de novos 
tcrlltos e eonHti'C~s, o orailor, juslilicn a disposi
çiio d~ lei o n rnxiío rjue Leve para vot;1r poa• nllu. 
Fu~ \llV<.lt'stiS cou~idernçiíl!s sobre lliiO ler o 

nobre miui~lro, na verhn deslinnda ri clnssilicn· 
t;ão 'l pt•ovitnmllo d~ tel'mos o comnt·cos, incluido 
todos os fJUO cxi~tom. 

Uiz IJUO n11111 dns mniores ncccssidndcs qno 
lemo~ IJai'O 11 rt~Ol'J,:anizo~·ilo du inngi~ltll!Ut'Q eslli 
lHmlwm no et·onçfu> t:lu coul!lrcn~,. cujo~ enlt'nn· 
ciM podinm ICL' mlli$ de um t{flio; c~porn que 
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seja apresentado um projecto para revisão das 
qualificações de comarcas. · 

E' parlidísta da supprcssão de vencimentos 
nos supplentes de juízes munícipaes. . . 

Dcrcnde a crenção do ministeriD publico; 
e acbn qne deve-se conceder nos .. juizes a r~cul~ 
dade de darem licençn aos.· cmpregndos do seu 
juizo, como dispõe a Ordennção. 

'rrutu da necessidade do Codigo Civil e da 
revis~o do regimento de cnstas; e lembra a 
convenicncia de converter-se o presídio de Fer· 
nando de Noronha em pri5ão civil centrai. 

Termina declarando que acredita que nn ad· 
ministr~çfio do pasta dn justiçn, feita pelo hon· 
rado conselheit·o Dantas, devem os.llllcrnes 1er 
conll~nca, que se realizar1ío es8es melhor~ meu tos 
urgentes ; que o podet• executivo nfio absorverá 
o poder judichll'io, como até aqui, c que nlio 
Yín\ tr~er ;~. mortl.l da liberdade civil. 

O 8•·· l<"relt.ns Coutli,bo; embora 
~!steja adiant~da a hora e o tenham precedido na 
tribuna ot·adores que discutiram proficiente· 
mente a màteria.,. ousa tomar por mais alguns 
minutos a attenção da cnmara, obrigado pela sun 
posiçlio de fiscal amigo dos actos da ndmin1s· 
traçiío. 

l)erguntava um celebt·e escriptor : Pot• que 
raziio esta organizaçiio geral, que absorve o pro· 
dueto do trabalho do povo; pot• que essa enortüo 
scrie de garanlias senão 11~ra se chegat• ao re· 
sultado de dar n cada um o. quo lhe pcrtcnco 't 
O poder judiciario é, portanto, o fiscal de todos 
os oütros poderes. Si a orgnnizncão de um 
Estado nlio chega. a esso resultado· essencial, 
póda·so di.zcr que esse Estàdo soJl'J·c de grave 
de rei! o. 

A justlça no Brozil tem sido mli. o n magis· 
.tralurn brnzileira .d<J il11 muito pede, mas em 
,·ao, :pnmttail p31'a u- sua indcpcmleucin, g:~ • 
rnnlin~ para o seu bem cstnr. Uma das rcform~s 
mais m·gcnles é a qne deve dur i• mogistt·n\ura 
a lntlepcndoneia l;io nccessurin. Essn rcrormn ti 
promessa do progr:munu liberal, promes~a que 
utú ugorn niio tem ~Ido rc3lizndn. 

O nollre detJutndo llOt' S. Paulo roi injusto 
qnnmlo disso fjllll se .qniz eXJicllh· n mngistrn
lut·u tio seio do e~mnra, ,·otando pela iucompn· 
tibilidado dos mugistr:~dos, u camart1 reconltecou 
apen~ s a. i.ncom [lll tltJilillade dus runcçiies do 
podet· jndiciario com as do podet• lcgislnLivo. 
Esse voto nlhis . de \'8 ser completado com o d:~ 
reforma o que o\lttdiu. · 

Qaunto a crenç5o de com~rcns n que so referiu 
o nobrl) depntndo por Min:1s Gerucs, entende que 
n doutrllHl de S. Ex. ê douh·in.u c.onservadora. 
O principio do S!'SicmiÍ l'cprescnlatlvo cousistc 
om dccretm· e llscali~nr 11 dcspt~zn aqaclle que D 
pDg~; assim, si o cor}JO legis!ntlvo tom que de
crotn•·~ dospein, cnbe•lhe o direito de llscnliznl·n. 
k; as~cmbléos tn'ovincines têm o direito d\> crcor 
cotnut'Cll~, mas tptcm as Jlrove de juizes ? 
O poder executivo. QnF!lll os llD;l'~l T Os cofres 
get•ncs. Logo, o poder lcglslalivo, tiUc llscnliza os 
netos do podet· exec11tivo e ns despez:~.s goraes, 
tom o direito do inquiri!' da mnnuil'n por que 
foram ct•endns ns comnrcns. si plllns necessidades 
da justiça, ~i pelos. interes~es tia Jlomica. Si so 
admiUlr n doutdnn ~:ontrarin, a. latitude de se· 

melhunte poder n;~5 a~5embléos vrovinciaes po· 
deria \'ir a pesar enormemente sgbre o thcsouro 
nacional. 

. · Em quanto a repartição do& impostos niio Côr 
tal. que habilite DS províncias a prover de 
juizes e pngnl-os nn L• intrancia. ~s comarcas 
que crenrem, 1 ivrondo-se nssi m da ccn tra llsnç5~ 
actu,11, enlende que nquella oUribuição deve 
ser llscatlsada pela assemiJiéa .geral. 

Disse !:Jmbem o nobre d()pul~do que o pes· . 
soai de moitas relações e pP.qUeno para o ser· 
viço e deve ser augmentndo. Co.ncordn com. 
S. Ex., tanto mais quanto ·pert~nce a.:; nur.tero 
dos que entendem que em assllmplos. que in· 
leressnm li justiça deve-se ir nté ti prodigalid~de. 

O pcGsoal daq uell as relnçlie~ é tão exiguo 
que, estabelecendo a lei de reforma judicinria 
pruos fal.1es para n revis~o dos feitos, a dis· 
posiçiio de llli e lettra morta,não é executada pda 
su~ impo~sibilidndo pratica. 

H a um 1>1ln to em que não concorda com o no· 
b1·e deputado por 8. Paulo, naquelle em que 
S, Ex. de&ejav~ que todo o &ribuna\ dn rel~ção 
julgasse os processos civeis. Si pelo systema 
nciUal o trabaibo nnda sempre alrnzado, o que 
seria se lodo o tribunal tivesse de Julgnl' dns 
causas 't na veria mais demora nos julgDmontos, 
tanto pelo ~ugmento do trabnlh. o, eomo pelo 
·debn1o a que olles dariam 1 11gar. 

Ern relação ao! inqueritos polieiaes, conhece 
pela sua pratica de :~<lvogado, quo aliits não é 
longa, que suo elles a rocord~çiio .triste dos tem· · 
pos do despotismo; é uma deva. ssa, é um processo 
Irregular, 8 um eonjuncto de lndogaçiiss a 
tJUO procedo n policio, tlc maneira a tornar·se 
arma lerrivel suspensa sobre n cabeça de qual· 
quer cídudão. Esses inqueritos quebram a uni· 
dade que deve ter a forma~ão du culpa coma 
jurisdicçüo plenario, e occ~siom1m, pel~ con· 
tradic~ão das \estemunllus, o absolvi~~o dos rtlos 
pelos juizes do facto. _ 

E eis Jlarquc S!l levantam tantas acou~açvos 
contrn o lril.lun~l do jury l 

Uma dns gr~ndAs condiçür.s tlo processo .; a 
uuidndo; devo estar en&rcgno o um juiz, que 
~aberi1, inquirindo ns testemunhas, ap~nhnr o 
facto, pt·epnrnr a pro\·n, e não a tlom, que 
divhliruo u !ormnçiio dt\ cnlpt~, !larüo o resul· 
taJo qno lodos conhecem. 

Asslmcomo os nobres deputados IJUC o pro· 
cederam na tribuna, tomn a liberdade de l~m
brnr no noiJre ministro dn justiça algumas idíns 
tJUe julga dignas de serem inr.luidos no projccto 
de re.rormn judiciaria,<IUil S.Ex. prepnro. O nosso 
Co!ligo Commercinl tl inteiramente omisso em 
um ponlo d0 gmnde importancia para o com· 
mercio; no QUG se refere n seguros. O 1:0· 
digo apenas u·nta de seguros mnr!lim~~S, nada 
diz n respeito dos seguros terreslrcs. Ess:.t In· 
cunn tem sido ate certo ponto suppr:ida pela 
ndopçiio da ,íurisprud~ncio fr~nccza em tal mn
terin ; mos n~m por 1s~o de1x~ lle d~t· 11rnnde 
anmpo no nrllitrio do juiz ; }!:' umn questão que 
se suscita Lodo~ os dias por nüo haver di~po· 
siçii~ expresso de lei,poig nem sem~re .s~ podem 
uppltcur 110 seguro terrestre os prJDCIIIIOS :jUe 
regulam o seguro mnrilimo. 

Qtumto ~s círcumslnncias aggrnuntos e ~tte· 
nuantcs a que se referiu o .nobre depul~do por 
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S. Paulo, entende qne tnmbem se de\re fixar. a 
jttrispmdcne!a a respt.!ilo. O nobre tninist~o 
deve olhnr com ~olicitwie par~ est:~ nwteri:l, pois 
cnleode elln ~om a liberdade e com o:; dit·eilos 
do cidndiío, que ·estão i1 !llet'Cê dn cap~eidadB 
do; j llite~ •1ne presidirem ao tribunal do jnry. 
Jurist·onsnltns modernos him procta·ado definir 
de modo completo es~as circum~tnnci~s com o 
fim de restrin~ir o :ub\trío dos juir.e~. 

O nossa Codi:!o C5l~uelet:e •·mno agf"r;•vantes 
as eirr.umstancias dn noute, stl~'eriori•lade de 
arn1~5. etc., qu~ndo, ~t.!gnndo a~ contli~ues do 
dt•liclo, citas ~wd~m s·,,r a!tenn:llltt•s. ·Eill olHI':J 
qu:~lquer legislaçlio pó,le deilta\' do h:.t'l'tlr nni .. 
rormidade, mD~, crn assnfli[Jtos de legislariío 
criminal, eS~3 · uniformid:ldll é indistHmsavel. 

O nohrt: depnt:l'lo por S. P:IU!o entendo que 
é um:1 injusti~·n dnmor·o~:• t1c,1r um~ tlecie5o do 
supremo lribunal do jn~tiç~ sujei la :i rela~ãtl 
revi~út'a. Não cancord.t com&. Ex. O supremo 
u·ibnnal ele justiça só te111 t!e ll.•·m:~r ;r r]ttrstão 
de dircit(l, declin~ ~s nullhh:h>~, define a injus
tiça nutori~, e o tribun~l r·1wisor ufto queur~ a 
decisBo do supremo tribunr,J, estudandp de novo 
o Jl!'occsso. Si o desp3cllo do supremo tribun:.l 

· tiveose de vigorar ~en1p1'c, n:io hnvio nccessi
duue tla revisão . do pr.•ce~~o ; o supremo h"i· 
bun~ljuh:nrin tm ultima instaoci:t. 

N5.o uceila a crea('UO dll tl'ib11nacs correccio
naes, como e ella proposta. São cllcs tribunaes 
cxc~pcionaes, de que não cogitou a Conslilniç3o, 
e não garantem de ffil}~~o:Jlgum n liberdnde. E> 
secl:~rio da idén de s~n·ir o j ury para todo~ os 
processo~ o cri rnes. · 

O jurv é n primeira got•nnti~, e toda a f•ltç~ 
que. se· pode communicar n essa imtituição 
será pouca. ·Si se procuras$e estabelecer um pa· 
rallelo entre o trilmu~l do jury e os lribunaes 
togados, verse·bín que os abusos commettidos 
pelos ultimos ernm em muito mnior numero 
do que pelo tribun:Jl pop11lar. ·· 

Si no Íllr)' h~ abuso, e elle pr:~ticado em fn. 
'Vor <1a liberdnde, é nu nb~olviçiio. 

O nobl'ú tlepu!ado por S. P:mlo tlmilliu uma 
idén cxccHento, declarando (jUI) o f:1c1o dA 
appl))l:lt• o juiz d~ uil•cito da decisão do tri
buno!. u•1 jnry, import~vs :•té certo ponto um 
ataque fts ntu•ibuiçücs do mesmo tribunal. E' 
essa nmn idéa li bom! e justn, porque rc~lmcnle 
desde que o tribunal popular J~n\-Oll o seu 
t:CI'i'rlid!IJII sc•bn1 um~ t:nus<~ qualoJtwr, ha jui.,; 
nh:nm superiot' a ellc que pu.•sn qucbr:~r ess(l 
veredictum. O juiz togado prende-se à l'ornmln, 
e o jur3clo in~)Jira.se openus nn .comeicncia. 

ll:c necessidt1dc tambL'I\\ de se acaiJllr com os 
emoltuHentos, :~llm de que JlOSsnm sr.r.ignaln· 
das tod~s ns vat·~s, e não Ct)ntinu~r ~s tla 
côt·tt•, que rendem dezenas de contos, :1 ~e!' pro· 
curad11s por jui~c~ senadores c :1lla~ intllll'ncills 
politieas. A igunlà:ulc das rarlls fru:.ilil:~rit nlú 
no ministro :1 escolha c1o mngistr~•dos pnr:1 :1s 
comarcas do interior. 
· Vrn do~ l('r:•Julcs grnv!llm·s parn os julg~dos, 
um dos gT3il!lcs motivos de ordem publica. <Jll<l 
nli!J }Júclo tleiXtll' ·tltl ser (lttcndldo, t'• n puiJild
dD\lo tla discu~~5o dos tribun:~es. Es~u puiJIF 
ci1bde · corrl:!h'iil muitas vt•ws us di~cn~sile.~ 

.. c torunria cll't!cli''n n t·esponenbilid:nla do~ juiZl!s 
pelns suas itl~~s o ]il.ilo sou voto. AL'tunlmcnlc., 

no tribunal das relações, as díscusslics qunsi que 
se p~ss~m em segredo, tão dlfUcilllaoa nssis· 
tentes acompnnhal·ns ll ouvil·n~. 
Chatn~ :ruttenção do nobre lllitti~lro para um 

facto que constitue clnmorosa iniquidndc. Dts
~l'l'am os nobres deputados tjllo o Jltccodcrum 
nn trilmno, e li uma \'erdnclo: o m~gislr:•do t} 
mailo HJal .retribu ido. Enlrl!t.,nto. h:t cat·lut·ios 
de jllstrça que rendem W:OOIJll tmr nnno. Não 
se pôde com]Jrehcnder que um e~~rh•iro ganhe 
mais do que um juiz. Alt!m úí~so, dri-se o 
abuso do algttns 5ervcnluario~ m·•·cndorem os 
otncios para gozat·em em oc.to dos seus 11ingues 
proventos. Isso, si niio.é immol'lll, é pelos menos 
injusto. O ~ovcrno deve nUcndcr a esses factos. 

Farú tmnbem ulgumas oh~crvn~ues sobre a 
policia do paiz. A curte niio rot·~•s \'l.!ZM df1 n 
prova ri~ má organizai)Õo dn poliein, quu ni'ío 
tem a moralidade mtncícnte, «: t]UP-, ~m Yez da 
r~ali7.m' a sua missão, qu~. é m~nlt'r :t ordem, 
g-arnntir;tlibar dailll, é, pelo contrario, ell!m~n\o 
da nnarehin, de desord~m e ilu :wrseiruição. 
Ainda ba pouco, o goYerno. dúiX~indo .de in· 

· tervir nns desorden~ ctnu houve durnnte ns 
e.leíç.õ~s. provou n nenhumn conflnnt;n qur! tem 
1w policia. E:ss:t sitoa~fio 11~0 P(•llaeontinnnr,tnnto 
mais si nltcndcrmos ii 11gglomcruçilo de certas 
classes de eslran::rciros,. qUil nngmcnta sl.lmpre 
nesta cõrte, e á imllllnitlude de alguns crimes; 
cujos autores aind~ n~o Corom tlc~~obertos. o 
fíOverno, portanto, tle\·e cuidar nn J'corganlzo.çlio 
ua nossa policia, de seu pc~so~tl, ct uo ó dcHt~cn'e 
e pouco idoneo, e dos sons mtlios de ec~5o. · 

Occupa· ~o o inda de um tmnlo que .lnlercssa 
t~mbem á~ op~Jroçüe~ eommcrelnes. "er~t·c·se 
ao c!Jeq!le, sobrll o r111nlnndo diz o Cotll~o Com
mel'cial, o qua no entalHo li h<•Jil o insti·umento 
qnc serve n mnior·numel'O de lrons;•cçlíes com· 
mcrciaes c industriacs. Tnmbom é nssumpto 

·que nl\o deve escapar no projef!to Lic rerormn do 
nobre rninislrt). 

'l'nmbem pelo no~so Codig!l n ld..a não está 
rl'gulada com~ devia. llojc n dolltrínn do direito 
ctr mbial est~ ~c!} do cstud~d11 o deflnidtl pot• j uris
consnllos tllstmctos. :sem ttdoptm· lodos os 
princípios pGI' elh• con~igtiDdos, o nobre minis· 
t1·o deve npl'ecial·os no que met·ecam ter nceHa· 
ç~o entre ut>s. 

An.tes de concluir,'ohscrV3 que o noh1~ dt~fltl· 
tadtJ pelo nio da J:weíro, o Sr. Baplit·tn l'ct,cirn, 
rdcl'iu-sc n umll •Juestiio, que não lhe [l:m~cía 

\Jod~l' set' H·:•tado 11:1 comurn. E' n qUL!St:io do 
Jnnco do Commct'clo, sui.Jrc n tjual o l!S.·minis· 

Lro d~ just!t:n n•mdoll suscitnr connlclo do ju~ 
risdicr.'.ii.o. ~crentl~, o .ucto do 1~o~re cx--miui~tro, 
que alms nno prejudtcou a dtre1tos tle tm·ccii'O, 
pois o negor•ío ainda está pcndt!nto do conselho 
do c~tttdo, e mostra como o eonllicto roi pl)r fci . 
\nmenle !eYHntado. A delicadeza do :IS8Ulll[lto 
111io lhe !ll'rmi Ue ~ar maior dcscnvolvimt•ulo · 
estantlo illêm disso certo de que o nobre ox-mi~ 
nistro no senado ter:\ oecnsiiio tle cxplíco.r cate· 
goricnmellk o ~eu al'to. 

Ha um J!OD!o am que n noiJro ministro da 
jnst.içn n5o sc~uiu ti$ doutrln:1s libet·ncs:. é o 
·relativn :'t~ pri~õe~. Pnrel'C rlcJpr••hcntlt:r·sc do 
relal.t.crio que S. l~x. qnt~r hlVl'8lit• n policia das· 
uttl'iltltiç()es que j1i teve o rnrnm-lho IIJ'IIdos pelo 
ld tle U!?tl.. Como !Jeut dim•.11 .ros[Jl'ito o nobre 
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deputado · 1mr S . . 1'11ulo, se ri:• i;so voll;~rmos · n iltvo~ti duril do carg~. e lambem porque' obriga 
.atr:'•s, ·sol' in rc\'ngurc:u os libemas uirin rcform:• o, I!Ja;;' 1st rnd~ a dc.>mlttir-sa ·de um cargo -vitn
liiJI.'rnl feita n coutr:• go>to llCins con~ervodores. lle10, qu c so (meLo P.~rder ern virlude de scn· 
A policio só deve (ll'muler em um coso: o fia· ·tença condemnaloria.· 
grantc ul!licto. Fúr<l d~ssc caso, sli por ordem O Sn. GALm?io 0..1.~ NRYEs:- Tem a 011~.no. llo mrigistrntlo deve ser fei la a prisiJo , · v 

Estri fuLi;.:ndo o. 110r iss•J termina as suas ob. O Sn · IllEih..l. i> E VASC011CIILT.o~:- Ilins ·o eat'"O 
serv:tdh.:s, ·,(uc não tiverant po1· flm nli;is r3zel' de ~aFi~tl'ado é V!tnlicio e .n Oil!:1io lmport:J 
opposi~ãu ~o ,. ministerio, ma : proout·n o· au. dern tS$uO, J)orqu:~ IJca de~poJ~du das funcções, 
xilio da · poderosn inlelligenci:t do Mbrll mi · sem gamnlia ~ lgumn . · 
11istro par;• as. questÕ•!S que discutiu, ri !(U•l O Su. G,\LDll"O DAs Nrm;:s:;_NITo nümcluim as 
tanto intel'l·>sam no p::iz. E~ I(\ ce:·to de que a mas togn~ n:'s lutns poli liras. 
carmra liberal n~.l ~sfJnccer;i o ~olemno ce!m·. o Sn. AhnuA OF.: v11sr.oNcELL.os :-Hei lle rcs-
promissu d!l partido libcr:~l , e que a reforma pond cr n c~~c apnrle. · · · 

· judiciariu P"r .cllo proclnrnada · no scn pt•o- .A in«.:ompntibilid:~do absolut:~, como dis5e, traz 
gr•lltiiiiJ ser:i re:tli7.a•in. · · . . desvant:•gens J>OI'IIl\1: tende a ~!Tastar da carreira 

o 8r. ~lelrn de Vtu"conecUos :- os homnn~ de m·q·cc im~:Jht, o~ t:tlenlos, e as il
V. Ex.., Sr. l>l'e$i•tent~ .. 111c cJ:'1 :t J ! ~l:nTtl .depnis lustraçü~~ . Outr'on•, quando cr:•lll Jr:ctHJUendas 
tla~ 4 i/~ h~oms <1~ lilnlc! Ni.a fw:o c::sa domlorn- e,r;ar:mlida.~ :>os m:~g-istrado~ .ilS :~spir3\:ues po· 
ção parn diri:.dr uma em·:ur:~, mas shnplo;;- httc(•s, mmto~ homens d1stmctos t iveram in· 
111enlll p~ra eon~l:.rnnr 0 fnclll 0 ~al' n· rn.:r.ão por .. f(rc~~u nn ·,n~::i~tt·ntnra. tins, tlapois d~ nl<-uns 
que accileli n l.•ala ·:r:•. ~lll1Jot•;1 nflo ru~lo . tempo nnno~ elo relevante~ serviçt•S. nbandou~n~n :e 
para dit<eulir· u nt"i,·ntucnl•l ; 11 uobro ministro dn l!art·cira e d~dicaram-sc li vilh• poliliCll,exclusi· 
justi~n ~cabem do 1kd~r:11' (jue dcsl'java ral.lar, v~nwnle ; outros continuar~m nella , ·mas pre· 

· m;ts niío em h cru tiio alliantadn; cstan1lo c1t ~tnn~o ~emprc os moiores · scrr i~:os, quer como 
pre~ento, n~o florlin con~cntit• qtw s. Ex. fosse mag•~trnelos, quer como deputados Otl IIIinistros. 
comtrangi1lo a rallnr ngor~. ~endo certo quo Entro os pr·imeiros ofTert•co bt·ilban.to excmvlo o 

· todos csperavmnus CfllC ti rliscu~siin in ser adiada nobrl! ministro d:1 J nsti~':l, IJU•~. JlOl' l:ct·gos anuo~. · 
pel~ luwn. illus trou 11 closse cln mtogi~truturll c uli1ial a 

nbmdonou, rlelxnndo vivas ~aud~de~ u· todos 08 
O Sit . OLtmAnto: - Apoiado. Isto é o. que sCU$ collcgns, Jlal'n dr~diénr-Fo li \'ida publica. 

n5o ~o comp:tdcct' muito com ns Pl'alicas parln· (..t 11r.ir1du8 :) . · 

mcnt.,rc~. l'ercOJ·rn··sc tod:~s os reformas n:; mnis in1por-
O Sn . ·PREStolixTr;: : -O reg-imento monda ir laitles d11 nosso paia e havemos de encon&ror 

n sc~sfio utti !Í$ ti horas da t:ii'Uu. · nellas vestigios da collnbornção do disLirictos · 
o sn. l?n~:JTAS CoU'rt~Ho :· ~-~las y. Ex. le· mngisirados,qucr no p:~i'lumcnto, quer no podt!r. 

v:mtou a ~c~s.'io otllro din poueo depois· das r.. O Sn. GALDIM l'As NBrEs lln um aparte . 
horas . · . Q ~~~~ IIIEtnA os V.A~CGNCELLos : ·-:-A iucompn· 

O Sn. PnE;IDil i'õ'l'l> : - Nes~a occasiã.o havi11 ltbthd~d•: a!JH:Iut:t t•nl . cou• t!Tetlo lc'l!ltllll do 
rnzões ptu·ticul•ll'es, os ministros t.inham de ir parlil1o libcr3l; mns não como :1 qúcro:n e n 
cuufercncinr • . · . . promovem ~cluulmenlu, não n~s coutlh;ües des· 

o Sn . MF:rnA llE VASCONCtlLLos::._como di!i~ll , favor:weis, nas ci•·eumstnncias em IJUe se aehn. · 
venho em :Hl:dlio·do nobre ministro dn jnstiçn, (Apaiarlos . ) · . . 
do c9nh·nrio tcl'ia cvit:•tlo que mo l'<lS$!l dada :1 · O turig-istraelr. t! n vicUm~. qtw so!Tre scnwru . . 
pnlnvr~. romo l17.cr:cm outros qtle se aclmm é constontcmen:c :tlvo de nerimotlio~as cun~urns 
in~cript"~ ; ufiu lt•niiU tempo dt! discutir o or~·~~- o accus<•çi:íc~ vaga~ l:m~~edn~ sol!l'e toda classo•, 
·mcÍlto, :~p::uas di roi nlgnm:ts pabvt':ts part~ S•:tn distinrç:.o nem execpe:ão. (.·lpoit:dos ,) · 

· i•t·cl'llCher us llliiHHo~ 1(110. re~ta : n ; em outra O mat;i~ll';otlo não tom g;~t•anti:•~, ni\o tem ru -
occ:tsi:1o, nt•sl:t 11U na tort:cim tli!cu~sno, :;i me lut·o, ~un po~i~·ão tl prec:~ria o d1•ponden te . o 
derem u palal'l'a (a/•oiw!os), di.,ctllircl . 1'\~!l'lllal'· juiz no Urazil •' o fnncci .. nnrin publico II UC s1~ 
mente : ~~~~~~ ~llll'ODllictli~~s maisdL•sv~ nl.::josa~, seja qual 
· O nohrc dcputndo pôr s: l';~ulo. cuj~ .~utori'- for .o ponl\l dll v1st:1 ·~ou 'lltc · ~o l' llC:tt·c a sm1 
d~dll nestn mnlcria ,; por toil:J~ reeonhcci.l<t, em po$içün ;, entrct:utLo pl·cLciHII>·H: iueo mp11tibi· 
uma da~ nltitnn ~ ~cs~õc~ 1\~1. o seu testamento . li~<~l·o put'n llldo; n iaco;:qmlihilio.ladc 11cssa~ 
Foi um lc~t:unento dign,1 de m~dilaç:io c C>· c~au]ições é de !un:•.rclt·o:~cth•id:ul,l iniqun, t.i 
.lnelo. nnmamentc pr1·judu:wl, hn tle ti'11ZCr dc~\'nn - · 

s: E:.;.. ill~lilniu às dispo>ições-~lti ~ua ullinia tr~gcns c m:olo-:< ; ~cut (l l'lJVL'ilO ;tl !!nm . hn de .· . . 
.. vo1\l.mle parlan•entnr sob " nmea~:1 dn~ incompu- . (:tpoiwio~ e· aptll·t<~.~.) ' · 

tihilid:1des al.lsolnt:• s, com qucso prete:ndc. cor.tat· · p, ,i~ bctii, (],•f.rctni n inl:óh\[1ntihili•l':llhl' nlo:<f)· 
o ultimo !in tia no.~s:1 exi~ltmcin poiHic:t c pa1'la- !tttn 4! h avei~ do v~r :1 umior pnrLo Lll~~~'' l)lci:nlo 
menta•·. E' um" intporl.:tulu po~'a p:ct·l~ment~r. de mngistr:1dos di~ l inctos alonndonar· ~ carreira 
que C:11 honr<~ numa el:ts victim:•s ·mnis illustn·s para procurm· outr:• viua e 1H' •1IIs$iio .e1U•! t!•o 
de~si• mmli<ln iuiqua I! in.lust' l' de funestos o!T.:ro~n oulr(1s courmoch•~. mciltorcs vunt:~sel\5 
lllTllilos. 1r injusta o iniquu, llOrl(no (ll'iva o. ~ lll1~iç1h mal$ ttl-(l'adavcl; 1iccretai :t inco111pa· 
.mn:::i~lr:t•hl chl . ~n:ls . lt•xitim~~ lll'llil':~~·ii<.•s . IX'Ii- lihilid:ul,l :~hsolul.ll e rcrds •·omo :ts ()ortas. 
tic:is, ljllO Jhel f'lll'~lll :::ornnl!lla~ pela propi'Ía p:me iitj;r~s~o 11:1 lll:t~i l' t'ralUI'a SlJ feChHt'iiO . :1ÓS 
Coaslituiç:•o 4' IL·i~ \'il.(t•niC$, 4Jil:llldo reco!JI)U · Ntlonlo~ t' •i~ voe<IC,: tli'S :~t·ry,:olmla~ , pnru se· (lbri-· 
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rem· de preferencia aos candid~tlos. inhabeis, 
menos idoncos. e sem vocaçiio. (.4 P.Oiado$. } 

Os outros fu.nccionnrios no Dr~ ~ti, os proprioa 
militares, ent regra, começam e terminam sua 
carreira nas co.pitaes e gr:tndes cid~dcs, muitos 
~fndn de categorin inferior percl!hem vencimen· 
tos superiores 30S düs m,,gistrarlos; nas. eid~des, 
onde residem, enconlr~m commodos, vnnla· 
gens c recursos •. que lhes su:~vis:un n sxistencia. 

O Sa, OLEGAltto: -No niinisterio dHJgricul· 
'ur:1 ha empteg:~dos com maiores vcndmento~. 
do qne os membros do supremo trillunaldejus-
tiça. . 

O Sn. MEmA oE VAscoNcllu.o·s:-0 j1liz, porém, 
come~.~~ sun c.1rreira nos sertues do Dr:~zil, por 
losores inbospilos, lutando com m i! difficuld:1(lcs, 
arrisc:lndo muitas vezes sua vida, compromet· 
tendo su:1 saudee n de sua ramilin; nQss:l porigrl· 
nação consome n parte mais preciosn de ~u:~ 
existencin, e quando depois de nCnnoso lidar 
cbegt~ 11 uma cnpittJl, ou pela promoeão ou pelo 
occusso, li qunsi somprc na vclhic:e. • 
. t!olllp:,remos o magistrado com uma classe de 
ruucc10n:u·ios de igual ~legaria. refiro-me aos 
I!!~L~s do ensino superiorr que tnm!Jcm são vi
t~helOS e e.~ercem uma profissíio lguulmcutc 
nobre e elevada. 

Os lentes tnmbem começam e tertnin~m sua 
carreira uns cnpitnes, t~m maiores vencimentos 
que os. magistrados, goznm de outrcs privilegias 
e g~ranlias, ~amo I.Jcm, titulo de conselho, 
honras de desembargador, e menor espaço da· 
tempo p~ra jubilaeão, c, si continuam om e~cr· 
cicio depois de.•se'tempo, perecbem a ten;a parte 
de sens venc.imentos; o magistrado, \lOrêm, não 

. tem nenhum desses pl'ivilegios. AIL'm disto o 
lente pódt~ dedicrtr-~e ü clinicn on ndroc11cin, e 
em fJlllllqncr dessas 1n'ons~ucs i!tU3lmeute no· 
bre~ e rendos~s l\Ufcre lucros, pódc atê adquirir 
fortuna,; o mngistraJ~ nuo póae.scnlio ser juiz, 
pode npenas dnr dLnlumo n prem1o ou comprar 
titulas publicas, mas como dai' diulleiro :~juros 
quem não o tent parn vh·cr ~ 

. No entretanto, quando o ma!fistrndo se c1Cha 
nestas condicües, qttnndo prec1s:t d:t protecçiTo 
dos poliere~ do Estado, .lodos se lPvnntam pora 
fozer i:ontr:~ elle um:tlJOtTivcl cruwda, cruzad:J 
qua sa manircst:t ntt\ em tlocumcntos e poças 
officiMs, nos r~l~torios dos ministros e na lri· 
bunn do pnrla111ento ; é facto Yerillcado e que 
cont.rist~ e incommoda: tem-se lev~ntado m~cn· 
&•cões graves, va\(ns ar:;-ui('ücs, não contra ·o 
mngislrado prev:~ricndor, mas contr~ a mugis· 
trntura em gero!; ningltcm cuid~ de melhornr· 
lhe· n sorte, a má vontaclc. 

O Sn. Ot.EGAnto:-Jú se clwmon a m~gistrn· 
lnra u~111 ch:~ga c o govorno não recl<~mou 
contrn tsto. 

O Sn. MElllA DE VAsco~>cELI.os:- Isto é lfío 
dcsprezivt'l, que não merece r~stJostu. 

~euhorc~. {1. verdade é quo, s! em no.sso pnit 
c:mtc uma cltt:<\SC de em[li'~!WilOs publmos que 
tenha dado provas de houracloz :1té ti heroici
dad~, li a m~gistt·uturn. {A 11oiudos.) 

E.m .re1n:a o_mngislrntlo u,torro, como viveu, 
r.heH.l de pr•vnf}Ous, (lll'Cillllr::ll'tcdatlcs o di~S"Oslos. 
l{'jpndo ti snn Jamil in a poiJt'cZn c:~. inuigcncia 1 

Não qLiero estabelecer. exeepção r•nra. a mag-istrn· 
tura; n probid~de é em gernl n portilhn do ru\Ul• 
cionario no Braz:il; mas, aclualmenle, é a ma~is
traturn, que precis.~ de deresa, porque é n 
victimn cscolhid~, e .•. 

0 Sn. GALDH\0 DAS N:n•Es dtt um apm.•te. 
O Sn. ::.lEmA DE VAsCONC!i:Lt.os:-Não me 

incommodou o npnrle do nobre dcplltado, antes 
eu lh'o n~rrndeco, porque me pi'Oporcionou a oc
cn3íão p~ra levantar am protesto em f;~VOl' 
dessa closse tão ioCeliz e tio digna de melhor 
sot·te e mais protecç1io, . porquanto está no 
interesse do paiz qtte· se eleve a mngistt·atura, 
que so lhe gnrantn n indcpendcnc!a, e seja 
eoltoc~d~ em condições de bern estnr. 

Não eondemno n incompatihiliclade em thesc, 
mas condemno-a n:t actu6Hd:tde. 

(Htt a]Jartes.) 
Decretem a incompatibili!lnde absoluta, mns 

garantam as vantsgens indispensavets· para que 
o mugistr:cdo JJOSsll viver indt~pendente e ~alis· 
feito com a sua carr!lira e profissão. (llJloiados.) 
Decretem. mas nltondnm rrue não e o maglstrado 
que tem immisc11ido a sua toga nos 11 leitos e lei
to!'nes parn proteger sua ell'içiio. (Apoiados.) E' 
preciso reivindicar a verdntle dos f:~ct.os c não 
exagern1· injustamente Nlío pretendo cnrerni· 
zar abusos, nem defender os prevarie3dores, 
elles desgrnçadanienle existem, sejnm eJies pa
nidos ; sobre elles recllinm com sever1dade as 
censuras, mas não sejam todos nivelados; em 
regra os corrompidos não eslil~ antre .nqU<;Il~s 
que se clm•am por seu mere~tmenlo a pos1çao 
emlncnte na vida publica ou na ca•·reil•a poli· 
tlca ; são excepções. (A.poiados.) E eu desejo que 
o nobre de{lut~do por Mmns e ar1uelles quo, como 
S. E~ •• têm-se mnnifcstado cotn tanl:t acrimonia 
fossem mt~is positivos e demonstwssem quaes 
slio os q1te têm ~lcnn~.~\lo elc'v~dn posição poli· 
.tica :i cusln de provatknçücs (apoiaclos) 011 de 
abusos. 

O Sn. G,\LDt~O nAs NE\'Es:-Niío dis~e islo. 
O Sn. ?!IElM PE> VA$CONCELL•)S: -0 np~rte de 

V. Ex. prestava· se a cs tn in terprehl!;lio. 
O Sn. OLKCU.RIO:- E o qus justifica a neces· 

sidnde de expellir os m~gistrados do jlnrla
munto? 

o Sa. III&tnADE VAscoNCELLos:- A incompati
bilid:~.tle nusoluta não li nccessnrin. pnrn garnntir 
p liberdade do voto, nem parn evilnr 3busos 
eleitoracs ; os abusos cxist~m o c;ontinu~rão, 
sun c:~u~::1 o origem s~o !Jcm conhecidas ; a 
princip~l ~ unicn Ynlllagem dn ineúmll:l.libilidacle 
3bsolütn, repMirci sempro, e ol:lrignr o mngis· 
trndo a Yiver sômcnle parn a v[da. ile juiz c ...• 

O Sn. OLEa.\nto : -- Procut·cm Dlconçnr csll). 
resultado pelos moios lcgaes. · 

O Sn. MllmA DE VAsco:<:cKLLos;- ... poder de 
[ll'l:!rerencia npplicar-se nQ estudo do direito, 
p~rn melhor hnhiHtnr-sc, Jloder adquirir conhe

.. cimcnlós rspecincs de jnrisprttdcuci~, consti
tuhHl.O·Sil jurisconsllllo; mas par:~ islo são no· 
cessarias outrBs IHOvidcncins, é preciso que a 
incompntillilidadc sl'jn ncompanhndn <lo oull'n$. 
rcformu~, c IJUC, Rn~lmente, sejnm gtlranlidos ao 
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juiz os recursos de uma villa commoda,.desc~n
çada e decente, de maneil'll que, no silencio do 
seu gabinete e fúra da vidn a.gitada da IJOiítica, 
possa, com provdto, applicar~s~.~ ao estudo e 
com satisra~ão enlrt:gbr-s~ á sua nobre pro• 
fissão. 01poittd(JB.) · .. 

Não devo conlinuar, Sr. presidente; a hora 
esta tllrminada e Lor~os enfadados: cun~egui o 
q nc d!!sejav:., _ 

U~r Sn. DEPOTAIIO:-Ouvimos a V. Ex. com 
muito prazer. 

O Sn.liiEtRA n:tVAscl});cELLOs:-Guardarei para 
outra occnsião ;1s o[)sen·.a~:iíes que d··~eja v a razl!r 
sobre o orçamento da justiça, si, como e~ peru, 
uindn obtiver a p~laVI'a ~m liCC~siâo que tenha 
tempo sufficicnte para di~cutil'. (Muito lmn.) 

O Sn. DA~TAS (ministro da jtMtipa): - Pe~ 
a palavra.. 

O Su. PuESlDB.N1't:- Est:i adiada n discussão 
pela hora.· · 

Em seguida o Sr. presidente d:í ·para ordem 
do diuíH de Jutho : . 

i. • parte (até i lwra8) 

Continuação da i.~ discussão do orçamento do 
ministerio da justiça. . 

Idem da :L • discussão do proj!lcto n. 82 sobre 
secul3risação de cemiterios. · 

3.• di~cussiio do pt·ojeclo n. 310 À, lorri~ndo 
.. e~tensivo á~ fiihas dos officiaesd:~ tirmada, falle· 

cidos antes da lei ·de !I! de Junl1o .do :1.865, o 
montepio milit~r. 

!!.• diln do projeclo n. 5~. isentando dos 
direitos de impo••tnçào o moterinl destin:rdo ti 
exposiç.iio dos produclos dos Estados-Uuidos. 

ld1'm do projecto n. '!97, sobre exportnção da 
berva mate par::~ os mereados da Europa e 
Esl~ dos· Unidos . 

Idem do projectr n. ~50, relativo 3s leis sobre 
mineraç~o da província de Minns Geraes. 

t.• dila do projeclo n .. 63, sobre licença. ao 
Dr. Nicolau Antonio de Uarros. , 

i. • dito. do projecto n. l:iú sobre carteiros do 
correio. 

t.• parte 

ConUnua~ão da 3.• discussão do projocto sobre 
damnos e smistros. . 

Levantou· se n sessão lis IS horas da lar de. 

Rcdacpão do projecto 1~. 278 de 1879 

À asscmblêa gerai resolve: 
Art. L • O qovcrno darli por li~uidndas as 

contas do llnndo almoxariFe do arsenni de 
guerra dn provincia do S. Pedro do Sul, Fir· 
mino Luiz Gomes de Abreu, encontran4to-se o 
alcance com DS sobras . reconhecidas peln thc· 
sour:u•ia lln mesma prnvlnc ia. 

Art. \1,• Revogam·se as disposiçii~s em con· 
1rariD. 

Sntn dns sessuRS, lO de Julho dei880.-Ruy 
Bm·boza .. - Silveira d~ Souz-a. 

Ton1o 111.-48. 

. Rcdo.qão. das em;udaa {eiJa8 c opprovarlas pelu 
canurra dos dqmladoa á propnsta du goDerno 
ft:J;:,ndo a úespeza do m mister i o de estrange1rot 
pa.ra o c;r;rcicio de 188!...-188:1. 

Acrescente-se no lagar competente: 
A assemblén ~enl resolve: 

·Art. O mlnistro e secretario de estado dos 
negocias esu·nngeiros o autoriY.Odo t1 despender 
ilo exercido financeiro de :l88l-i88íl, com os . 
serviços designados nos seguintes par;~grapbos, 
8 quanlia r.e................... 851:0066666 

§ L' Com a secr~·tuin de estndo UI: !lior5000 
§ 2.• Legaçií~s e consulndos • .. ~\15:S7ob4)00 
~ i!.• Em1•1'e1pdus em disponi· 

IJil idade ...•...•••.••.•. , 10: 6668666 
§ ~.· (Como n~ propO!Ola). ... . .. 3ti: OOOJ>OOO 
§ 5.• (Gomo na 1Jropo~ta),..... 35:0006000 
§ 6. • !Como nn p1 OJJosl~).... .. :lO: 0006000 
§ 7.• Commissão Ee liquidação 

de recl;rmar;ues .•.. , . . . . . 7: 200/JO()O 
§ 8.• Co111missf•o dlllímites. ... 117:000~000 
S,\;1 das commi~sõe~, ':!O de Julho de !880.

Ruy BariJo;u.~Rodolpho .!Janta&., 

REDACÇÃO DO PI\01RCTO N, 3J A DB 1880. 

Emettda! (eiiP.s s approvadds pela crmwra das de· 
pnta.dos a PI'G[XJ.~Ia do rJOVCI'110 firaudo a dt8• 
pcza do miJ~isft'rio· dQ iniperio pa1·a o exercicio 
d~ i88l-l88!. 

Accre$cente·se no .Jogar competente: 
·A assemblea geral resolve: 
Art. O ministro e secretario de estado dos 

ncgocios do impnrio é ~utorizado a despender, 
no exerci cio de 188!-188:!, com os seniços 
d1•signtldu~ nos seguintes pnragrahos, a quantia. 
de 7.6&9:788~833. · 

·A so.ber : 
L (Gomo na pl'oposta.) 
i. (Idem. · 
3. (Idem. 
&. (Idem. 
6. (lrlem. 
6. (Idem. 
7. (Idem. 
8. (Itlem.) 
9. (ldem.l 

lO. (Idem. 
H. (Idem. 
U. Guhiricte imperi•l : sendo 

600~ pnra o ~"Xp~diente do 
gllbinete imperJale do con· 
selbo lle ~statlo.......... 1:900#000 

13. Cam1H~ dos senadores; .11ba· 
tendo•se l8:0006 para os 
vngas e nusencias de mem-
bros dll cumnra.......... M0:668;~000 

l3. Cijmnra dos deputados: abn• 
tendD·se !8:0006 porn as· 
vag.1s e llm~encias dos 
m·•mhros da romarn ; e 
reduzindo-se a :t:OO<l6 a 
eonsign~çlio pam as dcs· 
pezas· dn. sec1•etnrin ; a 
i:0008 a da impNJssão do 
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p:.peis ~vulsos ; n W:OOO;) .a talta absoluta de clerigos nncionacs c nll caso 
a da impress~o em livulso exceptundo na dfspo.siçiio artteccdarue. 
do~ nnnaes da camaro nn• ~0. Serninnrios episcopnes: Sup• 
te ri ores de i8ii7 ; a :!:000:5 · pritn ida a de~per.:~ com os 

··· ·-·· a -de.despezog extrnordinn~ auxilias que se julganl•n 
rias e eventuaes, e ·~ r:i00t5 indispeas .. veis ··~· ..... ...... U0:~50;5000 
a de ciJmpra . de li\·ros S!l. Faculdades dt~ dirllito : re-
pnr,, a bibliolll~cn·; sup.o dutidn a i:OOO~ n d~s1•ezn 
primindo·se ns de mobi· com ncquisiçilo e et!cader· 
lia e g•·nt.iOc,oçno aos em· nação de li nus pnra a 
pregados ............ •.•• 853:9\0r?QOO bibl'othecll e nosignatura 

i5. Ajuda~ de custo de vinda c de revisLasejorm•es sden-
volta dos deputados .. :.. Mj:0006000 litlco~, 1w . fncultlade do 

:1.6. (Como na JJtoposl(l.) Recire; a UOO/.í a de im· 
i7. SUJlPl'imiuilo·se n llespeza pr .. ssões diversus, JlD.[Icl, 

com D. reimpressão d:1 I e· livros e outros ob ectos de 
gi~l(lçfín de 1808:• 1837, e expediente, na rueul.lnde 
·~que J:esultardo ilâo pre• de S. Paulo: c a !:000.), 
enchimento das vag-as de :is despe.t:~t divergus o C\· 
dous direclorcs.e ll'I!S sub- traordimma" cn1 c~ da uma 
direclores,ubatendo-seme- dns raculdades ...•.•. ,.. i~7 :61iO,)OOO 
tode na consiguação para 2:!. FDeu\dndc de 1nedicina : re• 
impres~ões e d\\c•·~tor. IHl· duzidn a iO:OOO~. ~ des· 
blic~dos denh·o do exerci· pezn com :~ugm•mto de 
cio,rel:~lorio du. mini~\erio gabinetes e l;~boratorios e 
e ou,ros ac,os; redUiido. a evcn~U3P.s ; 11 4:600~ a tle 
6:000~ n despozn de P~· aequisiçlio e cnc~dermH;~<> 
pel, pllllll:i~, hnl.:l, liHos. de livros par.ubiuliuthe!:/1 
moveis o outras despe· <l:ts~ign:•tur:• dtl jot'tt:t••s ·c 
zas cvcntunes ; e a tres reví~lns ; n i O o nu mero 
o numero de ~ervcntes, de ~erventHs com G:õ71l.,, 
que dever:io f01·mar nmn e 11 t::iOO~, a de ll;•;od, 
consill'n:•çf•o C..'JJ~ciael .de penou~, impressÕ•!s, e\r.., 
:1:6U,5i.iQO ; e 11 l:"iOU~ ll na f:,culdade do llio d!! 
despe.tn do~ ror.necíment.o lanciro : n 6006, 8~ des· 
dll tc~isla~ao n~ I'C!Jlrll· pel~S dlvcrs~~ c e~tr .. or• 
çue~ do winistP.rio ...•.. • l8i :MO~OOO din.'lríns nn faculdade da 

!8. Reduzhln a3:000f,i a dt:speEa Lnbio.... ..... .. .. . . .. . . 369:0fSW'OOO 
com os vicll·Jlt'csidenlos P1u·agrapho unic~. F!c~m 
em cxc!·cicio, nos casos rcvo~udas os d1sposu;oes 
em quo us jJrcsidentos, . quo mundnm proct>der n 
legitimamento impedltlos, ex:1mcs de preJ)uaLoJ'ios 
ficnm com dit·eito no orde· na faculdade de ml!dkina 
nnd ·J ; n 40:000,) a de d:1 llahia. 
ajudas de custo pnrtl des· St3. E~col~ [lolyh>.chnica : L't~du· 
pez~s do primeiro eslnbl."· zido a iO:OOOb u d&Si)Czn 

·leclmento; o ~6:000~ n~ com acqnl~:çnode livl'ose 
de ajud:• de cu~to fJnl'a instrumenl•'s (tnrn n bi· 
viagens, c o :20:00~ l1 de blioUH•ct• o gubinet ·&; o a 
ncquí~içii(• de mobili~1, de· <J:OOOS ns extraordimu·hs 
coraçfi•• c cuusc.•rl•oç:•o t1c ~ e evcutu~es. ... . .. .• . . . . \!9!:!18\l~tiOO i7a: 1 oa~~aaa 

!9. Cuf~~o~~~1iícÜ. :' ·Reduitd~. ~ i!J,. (Como na PNIJOStll,) 
o\80:0001~ o élcspe;:a com !õ, Instituto commeroinl: SUJ)· 
oamcho~. e abatendo· se llt'illlindo-se a despiJZII com 
fi:fl00,5 nu despeza llo pes· um $~rvenle, redmida o 
sool dn$ c~llwdrnes, pai':J. 6006 a do pnpcl, puuno~, 
as vug<~s; não ~e p~•gnndo illumhwçno e outras. 
congruas aos ngor1os cn· jG, Supprimída a de~(Jez:r com 
commend;•uos seuiío veri· um enc:u·rcgado do m••lo· 
tlcadu e rc!~onhcclda pelo riol das escolas; red\lilido 
governo ri impossil.'illdade n tiO:OOO~ a do exr1edien1e 
de pl'oYcr colleclivomentc dellos, n 6:tlOO,S a de livros 
as parochins , mediante e ontJ'Os olojnctos; ~uvnri· 

·concurso por falia de con.· mldns a despeZilcOmo ele· 
currentcs ou sacerdotes v:1çiio de soi~ eaculll$ du l.'' 
habililndos ............... : 793:000.';000 n.~:!. • gra n e ns •le~pe1.os 

P!lr~~rapho unico. Aos sacerdotes estt•ungei· oxtl·nortlisuwi~a' inclusive 
ros nflo s!! pugllrâo congruos nfio sendo provnda a de tn·emios; cnnsignan• 
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do-se fiOOI pllramudonçns 
d•J es1•ola~ ;. elevuddo-•e 
:• U :000,5000 11 de re· 
paro · uteosilius e~eola· 
re~; ·r~duzldas a tii0:0008 
o •le ulllguel rle cas~s e a 
6008 as tt .. ~pezas extrao•·· 
d: nu rias n·• intem<llo do 
ÍHII•eri:ll collegio Pedru 11; 
ele1•ada, elullm, a 35:0006 
a d~ subvençiio 11 escolas 
J•arliculares. ~endo o go· 
veruo antoJ·izado 11 sub· 

_ vencionnr olê 20 cursos 
llOclUI'IIOS .... , " ... , • , 

~7, . Escolu norm:•l ~endo 52:000~ 
p:•ra o pes~ot•l, Sllgltndo a 
1ahclla nnnex11 no decreto 
n. 7ti8~ dt~ 6 do Março de. 
!880; t:8008 para pa1•el,. 
I: v ro~, objectos pnrn .a se· 
cretaria ·~ i 11 umina~3o; 
~ : 0008 poro li VI'OS, enca • 
dernoções, material p:1ra 
as :miAa, instru•nentos, 
app:u•elhos e sua conser· 
V11çiio, e ougm"nlo da bi~ 
bllo&hen c mu~eu pedogleo; 
Ui008 para moveis, uten· 
si li os e reparos nos exis • 
ten ks ; c i: 000/$ p:~ra 
eventuaes; lndu~ive sn\a• 
rios n set·ventes .......•. 

!8. (E' i7 na pro/•ostn). Acade· 
mia das bel ns artes: re· 
duzidn n l:OOOI 11 consi· 
gn:•çilo paro IJtemio~ aos 
arli~t3s nat~ioJinesque m~ia 
se dP.sLiugnirem ; e ~U[I· 
lll'lrnld!l O d•l IICfjUI~lÇão 
1\~ uhrns :•rtistica~, gessos 
H g•·uvut·as ..•.......... 

119. (!8 da pi'Opostn.) Inslilnlo 
tl"s meninos cegos, · redU· 
zindo•so.u oito o numero 
de scrvenles e it a:a60,$ u 
de~peu eum os mesmos .. 

30. (19 dn pi'Oposln.) nodu.J:in
d(I•Se a 7 :66~n n dt'sptz:a 
com nlimento~~fjo de ao 
alumno~. ti roz:io de 700 
réis diurios; :1 1:17761100 
:• de nlimentnçf•o \los rcpe• 
tid?res, roUJ)eiJ'O e 11gen· 
to, tut mesmn · rnziio; 'n 
4:0008 ~ do roupa pn1·~ 30 
nlumnos; :• :1.:000~ n do 
papel, [Jennns, li nos e ob
Jectos tle ensino, etc. ; 11 
!1:0008 a. de m9tOI'ia v.rima 
Jlftl'll as oDiei nas; o l'iOO~ a 
de conecrlo c ncquisição 
dll moveis; e n 300, o de 
cxlruordi 11~ l'ins ........ .. 

31. (:lo da proposta.) ~sylo dos 
menmos desvnhdos; ro· 
du:tindo·s~ n 3:!00~ os 
vencimentos do dircc&or. 
sendo i:G006 de ordenado 

6 6001 tle rraliftençlio, sup
primido o lognr do almo· 
xorife ; r.•duzida a ~:000,$ 
a eon~lgnaçiio para lava• 
gem de roupa, veatuario·, 
cal~ado, el.e.; a !:500~ a· 
da 11luminnçiiol aequisi~tio 
de livros, paJ!e , mapp:1s, 
ele.' suppwuida a de 
conservação do prcdio ... 

· 3!1. (3t da flroposta. Como na 

963:8.,7/i(IOO 

l:i9 : 300;$000 

63:00~00 

liO:o\93~000 

!W.i67~00 

proposta •.•• , .••..•.•.. 
33. ( 31 da pr' •posla. ) Sertrlo 

31i:MOS ·com o pessoal: a 
saber : um direclor 7:0008, 
um L • ostronomo 6.0008, 
um !.• dilo l.i:OOOf, um 
3.• dito .\:0006, um colcu
lador j:&008, tres ~lumnos 
aslronomos o. 1:200~000, 
3:600~; um conservador 
do material 2:l00~, \rcs 
guardas-manobra~ u 950~. 
i~SSO;$; um porle1ro 960~. 
um servente 600~ e 
13:660~ com material, a 
saber: publicaíües, com· 
prehendendo texto,·. grn:· 
vuras, estameos, mappas 
o dingramas, a:OOO~; expe• 
dienLC, papel, pennas, 
tinto, etc. e limpeza de 
estabelecimento, i605 ; 
serviço meridiano c cqua· 
torinl, pilhas cleclrlcas 
para marclw dos ~11pare· 
tllos e·eetrícos 7'i06; ser· 
viço dos apparelhos chro·. 

~ nogt·:·phícos 3801; p~peis 
espcclacs e outrns dejJe1.as 
com o regis~rament<> me· 
teorologi~o 380~; produ
elos cblmicos ara o em· 
prego dn photogr~phia e ua cspectro$·copía üOO,~; 
mercurio po1·a ~mal~muar 
·.~s JJilhos o para :~~ ollser·. 
vações do n:•dir c do !enith 
~001 ; reglsll·os impr~ssos 
cspeci3Cs p~l'tl o sei'Viço 
astronomico, mctcorolo· 
gico. rndiomctt·i:l e orono· 
metí·ia 7jO,S ; sel\l)s pura 
correspondcncia Interno· 
cionol, telegrammns tiOOj; 
conservação do material, 
pr~leodLtra dos e$polhos 
telcscopico~, pinturu das 
coborlas c uxperiencias 
indispcnsnveís il: OOOIJ ; 
COl\SUIOO do g:IZ -1:000{;1 j 
~ssignaLUl'll de jornacs o 
revistas sclontlficas lJill'n a 
biblioLhecn, comprn de 
livros o encndernaoiio .... 

3<\-. (33 da 11roJ)osta.) sappri· 
mlndo·ae :1:0081 J•nrn um 
chronista, devendo o.s res• 

· peetlvns runcçues ser pro· 

379 

57:77:1~() 

~8:li008000 
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· cnchitl:~s pelo .· director; · ·. 
~uppl'ima.se tam:'cm um 
Jogar de omcial, logo que 
vagar ... : ... , : ... , ...•••. · !l:~oo· 

3S. (34 du proposta.) Reduz: ida a 
2:800,5 ;l .desper.a com ·a 
lmj}l'essiio dos · annaE's ; o 
5:U00f!i n da compra de 
livl'o~ e :~ssignatura de 
periodicos estrangeil·os, e · 
n.iiOOõ a 1l c despcl.:ls extra· 
ordin<~rías ... ............ · 6l: 718:5000 

36 .· (3D d:~ prt>(>OSI3.) Reduzida a 
i: OOOQ o despe.ta com a 
~eqnisição de documento 
~ .nolidns que inlcr·~sscm 
á hi~toría e ,geographia do 
Draiil .... .. ........ : ; ;: ; · 6:000~ 

37. (36 ol~ pt'O!lOSta.) Como nn 
. ·. propostl\. ·. . . 
38. (3i d~ proposta.} Elevando• 

~e n vcrb('t ·n .......... .. 
39. (38 da propost~.) Como nn 

proposla. 
~O. (39 da Jlropost!l.) Como na 

. (JtOPQ~ Ia • . 
U. (&O da. proposta·.) Como nn 
. fropo~tn . _ 
4-i, (~· dn proposta.) Como na 

proposta. · .. 
i:J. (4.:! Lia . proposto.) Com~) na 

proposta. . 
· 6.<i.. (4.3 d~ propost:~.) Como na 

. proposta. . . 
~- (U da proposta.) Como na 

35:000:;<)00 

. propo~w . . 
o\6. EYentuaes.. ... .. . . .. . .. .. . 20:001),';000 

Supprima·~e o§ &t; da proposto.. 

Fica aulot'izlldo desde ja o go,·crno u contratar 
o edillca~ão de pre~ios P.arG ns escolas pr!mnrías 
do municlpio neutro, DO p~<..'I,'O · maxm1o de 
l50:000tS. c:ldll. ·um, nns rre::tue&ius dá cidadn e 
!lS :OOO~ nns eutr:~s, llddiclonnodo :u'l jnro (lo 
copilnl que por ellcs se houver de despender 
uma quota de :Jmot·t.haç1io, que, ao cabo dt1 aer1o 
prazo, os conetilúa em proprl~dade do Esl3do ; 
!eoclo a 1mpol'hroeia DDiinal :1ss im de. amorti· 

· u~o com6 _i.lpjuro com~utndn na verba q~e em 
~da exerClCIO se cons1gnar para o serVIÇO do 
:tlugnel de casas ~olares, que elll caso. nrgum 
poderá ser excedida. 

Alves de A•·nujo, Almeida Barboza, Ri'Jdt·igues 
Junior e Abreu e Silva. · 
C<~mfJ:Ú·ceer:.m depois dn chamndn .os Srs . 

Coit.1. A~evetlo, Dnnin, Fabio Rei!S, Fruuoo de Sá, 
Si n l'nl, Freitas,. Jo~6 Basson, Libento Barroso, 
João lll'igi<lo, Pompeu, Souu Audnde, Theoda. 
r•!l.o Sottlo, Vi ri Dto lle Medeiros, Abdoti Mll3nez, 
·Mnnoel de ftfn)(olhues, Meira. de V•sconcellos, 
Luiz Felippe, SO:••·· ~s B•·andio, Esperidifto, Espin· 
d,Ja.Mariunno do Silvn ,Ribeirode Menezes, Barros 
Pimcntcl,Monte,Aiincida Couto',Auiuslo Fran~a,· 
Bulc;lo. Ferreira de Mouro, Ildefooso de ArauJo, 
Jcronvmo Sn•ll'é, ·Marcolino MoUI'a, l'l'i5eo !'a· 
rai~o.huy BuiJot:•,Rodolpho Danlns,Zamn, Costa. 
Ribeiro, Azambujo :M.·irelle~, Bllplit~ta Pereira, 
lnsé c~etano, Fl't>derico Rego, Alfonso Penna, 
Aureli.,no Ma!!olhâes, C11ndiilo de Oli\"eiru, Ce· 
eittitl Ah•im , Corrêa lbb~llo, Guldina, Alello 
Fratwo, 1.'hcodomirn, Antonio Certos, Cat·los A.C· 
ronso: Gllvfà<~ Pehoto, Martim Frnn<~isco,Marlitn . 
F••andst:o Fith·o, tllef{ario, Jm;-onymo Jnrditn, 
Tarnand:m\, Sigismundo, Flor•mcio de Abreu, 
::!ilv~it·:• de So11za, Camargo, ~lnlheiros e Freilas 
Coutinho. · , 

· GomparecGl'am depois de aberta n sessão os 
Srs· .. .\mcrico, Liuul Dourte, Tbeópuilo Olloni, 
St>n~phioo; Fernando .Osorio, niu!la, . Manoel 

· c:~rlos, &ldanh<J Martnho, . E~·nmmond!la de 
.Mello. Francist'o Sodrc, Moreira de Darros. Fe· 
li cio ·elos Somos, Joaquim Tnores, 1\lortinh() 
Cumpos, B••zerrn de Menezes, Jonqnim Brevea, 
Odtriio, Lon•·enço de Albuquerque, Barii.o Ho· 
mem de Mello, .Joaquim S11rrD, Soma C.'lr\':llbo • 
Ber.errn Qlvalcantí, Sergio de Cas1ro, Pedro Llllt. 
e Belfort vuarte . · 

Fa!L.'Irttm com pnrticipaçiio os Srs, Arnsíio . e Mello, Andrade Pinto, Blll'ão . da . .Eslaneia, 
Bu:u·que de Mace•lo, Franco de Almeida, Fre- · 
derico de Alm~idv, Franklin Dorin, Ign3cfo 
ltarlin~. José Marianno, Mn~edo c Mello Alvim; 
·e ~em ellll, os Srs. Antonio dll Stqueira; BI!!Corl 
Duarte, Couto MAgalhães; Frtlnça Cnrvalho, Fi· 
delis. Botelho, tlortn de Aroujo, loaqnim Na· 
bnco. Leoncio de Cal•vnll1o, Manoel Euataquio, 
Pt•;~do Pimentel, Souto, Souza Lim~. Ulysses 
Vinnnn e Moreira Brandão. 

Ao meio din o Sr. presidente· dcclorn aberta. a 
ses~iio. 

E' lida e DilllfO\'dda. a nela da seasõ.o anteeo· 
dente. 
. O Sn. L • SacnET~mo dli conl.a do seguinte 

Snln das commlssões, em !O de lltlho de i880. · 
RNy Barboza.-liotlolpllo Dantas. 

EXPBblENTE 

Requerimento do coronel reformado do exer· 
cilo AugustO' Cesor de Araujo Baslos, pedindo 
melhoramento de reforma.- A' eomm1ssiio de 
marinha. e guerrn . ~Je~UNà.o em Sl de .JuJbo de 1880 

PRESIDSi'iCIA DO SI\. YISCO:.ODB DE l'IIA.OOS 

SUltiMAI\IO.-txttoton11.-l'rojoclo·.-Approvaçio •lo · ro· 
d~tÇQQS, -. PIII"U:;U\A: . l'.4.1\T& lM Ot\t)~)( DO bl&.-GouL(OU,t\pl\0 

. óa ~-" 11io cuss~o do orçamento do ml~l11otio dn Jn•llça. 
· ·· lllscur~o . do Sr. mhoiotro ~a j1\~tl~a.- si~U~b•l•••n •• 

"~"""·oo ~••.-3.• ~loeu•liio d o pr<~jMto oohro damuo o 
sln1•1r<>. DI••. uno do Sr. Olos~rlo. 

A's H horns da manhS, fcil.a a·chameda, ocha· 
ram·se presentes os sr~ . Visconde de Prados, 

. Siio remellídas á eommissao de poderes ns 
cópias authenliéas das octns dGs eleições o que se 
procederam nos eolleg(os de 11a,ub1í, Pomba, 
Ullmllm e S3ntu Dnrbnrtl, no provmcia de Mioaa 
Gerlies, paro preenchimento dos vagas dos. 
Srs. deputado~ Lotoyeue e Hyglno Silva. 

E' lido, julgado objeclo de deliberação e man• 
d~do imprimir, o seguinle projecto precedido 
de parecer : 
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A commissão de pem:ões e vrden~dos a quem 
foi prese_nte o requerimento do desembarg-ador 
da relaçao de S. Paulo, Antonio Candido da 
Roch11, .pt>dindo um anno de licenç~ com todos 
os venCimentos para tratar de sua Raude tendo 
em consideração os atte,tados medicas aiwesen
tados pelo supplicante., com que prova ~olfrer de 
uma affecção da larynge e precisar por isso re
tirar -se de seus tr,1balhos, por alguns 'mezes, 
é cl.e parecer que se lhe conceda a licença impe
trada, adoptalldo-se para isso o seguinte : 

PROJECTÓ 

_ .A ass~mbléa geral resolve : 
Art. L o E' nutorizado o governo a· conceder 

ao desembargador da relaç:io de S. Paulo, An: 
tonio Candido da R•·cha, um anno de licent;a, 
com o respectivo ordenado, para trata r de sua 
saude, o.nde lhe convier . 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario . 

Sala das commissões em 20 de Julho de :1.880. 
-Dr. Almeida Couto .-Galdino das Neves, 

São approvadas as redacções do · projecto 
n. 273, de i879; das emenda<; feita s á proposta 

· fixando as despezas do ministerio de estraog-ei
ros para i88:L-1882; e das emendas fPitas 
á fi-x:ação da despeza do ministerio do imperio 
para o mesmo exercício de :1.88:L-i882. 

.PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da 2.• discussão do orçamento 
do ministerio da justiça. . 

O Sr. Dant.a@l (ministí-o dajustica):-- O 
orçamento do ministerio da justiça, sendo, com
parativamente aos outros, dos menos impor
tantes quanto ao algarismo de suas despezas, 
todavia, como bem o sabe a camnra, não é por 
nenhum excedido em importancia, attenta a 
influencia que os serviços que abrange exercem 
sobré a regeneração dos costumes não só poli
ticos, como civis. 

Em toda a parte os governos, ccmo os legis
ladores, se preoccupam dé uma boa adminis· 
tração da justiça e Rã o constantes nos esforços 
empregados para conseguil -a, e com ella uma 
magistratura que exerça as altas funcçues que 
lhe são incumbidas, de modo a garantir a sorte 
de todos os direitos; constituindo-se assim o 
poder judiciario' uma columna sobre a qual 
todos os cidadãos repousam tranquillos na sorte 
dC1s seus direitos. 

E' por isto, Sr. presidente, que as 9.uestões 
que interessam a administração da justiça, não 
pódem ser questões parlidarias, propriamente 
fallando, visto como a magistratura não deve 
acompanhar a sorte dos ministerios (apoiados), 
nem tão pouco a sorte das situações políticas. A 
magistratura é urna entidade que a uns e outros 
deve inspirar igual confiança. (Apoiados,) 

Sr. presidente, foi ·com gr.aride prazer que, 
nos dias em que aqui me tenho achado, ouvi a 
lurnin0sa discussão sustentada pelos illustrados 
deputados que têm tomado parte neste debate. 

Não podia PU d<\morar por mais tempo a res
posta que lhes devo. Trataram os illustres ora
dores pe_rfeitamPnte da materia; occuparam-se 
d~ ~uas1 todos o~ a;:sn~ptos que conem pela 
P·~~t,, que me esta conhad:1; externaram suas 
Ideas_; _pr·ovot~a:am. sobre q~nsi todas a opinião 
do mmH·tro da JUSliça e, mms de uma vez, offe
recera ~ sobre o a>sumpto conceitos tão acerta
dos e JU ·tos, que me dou pressa em declarar 
que delles me aproveitarei no desempenho dos 
meus deveres. 

D'en_tre e~tes or~dores, todos, revelando estudo 
e predrlecçao pelos negocies d~ pnsta da justiça· 
alguns , como _o honrado deputado por ti. Paulo: 
que merece JUSta nomenda, quer pela posição· 
elevada que _occupa em um tribunal de justiça 
do nosgo pa1 z, quer prlos provados conheci
mento~ que tem revelado nos assumptos da 
nossa _.Jurrsprudencta (apozado.~), fizeram consi· 
deraçoes de eiPvado <• lcance, a que procurarei 
respon?er. Outros, ailvogados distinctos do fôro 
da capttal do lmperio, e de cidndes importantes 
conhecedores por isto mesmo dos defeitos d~ 
nossa li'gislac;ào em sua appli'r.ação aos casos 
occurrentes,tJ"Ouxeram o seu I'Oncurso de IuseR 
aug_mentado? ~m rP.la ~,ão a al 15 uns, pela experi: 
encra adqu!t'l_da _ n_?s cargos que têm occupado 
na alta admiDistraçao. do paiz . 
. ~ois bem, senil ores ; a cnmara ·vê-que a po

su;ao do actu~il rnini~t,ro da justiça, já difflcil, 
tendo. de responder as interpellações de tão 
consptcuos oradores, torna-se ainda mais diffi
ctl porque, . para esmagar o ministro e ainda 
mais si Q possível, o individuo todos os or~dores 
á porfia, dispensaram -lbe palavras de tant~ 
confiança que elle sente-se confundido ante ta-
manha generosidaâe. . . · · 

O Sn. · OLEGARIO : - Fizemos apenoo justiça 
ao merecimento de V. Ex. (Apoi'ados.) · 

O Sn.DANTAS (ministro da justiça::-... e aggra
varam de um modo indizi vel a difficuldade de 
sua posição. 

0 SR. BAPTISTA PEREIRA :- 0 tal!•nto e a ex
periencia de V. Ex., hão de superar as difficul
da das. (Apoiados.) 

O Sn. DANTAS (minist1·o da justiça): -Senha· 
res, ou não gosto de exordios ; elles estão 
banidos, são de màu go~to ; e estou procurando, 
sem fazel-o, trazer aJg·umas considerações, com 
as quaes entrarei, dentro de poucos minutos, na 
m~teria que principalmente nos occupa. · 

Desses discursos tambem alguma causa sobre
sahiu que me tem constrangido até certo ponto; 
mas, com as explicações que vou dar, me parece 
que tranquillisarei aquillo que chamarei justa 
impaciencia dos que uesejam ver realizadas, 
quanto antes, reformas ou medidas, que estã_o 
amadurecidas na opinião, .reclamadas pela im · 
prensa e pelo pal'larnento, e que devem ser 
convertidas em lei. 

Esta irnpaciencia é justa, sou o primeiro a 
confes~ar; entretanto, sem o intuito de con
trarial-a, mas tão sóm~n te para explicar-me de 
modo a não me fazer decahir da confiança dos 
honrados deputados, preciso dizer-lhes que o 
actual minbtro da justiça, não senda irrr.soluto, . 
nem devendo ser irreflectido e precipitado, ha 
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de ter acção, h a de ter actividade e esforço para 
satisfazer, com a opportunidade que as circum
stancias · aconselham, as justas exigeneias de 
reformás que os honrados deputados assigna
laram por sua necessidade indedinavel. 

Tratemos, senhores, em gernl, da primeira 
necessidade, de que re;dmente so resente o paiz 
e que respeiw á sorte do pod!'r judicial. 

Carectmos de uma boa adminh-;traç~o dn jus
tiça; carecemos de um" boa organização da nossa 
magistratura. (Apoiados.) 

Em 1871, depois de griindes reclamações que 
vinhnm tambem de longos annos, houve uma 
reforma,realizada pelos nossos adversarios polí
ticos. 

Fui dos que sempre cntenqrram que essa re
forma não satisfazia ús necessidndes da adminis
tração da justiça e de uma boaorganizaçâojudi
ciaria ; mas cumpre notar, senhores, em pri
meir"o lugar, que nella ha disposições boas e, 
a meu ver, tão )loas que outra reforma que 
tenha "de substitui l-a não as deve desprezar_ 

Alguma;; aspirações da opiniüo foram satis
feitas; .e. para não entrar em um exame circum
stanciado, porque a minha jornada pa1·ece 

· que será longa, e eu, que sempre enfadarei a 
camara (não apoiados), não quero enfadai-a de. 
mais (não apoiados), · mencionarei a seguinte: 
~entre a policia e a justiça se estabeleceu um 
cordão sanitario que ha - mui tu era recla
mado ." 

O Sn. MEIRA DE VAscoNcELLos:- Um grande 
melhoramento_ 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça):- Um 
_grande melhoramento. 

Os juizes municipaes, que dantes julgavam 
em toda a extensão dessa faculdade, hoje jul
gam, é ex~tcto, mas julgam sómente nas cau
sas de :valor de cem mil réis até quinhentos, e 
isso mesmo com appellação para o juiz de 
direito, adoptando-se para ellas o processo 
summario do decreto n . 737 de 25 de Novem- ·· 
bro de f.850. 

Entre outras idéas vos assigualarei esta, para 
provar o que aventei. 

Já se vê, portanto, que por esse lado, logo 
depois de realizar-se uma reforma judiciaria, e 
nno sómente aqui, mas em toda a parte do 
mundo, corno poderei demonstrar ·á camnra e 
mesmo hei de fazel -o em pouco, não sendo faril 
uma reforma dessa ordem, tendo-se conseguido 
aquella, não era de bom conselho, pot·que e lia 
tem, a meu ver, defeitos, porque tem um caracter 
um pouco hybhdo rm sua organização, não 
era de bom conselho, digo, que immediatamente 
tratassem os de outra reforma_ 
. Reformas sobre reformas prejudicam á causa 

que se quer servir. 
Portanto, só por isso vê-se que de i87i até 

aqui o tempo já decorrido não é de mais para 
que hoje comecemcs, com todo o afinco, a oc
cuparmo-nos· da realiznção de uma reforma que, 
com a licção que temos colhido dn que ultima
mente se effeetuou, possa melhor consultar os 
grandes interesses que e lia deve ter em vi>ta. 

Eu disse que asTefot·mas judiciarias em toda 
a parte encontram grandes embaraços ; a ca
mara o sabe, illustrada como é, occupando-se, 

como costum_a, dos assumptos que cabem de· 
baixl) de seu esttido e de sua deliberação. 

A r.amara sabe que na Inglaterra, na Italia, 
na Belgica, na França, em toda a parte, as re
formas judiciari~s não se fazem facilmente. 

A reforma judiciaria da França, a melhor, 
data, ereio eu, de t808. 

Pois bem, em 184,8 houve tentativa de uma 
impo-rtante reforma judiciaria, para a qual col
laborar;lffi os homens mais cminen tes do fôro, · 
da magistratura e do ensino de direito. 

Esse trabalho, preparado pelo que havia de 
mais i li ustre naquellas classes, foi-mbrnettido â 
commissão, a qual tinha á sua frente o nome 
distinct•1 de Arago. 

Es•a reforma, porém, não teve o successo 
que se esperavn. 

Em 1870 novo esforço se deu. 
A assembléa nacionnl franceza occupou-se 

muito positivamente da materia, e a mesma 
cousa succedeu, embora, e o digo em honra 
daquelle paiz, nada h:1ja mais bonito do que o 
systema de trabalho do corpo legislativo francez, 
onde as questões ou o estudo qutl deltas se faz 
nas difl"erentes commissões, por via de regra, 
constituem tratados que illustram e dão todos 
os elementos para uma boa solução dos assum
ptos. 

Em J.873 ou t874; Julio Favrc offereceu tam
bem um 1 interess11nte projecto de reforma. 
Mai~ ta1·de,Dufaure, occupando a pasta da jus

tiç<,, addftou aos projectos anteriores novo tra
balho, e ym resultado conseguiu alguma cousa,
corno adcwtar-sc o conctirso para a aflmissão ,na 
magistrn f. ura daquelles que se quizessem c.on
sagrar a esta nobre proüssão. Mas Dufimre não 
cõnsegui.u tudo. . · 

Mais arfiante, Lc- Royer, q_ue tem nome pela 
suajntelligencia e pela sua tHustração,occupou
se activa1nente d(l uma reforma judiciaria,sobre 
base3, ·algumas das quaes tam~em hoje recla
mnmos. 

Em Fevereiro; creio eu, foi otferecído por 
Cazot, actnal ministro da justiça, um trabálho 
importante sobre esse,plano de reforma~ o qual 
ainda pe11de de deliberação do poder legishitivo. 

Já vê 3; camart~, por esta inrormação synthe
tica QUI:l. lhe dou sobre a marcha das cousas 
em um paiz onde ba magistratura, mas onde 
se quer, a muito bem, que ella seja um .modelo, 
que os esforços não cessam de ser empregados 
para melhorar-lhe a sorte e para dar á França 
urna boa organização judiciaria. . 

Nós mY,smos, o que temos visto'? Os nossos 
esforços têm sido constantes. Entre outros, o 
finndo sepador Nabuco, de saudosa mei:noria 
(apoiados), deixou-nos trabalhos importantes, 
quer pnr\1 a reforma judiciaria, qutlr para a 
crenção ~o ministerio publico, bem como outras 
providen~ias, das quaes muito poucas foram 
attendidas, mas que na maior parte estão ainda 
pedindo 1,wlução. · 

Na ::;es$ão ultima, o meu illustre antecessor 
offereceu um pt·ojecto de t•eforma judiciaria, a 
respeito da qual não ha favor em dizer que 
honra seus meritos tão conhecidos na ma teria. 
(Apoiado~.) - · 

:Não é que tenhamos ou devamos aceitar 
todo esse tr-abalho. mas declaro á camara que 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 2710112015 14: 11· Página 4 de 31 

· .Sesslo em 21 de Julho de lbl!.~. 383 

t880.-N. 65 Não potlia Pti dqmorar por in:u~ '':"'tara lndlvi· 
A commissio ·de pensões e c.rden~dos, a quem posta que lhes devo. Tratnrllm o" ··nu~& • .;,. nos 

loi presenleo requerimento do desembnrgadot' dores \Hl_rfeitam~:~ute da rnatel'io; octmpnrnm-se 
da relneiio de · S. Paulo, Antonio Candido da ·de quas• todos· 0~ o~sumJotu~ que COI't'•·rn . pela 
R 

b d' d pu~ta que . me esta conUad·o ; exl••tnaraw suas 
oc ~ . pe m o um anno de licenç:~. com lo tios ide:.s ,; .PrOVOt'll!'ll m. snltre 'l":asl lodt•s a opi n i:ia . 

os venctmentos parn lr:~l3t' de sua Ralldc, tendo· do mnu~trn da JUShço c, ma 1s de uma vez, offe· 
em eooslderoçuo os atte~todos medicos apresen· rúcert•IT! sol.tre 0 a-su111pto ron~cilos tiio acerta· 
tados Pllio suppUcanle, com que prova solfrer de dos e JlHos, que me dou pressa em declarar 
Um3 affeeçlio da l:irynge e precisar por isso re· que ddles rue sprovt.!ltarai no desempenho dos 
tirar-se de seus tr6bDihos, por nl~uns mezes, meus deveres . . 
é de .parecer que se lhe conceda a hceuça iinpe• D'en~re 8~te.s or~dores, toôos, re:,elando estudo 
trad~ •. adoptlindo·se para isso o segnin.te : e pre<hlecçuo .. pelos ne!lOCios. dn pnstada)u~liça; 

PI\OJECTO olgun~. cnmo .o hont.ndo deputado por S. Paü·Jo, 
que merece JUS\11 nomeada, <tuer {leio posi<·iío 

A &S!•)mbléa geral resolve : · elevu.d:• quf. occupa em um trt bon<~l de justiça 
Art. L•. E' ~ulorizado o governo o conceder do nos~ó paiz, quer ()l'los · provados coubecc· 

ao desembargador dn relação de S. Paulo, An· mcnto~ IJ.Ue tem rov~lado nos, assutnptos da 
tonio .. CandidG da 1\.;cha, · um anuo de licença, noo~a_lUrl';!>prudenclll (r~poiudo.~), fizCJ''am eonsi-

- d d ·uet'tlçoes tle . el~vatlo ~ lcanr.l!, a <!Ue procurarei 
com o respecr.:vo ·ordena o, para -trnl;lr e . su:~ res1•ond. er. outros, ativo<>ndos di:'! in. cto~ do (õro 
saude, onde lhe. convier • · · .. · d 1 d " 

Art. 2.• 1\evo!:!am-sc as disposiN-es em con· ~ C.1ptla o Imperio, edeei<l<tdos .itnliortntotas, 
• - yv conhecedores por· Isto me~mQ, dos dct"ilo!'l da 

tr.arao·. · . · · . · ·nossa l~glslaç.ão t>m sua 3\'PH\·~ção o os c a~ os 
Sal11 das commissões em !O de Julho de !880. oecurrenles,trou"lernm o seu concur~o de Jnse~. 

· -Dr . Almeida C ~)!Ato. -Galdioo Ml Ner~ss . nug.mentado, ~m rda.-ão a ~I!!Un~. pela ex116ri· 
Süo approvndns as redncções · do· projecto encta :•dqll!n.do D?S c~•·go~ que têm occupado 

n. ~73, de l879; das emendas feitas .ó. p~opos1a. !In alta adtnmcstraçuo do ptu&·. . · 
lixando as despeus do. minislerio llo estrau~tel· . Pois · bem, seniiOrt·~; a cnmnrD. vê !lUe n po· 
ros para l88l-188.t; . e dos emend:ts ft'itas stçã.o do :•Clu:tl ministro d11 justiça. ja diiUcil, 
á nução da despozn do mínisterio do impcrio ten.lo de responder . ás · interv~lla~lít!& de · tio 
pa~o o mesmo exetcieio de l88i-t88t. .. const•lcuos oradores, lot'Dn·se uinda mais diiii· 

cil porl]l,ll!> parn csmn~mr o minisLt'll e. niuda 
P.RlMEil\A PARTE DA ORDEM DO DIA mnis si~ pos~ivt,l, o inflivlduo,to•los os oradores, 

á porfia, di~penMronl·lhe palavrns de laniD. 
· Continuação da ·· !.• diseussao do orçomenLO conllan~o que clle sontc·&e confundido ante u- · 

do minhterio da justir;a. . . · . manha gtmerosldade... · 

o ilr. Danta• (milli1tro dajurfis;IJ):-- O O Sn. OLEGARIO : - Fl.r:emos apenas jusliça 
orçamento do ministerio tlo ju~Liça, sentlo; cóin· no merecimento de V. Ex. -(Apàiador.) 
porutivamente aos outroS, dos menos itOpor· o Sn.D.\NTAS (mittillro cia jitslit'G :....:. ... e ~ggra· 
tantes quanto ao algarismo do sn:~s desllczns, varam de um modo iudizil"el~t dimculdadc de 
todnvla, como be.m o sabe a camnrn, nõo e por sua poslçiio. 
nenhum-excedido em importanein, •ttentn o 
lollucncitt que. ouervi~,:'Os que :tbrango excrc~m O Sn · R\PTISTA P&nr.uu : - O l:tll'nlo e .a ex· 
sobrll n ragencraçilo .dos costume1 não só poll· periencln de V·. Ex. , bio de snpcrilr as ilimcul~ 
licos, eomo clvig. . d:odes: (J.poi!ldol .) 

Em toda 11 p~rtc os governos, cem o os le11is· O Sn.· 0A.NT..i.s (mit&i&tro da itMiiça) : - Senho· 
!adores,~ prooccupam da uma boa adminls· res, nu nuo gu~to ue exordios; clles estiio 
tração da Jnstlça e são constantes 1103 esforçns bonidO!l, ~ão de mau go!lto; e e,~lou pro.·urando, 
empregados paro. ··conseguil·a, e com ella um o ~orfazel-o. lt':ll.er ul~umns · consideraçiie$, cam 
m:aglstrotura que exerça os o.ltns fuocções que us qunes entrsrei, de,itro de poucos minutos, n11 
lhe silo incumllldos, de modo o garantir o sorte . m:•teria que (Jrincip~ln1eote nos oecupo.. 
de todos os direitos, constituindo-se assim o Desses discurso~ tombem at~:uma couso sobre· 
}IGder judieiarlo uma column11 sobre a qual sabiu qua me tem constrnngidn nlé certo ponto.; 
todos os cidadãos repousam tranquilloa no sorte mas, com ns explic.,çõos que vou dar, me Pllreee 
d(IS seus direitos. . que trnnquilll~arci oquillo . que chnmilrei justa 

E' por isto .• Sr. presidente, (IUe ~s 9.uestões hupaclendn dos qtte des!'j.am v<>r re~lizndns, 
quo ln\eres&nm n administra~o da jushça, nio QU:mto 11ntc~. reformas ou medidas, que estão 
iiódem ser IJUestúes porlldonns, l)ropriamente amadurl!cidas no opiniiio, reclamadas pela im· 

.. tollilndo, visto como o m!lgislratura niio deve prons3 e pelo pnrlumenLO, e que devem. ser 
ocomponhur n sorte donninisterios (apoiar/cu), oonverlidas em lei. 
nem t\io pouco o. sorle das situações politicns. A Esh. hnpnciencla é justa, sou o primeiro a 
magistratura é uma entidnde qt1e 11 Utls e outros confes~or ; entretanto, sem o intuito do con· 
deve inspirt~r lguol conflan~a. (Apoz'adcu,) trarinl·o, mas tiio sómtnle para e1pliC11r·me d& 
· Sr. presidente, foi com grande prnzer que, modo A niio me fazer decahlr da ·conlbnçD dos 
nos dias em que nqui me lenho nchll.,do, ouvi n honrado~ ·depul~tdo~. preciso dizer·lhes que o 

· Jominc>sa diseussão sustentndn pelos I ilUstrados octuol minl~tro tia ju..'lliçB, niio sendo irrPsoluto, 
deputados que têm tomado parle neste ~ebate . nem devendo ser irrefieCJlido e. precipitado, lu\ 
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esta ou nqneilo vara a esle ou aquelle magis~ 
trndo. (Muitos apoiatloJ.) . · 

Entendo que, em um plano de reforma, deve 
tamb~m entrar o seguinte; melhores venci· 
mentos á magi~trotura. (Apoiados.). Quanto á 
iguBld~de, a meu ver, direi rrancameute, ainda 
estou em estudos: mas me p~1·ece, :1té hoje, 
qlle a igunldade de vencimentos niío consh<le 
em que lod"s os ma~ristrndos percebam a mesma 
co usa. (Apoiado•.) E' preciso 3tlender as condi
ções per·ulh•res a certos lugntes. (rlpo:at/o$.) 
Não eomprehendo, pu r exemplo, que um desem· 
barg~dor po<~a viv1•r. n:t · capi1al do ltnper-io, 
com 6:0008 (ap11iador): nws com igual quantia, 
poder!i viver em outras províncias. 

O Sn. Fnt:J·u.s CouTtNilo ; - E' estabelecer 
~~----------------

0 Sr. D"nu (mi11ê6tN da j1utiça} :-Compre
hendo lambem que a refqrma, si coosegnir 
realiur I) que esl:i em ·mínb.a men1e, aeompa, 
nbando ·a opiniiio qn.a8i !(erol das pessoa~ eom
petontes que lenho oU:~i~o. fóra e denlro do 
parlamento, deve acabar mtetl"liiDente cDm os 
JUites 11 unicipaes (apoiados}, e drsde jú p:Jsso n 
dar inrllrma~~ões ~l carn~ra · Jlara que não se os· 
susta pelo lado Onanceiro. Si esta m~dida rõr 
adaptada, de acabar com os jui&e~ munlclpne~, 
e· snbslauil:os por juizes de direito, me parece 
que o principio de. m!ior- ou menor antigui
I)Dde deve, em muitos cuos, jnslificar o maior 
ou menor vencimento (aJWitltlo.t). 

O Sa. CANJnoo Dt: OLIVEUIA: - Estabelecer a 
categoria das comarcas. 

Eu nãa- poderei agora entrar em todos os de· 
tallles da reforma, mas oom esl:ls fnformacões 
que dou ã camura, que se mo~tra impaciente 
. &em saber r)uar o. prm~amento do go,•erno ac~ual, 
creio 11lguma cou~a ter·lhc dfto d11 qne ·mo 
paroee mais itntJortant.e sobre o nssumpto. 

A reroruu• olt póde ser complct~ ou, seaundo 
aqui m.esmo se tem dito. na discussão, por p~rtes. 
(.;tparl•'4.) · 

Da l1ourados depulll.dos, partlrularmente os 
dous que neste mnmoot.o me honram eom a 
sua otten(•~o, rer.ordnrum o que em ma leria de 
organizar:io judicíaria con~e:.rulu cum muita 
vanta~~:t~m o ill ustre esladí$la Euzebio d~ Queiroz, 
quando ministro dn jnsLir;a. 

Apresentou elle dilferentes projectos,. curando 
de varias necel!sídades da nossa organização jud i
ciuria e da mngi~tratura~ e deste Utodo mais fn-
cilmente conseguiu al,.llma causa. · 

Acho possível seguir-l'oeaetunl•mente a me5mo 
aystema,. c pnra prova disto declararei á csmara 
que, com uma ou out•·~ emenda,. parece·tnl' 
"digno de discussão e adopçiio o pi"Ojecto que, ha 
poueos diiB, em sessiia creio que de lO do eor
rcote, roi ~fferccido por alguns honrados de
putados. 

Nelle se contêm disposi~es que me ~reeem 
bons e que uiio nllernm o Jllnno de um:~ ref()rma 
mal! com ph)la q uu possa. v Ir no filL uro. 

A outra medida que p{Jdemos :.dnptllt, o que 
fcli&met'lte nqui me~mo jli es~í" muil() adíantad•, 
e a da creação de um monte-pio pua os ma-gls• 
trados. . . 

Trate i de. ill formar-me e soube que. o projecto 
está· em 3.• discussão, tendo :~ camara pedido 
inforrna~ões do. minislerio da falenda, com o 
qual entende nlgumas das suas disposições. 

Essas informações não foram a indo. dadas, mas 
prov idenelei pol'tl que e lias venham. 

Quando 'Vierem poderemos ~onlinnar na 3.• 
discussão. Si iho conseguirmos; teremos feito 

· •lj:tu ma eouaa em beneHeio da rnagistrAinr.a. 
(,~fpvimlol.) 

O bonrado depulodo .·por S. Paulo impugnon 
a idén da incoinpaUbilillade dos magistrados. 

O Sa. OL-.:oAaw:-Pela maneira porq_ue (oi ren-
Hzada. . 

O Sa. DA.Nl'ás (milri1tro cl!l jtuli~) : -E' uma 
questão demasi;~d~mente iwpor~nLe; mas eu 

....resllJ.njl~a-ht>i hoje, uma vez até que já eslâ vo
t~da pe-la camarn n I) proje~t!Hie--l'efm!w.:u:llli.~:-__. 
rol, dizeudo-lbes que ser1a uma clamai'Olla 111-. 
justiça adoJ;It.:lr-se a incompatibilidade, W.éa 
que aceito, 1déa que só vem nobilitar o ]lOder 
judicial, mfts seria uma crueldade adoptal·o tão 
severamente como se ·. m:ho. no projec,o, sem 
procurar, por oulro lAdo, tomar provide!l.cias 
~ue dêm a magistratura as vanlogens e rega· 
lttts a que clla tem direito e. de que estó. despo-
jada.. . . 
· YPzES:-Estamos de perreilo accbrdo. 
o SR. lt:P.ONl."MO Sood :-Isso tambem sere· 

porta ás ·outras classes que foram incompati· 
billsados. · . 

o S11. DAN1As (lfliniltro do justifll):-Gilmpre 
moslrnr que ~s outras classes estiio nas mesmas 
condir!les em que s~ ar.ba a ruagis~rahua. 

( Cf'1l.::tl1n·se numertnot apartes.) 
O Sa. DANUs (millilll'odtJjrlstiça!:-Sr. pre· 

sidl'nta, os reprcsenlonlos do podt~r JUdicial, um 
dos n·o5sos poderes cun~Litlleionaes, tGm o direito 
<ie exigir as garantias) indispensaveis á sua 
indepenliencia. (Apoiatt~l4.) . . 

Otud é o razio de q11erermos a retormll clei· 
tor~i com o empenlw IJUe havllmos !!mpregado' 
E' para ainda mu!s levunLar, digamos asaim> 
111118 digamos no bom sentido, tl autoridade do 
no~so parlamento (apoiada•). por melo de elei• 
~õt~s tão livres quanlo posa:uu ser. Pois lJem; si 
quer~mos que o ~lllrlameuto eleve·&e C:\dll vec 
mnis,s3lndo de uma origem que não o suspêhe 
por modo algum, de dependente de oulro poâeré 
tumbem justo,. rigorosamenta justo, que o poder 
judicial e aquelles que o represenlam, encon
trem na vida pralicn todas as regalius e garan
Uus, de que suo credores e das quoas se aabam 
em ~oa porte despujndos. Esta ê que il o Ter• 
ll3de. (Apoeado$.) . 
· Poraanto, digo, 1 incornpaUbilidade em prin.

cipio tem grande m~recimento, 
. O SR. BA.Pttsu PEliiUliA: -E' uma necessi· 
d~de. 

O Sn. DáNTA<S (ministro de~ j111ti.c;"') : -A 
incompstlbilid11dc a~segurn a indepen~Uneia ® 
poder jndicial (a.poictd01}; a incompatibilidade 
dt\ a o pu i& o ccrteJD. de ,ne o magistrado será, 
na imagem de Cieero, a el que r.ua (tll•ito!HI"'), 

. sem os inttre~ae11 daJiollUca e, mais ainda do quo 
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isto, som os inleresses muitas vezes peq11eninos peLírei ·as m!nhns palavras de culão) niio nos 
das paixões (l:tt·tid~ria~. (A.poit1tbJs .) · deve lo.lher os passos llara collocar o poder ju-

0 mngist\'ado é o sacerdote da lei; nad~ pe~~e dicinrio na nllura em que cumpre que ellc pnire~ 
por não tomar parte. n~s lutas apaixonadas da (Apoiado8; muito (le"'·) 
poliLien, si na regiüo· serena do· Direito, cow E' uma despeza produclint (apoiados), civ:i
mtclligencia, illustl·ncão ll eonsciencia, distribue lisadora, moralisndora; outras são as dasp0zas 
a uns e a ottlros a justiça que lhe v~o pedir. que :trruin~m 3s finanças e o crcllito de um 
(Apoiaclo1.) . · paiz (m11ilos apoiador); esta uiio, (.4poiaclos.) 

o SR. GAini:I'O D.\s NlivEs;-Niio h a papel mais As idéns que sustentei durante os dez nunos 
no!Jre. di! opposl!;ão·são ns que ainda hoje sustento. 

o S11.. DANTAs(tni11 ;8t1·odajustip•):-~uoco~· O SR. FnEnAs CouTI,:.;_no:-As promessas s~o 
prchondo, senhores, ncnblllll.a vroflss<to ma1s mni~o lisongeiras. 
dignadol'cspetto e d(t vener~ção pllblica. (A.poia· O :-;n. DA:I"TAS (n~illiftt·~:~ daj•tstir,a) -N~o ila 
dos.Hlns carecemos, por isso mesmo, dll revcs- pto1uessas, nem eu os estou razendo. (.ipat·tes). 
ti r o n~ssa m:~gistJ•:,tUI'::I dns gnrant1:1s da iude· Eu j:i dis$~ qnc nem l!mho irresoluç!io, nem 
pendencia tle que -~11:~ IH'cc.isa, eonsidel'adn esta t.~•ubcm quero peccar [•eb irreflexão. Us hon· 
em suas divers~s acce[lções. (Apoiados.) rud~s deputados conl1ecem ~ diilll~uldnde de 

o Sn Mi:lliA V.\sr.oNcEtLo~·-cu.reco muito. renh1.ar no mesm.o \emp_o I '!Ido 1sto de rJu~ tenho 
~~-·~ -··--,... ·• •. • · . . tr~t~do, e que mndn n:.o e melodo daqullto de 

O Sf\, DANT~s, tnnm~tro ··d~1~St(!:a):-Kme.... ·-q·ll~~ra.la&aULOs nohres.ftt:pnt!l-~9:>· 
parece q11e n:'-~ Jdeus,que lenho extern;td<?, al- O que promelto é não esmorecer fiif"jõrLtliila~ · 
gumn cousa Ja fica d1to para convencer <l Cll· Não esmoreço. 
mara de que, no vlano que tenho trncado de (u ·, ., t } 
nmo refonnn, cntr~ principal monto isto. na n,nrms Cl·/1 .r <'S • 

S F · ' : FI d' •t Do QLlL' se cst~ oceupaudo a camat·a netual· 
O Il •. I.!~RI!IRA 1>11 ;,[ounA .- ca tlo e mut 0 mente ? Dos ol'çamentos. Em qu~ mez: estnn':os 

h~m.~ (AJiolltdot.) . . _ . . . da sessão 1 No fim do penulLimo. 
-~ :sn. ~ANns (muus!~·o da Jllst•!'!'}:-O.habtto O Sn. FIIEITM CoUl'INBo:-St:guc-se qQe tem 

dP. sn.J~m, como o lmlnto de legJslor, e uma sido mal dirigidos os nossos trabalhos. (A.poia!los 
c~nd1çao p:.,ra o bom desempenho dessas func- t nüo apoiados.) 
t!OCS, (Apolaào&.) . . . . . . 

Mnso m~gistrodoqucécon.stantmuente ti~ado O Sp.. ,DlN'l'.t.S (mnustro tla ;us!!fll~:- ~ara 
de sua cadeira de jUIZ c trnr.tdo varn o recmto qne d11. . Jsso o nohr~, dall~Undo' .Ntlo e· nssm1. 
dos corpos polHlcos... Al[íuns orçamentos !;' csltto v~lados,_a reform~ 

o sn C\NniDo DE 0Lt\'lltn~ ·-Perdi} a SQrcni· eh~1~oral íJUe ec compue de mmtos !lrttg?s, qU!l• 
d • . · 1 . · · mUltO extensa, e que teve aqui mutta d1scussao, 

da e do JU gador • . jà foi remeltida Pll rn o senado bem como nlguns 
O Sl\. PANr.l.s (m.íaistro d~lJ'u8tiÇIJ) ::--·· pl.lt'dc, creditos1as ltJis .do forç~s,elc. J,i vt! a cam~raque, 

Sr. ]Jres1dente, ate o gosto da pr\1flssao, Jll1tque como ooserV3 o uobro deJ?utado por S. PZlulo, 
não ~ei queattractivos tom esta villapolHicu qnn, é tmnbcm o tempo que e !lOUco. E depois, 
umn vez entrados nell:t, raro mente n deixamos. níio nos podemos corri!l'il' de um defoilo .. que ó . 
(llp!}iarlos.} um [lOUco da noss:~ indolu (ap(}iados): gaslnmos 

O Sn. OLKG.A.Dto:- E, umn annicn Lle :Nessus. ~uito tOlllllO out olgum~s dl~ctmues ~[UO po-
• • • • \h:lm !OI' CV iLadns. Eu rut dopullldo llC!Ul muitos 

. O Sn. D.\N't.\s (ll~rntsh'o cltl.J 1UI1fa):-E~ tenho llDDltB o posso Iurormnr a nlgnns nUiis inoços,que 
11 ho~ra de decln~ar que :un~n fnço P~rto du deslo dof•~llo Jli uo~ vamos corriglndn. Hoje, 
moglsLt·uturn brtmlcira, luas .houve oeCllslliO em po1• v in de rol{l'll os orodore~ quo niío ~t) .occu
CJt?l) por 1~11 m rt:es.mo deelmt·et· me, h!compollvttl. pllm de mutoiins' (JOsltivus, ou q11e nu o ten b~m, 
Amtla hoJe souJlllt de direito, posu;;•o que nlll~· pr.lo mono~ o interesse do actualidadl' não ~f!i.l 
d;onei des~c que resol\'l·me n ser sumento poh- ouvidos. ' . 
tJoo. (Jiu1to lum•~·> . . lsto j{• t! umn puniçiío para elles. Sou !lo tempo 
,Entrel~nlu, nu.o .t.ve nonhum desgosto na em ((Uo IILJUl se fulln\'{1 sobre cousas gorues o o~ 

mmba VIda de magJsU'ud~!; da.s lllgares 0!11 que OI'Ddoros wun ouvido~. Hoje j(t não c assim. 
oxerel esto nobre pro!lssao, tunda conservo as . · · , · . , . . 
m~is gratas recordações. . O Su. ZA~JA:.- O <fUe cu se1 c !JilO csla cnsa \l 

. pnt·a se falia r. 
O SR. Zut.\ :-E ~xurceu .esse curgo mmto . , . . . , 

digna. mente. O Sn. DANrAs (mttustl·o daJ~Stcz;a): -.E ll~ra 
. · • . _ 10 fallor, OJR$ sobre :Jssumplos scrlos quewtere>-

0. Sn. F!lRlT~s:-St•rv•u uo l'lbr~nhao com sam ao pai~. O nobre de[Julodopol!l JJ1tbin teve 
mmta dlstmct;ttO e gernes llfll>lnllsos. umu boa idén. O parlamento ni\u foi inslituido 

O Str. DANT.\s ftl,i!listl'a da jnstir·a):- E' pre- só p;irn fazer lei$. As dlsc.us~uc~ iutoress:mtes, 
ciso porélll, tornàt· a cnrr~h·a da tnagistraturn o ns boas Lloutl'inos, a~ I.Joas id~as influem sob r,{) 
quo' ella nind3 niio ó entre nós, mas~ r1ue ~0\'ll os costumes e _mutlas yezes ''alem tnnto como 
ser (apoiadw) o lm de ser, potque 1sto esta no uma lei. (ApQta1o$.) • . . 
Jlensamento de t{ldos. Faltou-se aqut em tl'lbunaes correcclonucs, 

A queslão RnanceiJ·o, como disse nesta mesmo idlio de que me occupei c~ meu r~lat~rin: 
cnmat•a o tevon JJonda.dc de record8l·O o llonrndo Os uol)res deputudos lornm ·os prtmmro> a 
deputndo porMinns Ger.~e3, niio noo deve tnzer rcconllecor.que_noste paiz, como ~m oulros, em 
v-acillor (apoiados); m:us ~lguma dtlspeza (r.e· que eilcs Ja estwl ndop~ados, a dtmc uld:ule co~ 

•ro111o nt.-1~. 
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mt:!e.a [ld•t org-!tOÍ.1!~\~iio, comp~tend:1 • processo Quando intli<IU~i. no relntorio, esta provi-
qne se lhe8 deve dar. dcnciu. mio cstnv~ 11tn men pensamanto prender 

Já. tenho al:;:uum cousa feita, e n :dgumas esses juízes romeute a ess~s varas. Entendo 
pes~ous qu~ se dt!dicanl a estudos desta natu- · que as varns cspcciaes, por \'ia de regra, n~o 
id:t pedt que me auxílias,Hlll co.n o ~eu con- convém. (M11itos (lpoütdos.) N5o h:tbilit:un os 
curso : ,n~~. cu mo os nobl'e~ deputado~ teriio magistrados ao cunb.ecimcnto dos d itfcrentes 
Yistn, ·rui o primeiro n declnr~r no relatorit> rarnos do direito, e como elles. têm de ~ubh· aos 
qne esse• tribun<ll'~ de\·i:t.ul ser e~·eados, a prin· ll'ibuna~s de :! . • instancin. é de Loda vantagem 
e.ípio s•imeute ~~1·a a c:tpilal diJ Imperio e para que, d~sde ~ L•, cuuheçam todos esses· r~ mos 
as f:Tandes citi:~des maí~ l•opulos<•S. (.4.poia.· 1 (apoiad·1s), poi'QU•', a não ser:.sl\im, uiio tereroo~ 
do$.) · . I bons jui.zt·~ n"s ·lribumi•'S superiores. 
· Tive pam istu uma razão de OL'dem prali~a. 1 .. N:io está 110 meu p~usanwnto a cre:t{;iio de 
t)~ processo~ qtw hoje ,·r.o ao jur~', d.e ct:imus . Ynms estJecines: o tlll!l quero são juizes que se 
afiancriv··h ou in~li1mçavei~. s~:t em ~r ande I IJossam revesnr. ~iio sei ~i me l'm:o beLil en· 

- escala, princlpnlm~nle nest:t capiwl. Não pude tender. . 
tra~ct·, co11to d"'~~i~vn, U!Jl:l est:llistit~(l _com- Quero que o juiz que exercer, um anno ou 

.,_, )1~.!..~~;, !!!\~",__I~)!J.llo~:nfor'!laçu~~ dt~ que, n~!o :1 dotts, ULllU vara, por exemt'lo a v~ro corumer· 
ptete.rencm. QU~ 1\a 1lt.l- JUtg'~tl~l)D"IO- d'l~--CI'Im~s- -ciaJ, · pa~~e--depoiS--!}ara_.a_V1.1t'11.®_S _feilo~, [mra a 
lllalianran\1~. 1•~1;,s no::sus l'"'s: ~ohre os O';IIro~ \'ara de or~l1iios, paru outra qu:t!qüei•·."ol:itendo 
qu~~ tle~'t:lll ser .ll~l!!"aclt'! lltl trli.Jnnal do. J ary , a~~im pl'otJen e cunhellimeuto de todus o~ LtS· 
~lu estilo, dtl mu1!os anuas, [H'•1Cruso~ o~ mo~- ~umplos de cudn umn dellas, \l me par~ce que, 
t!lado>, L'lll Ltma ?umtídnd'; t·norm~·, ·•JUe nao por ~ste meio, d~•ri~mo,, celeridade, qne boje nf1o 
podem. s~l' Jlllg~r.o> por ~ot·~a 1le•sa Lnc~ma têu1 , 1111S negocio~ qu\l correm pelo jun·, e h:Jbi· 
pt·e~CI'I!J\•:to d:t l_uL. Ur:~, p~rg~unto cu: ~s~t· re- lilariomos os mogi~tt·~do~ de cada u1un d<~s v.:tras 
tnrd<~lll~!:Lo 1~0 JUlgm~~nto ~uo dcsn•oroiJsu nm a sullslituírem·~e reci_~JrocnmeL!le, coub.ccendo 
P?Uco l_l J nstt~a 1 A tm~umdnde. pot· es~e lado todo~ os ramo~ d<l dit·etto. (AJlotado~.) 
n:.o nnmw :1 reproducç;1o de L~ruues ·~uaes? , · . 1 . • d, ·-
Lo~o por ··l·• J•aziio c3pital. entendi tJ ne devia O ~u. DAPT~~T~ l f:HEWA ·-:-~ !e!orm.a c 181! 
ler;[bi·;n· "c~r~J~·ão de lribulwes correcciouncs, ~0!1~3g.rou .a. •d;.a tl~ ~ub~tltuJçao. ~·ec•p~uca ~los 
priucipnlntente ua cürte Q nn~ cidades popu- JUl~~s • Jtut~ usla .d<a, na pr3ttca, tem stdo 
losas, bu!lada. 

0 SU, 13.\PTI;;TA PEREUt>.:-l{e5ta saber qual . 0 ~n. DANTAS (11ti11istro du }'rutiça) :-Fui 
a a eou'lp<.Hencia. de~nado, p~los ~purl~~. de .um pauto LJUe qu~ro 

. · . . , . . . . derxar constgnndo ncst~ discurso, pnra que :1 
O Sn. D,!~'TAS (1~1111'stro da Justwa) :-En1 luagis\1':1\tU':I fique sabendo o que pensa o :~ctual 

g~ral o~ ~J'JillC$ po~ICJae~. e tnh•11z alfluus ,dos ministro 5nbt•.-: 11 cla8sn e sobre n reforma que 
~MnçayeJ:;, E;l~ 1! o meu ,llens~I!Jcuto. ::;e!D jul(.:a necc~>snria. A questfio c1a llespeza colll ~ 
d~ter'!lmnr, jwt·tSm, o. typo, •mag-too u crençno extínl~ção dos juizes municipnes e sna subsli· 
de trtlntnae>. coJ•rer.r.IOnoes, c9mo os ha na tuít;ão pelos juizes d~ direito ufio no~ dO\'e 
Frt~uçn, nn Iug-lnh.~l·rn e ua Udgtca. 3ssusta1·. Felizment~ podere mo~ r"ali~ar esta 

r~t Stt. DEPUTADo da um apurte, reforma de p;rnnde nl~mce por;~ o paLz, !em 
O Sn. DAXl'AS (mi•l.isl.l'O da jastiça) :-C:tl'Ccc~: I grand.u d~>pc~a, Clw~lo ~~ nLlen~~:~~~ do~ ll()br'!~ 

remo~ de fazer ukum:wnllcJ':tt'Õil$ n:1 nos.:a lct d('putm!os pttra um tJ.lbnlho pubhc~~!l no D\ 
pemd. p111·a cltegnrmo~ 11 um· r·~~ 111!:tdo é pre· ':~!tG, cre~n que em -!!178, por um J ntz dt ct • 
dso um ccncurso de nt~uid:cs; I[Ue llfio de :IIte· 1 etto, lia~ mllndo · · · 
1':.1< por força, uiu alguma C1•Ú~:1, :i~ nossas lois O Sn. Or.J:G.\Uto:-FUI'tauo. 
penae~ e t.le proce:;~o. Já ~e~,~. pois, qn~ , ~t~s- o Sn. U.\.~T.,s tmiuistro da justica):-... FUI'• 
tenwndo 11 n~.·ct;~sidade de tnbunoes ~orre~:::cto~ tado. Nest~ trabalho mn~trn-~e qullnto se des· 
naes. wn~. hitl!lllnd•;o, l~Jr tll'~, ~na . 1~l'L'n~ao a pende com os juizes lllUnillipat-s,a ~eonoroiaqttc 
(•aptl~tl o c!datles ti1:1JS populos~~. cnmmhGretnos se rurr\ co 11ú 1 ex\incc<1v tl~lles, eu 11~crssdmo 
com cautela,. con1 s;g·~r3nt'~· e, s~gund.n ~ ~ue que pôde re.~ultnr do ~rr~cad:1t.':io dos cmoiLt· 
r~~ultar tlt.>,tu, refotm.~, ~.oth r.}no~ ~~temld·,• :~ mentos pelo Estod~ e pun o ~stado ; med!da 
nutr?s ponto~ do Im_pelto. , .I.L · nU I' mesrnn a :~ltamuntD ncce~sarm e morah8adot·a. (•llmtos 
mii~J~tro~l":/ f!L\l~ se dao ~utto ~o ;-~tudo dn 11_1n· aput:ado$.) . · 
t••na,. op1111,n~. ~e 1111C do' Jnm s•.r .tdopt~dos par::~ ·Tenho exigido «o~ presidente~ de provinciA 
todo o lmrrett• · ,~ iut'ol~Ula~ües sobre a melhor dh·i~ão de comMe~s. 

0_8n. MELH,\ QJ. V.,~coNc&u.o~:-N(Io lw ntJ- caso se th! esta t'clol'ma, poJ'íJU~~os f!.Obres de· , 
cos~Jdmlll. putados ~obem f]Ue o go,·erno ttllo pode at•re-

0 S11. lh;-;'H5 (milli$tro 1t'1 justi!:a);- J•:1L IM sentar·se .cnm umu reformo dllsla nnturezo ~~m 
111'1\nuuci" enulru .t!~!a [leCe>~i~iule ulll l:tnwnha tr~zar ao ~J<~rlamenlo lodos os esclarecimentos. 
••cula. 1\nslu lt•r os r4·l~torJos, .e c~onht•cer o u Sl\ MELLO Fn.1.Nco:-Ha novo nnnos q11e se 
111 ,.,·ju1~nlu ,1ue h:1 nest~1 popul:u;an sempra pellem 'estas infortnações 
t:n·~''' "ll<•, 1la ~,·,,·to~, tmw l'ccoulwcllr·str que é . . '. . . . ~· 

.. llllftt>SSi\ t•J lJbjH.'II'lll' li cre:li,'~IJ dll UIH tl'ibtlUal OSn. _DAN'l'A~ (m!mC/1'0 da J"8llt-"a):-Nno l~llbO 
no~tn" ~"nt!i\'f"''. 1ror isl·• u1 ~~~~~~~. lomhl'ei quu culp:~ d1sso .. (apmados,) Poderemos. reduz• r 118 

. o j Ltr\· tluv '" . ruuc•Jiout•f' p.t!J'muU•U.IIIllllllnll!, I com~rcui vtslo com!l os nossos ~etos d~ com·. 
~rt·ul!tlo·~·· uwi• li~Kitrt'' •lt! juiz..:~ de dlrdlo e munumçau, hoje, ~ao _uiUito 1oats faceJs, ew. 
m~i~ •luHs fll'\llno l lllru~. .. . .. . __ Dlluns poutos do llllilt~flO, do que eram antes, e 
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poderemos, satisfazendo esta neces~idade, .re.n
nir em alflnns IJOntoa dons t(~rmos, sem pre.1m~o 
da adruin~stroçào da justiça. 

Direi que nisto mu impiro em um cxem[}IO, 
!!UC ngot·a mesmo est~ dnndo n Frn11Ça. • 

A França, querendo melho!'al' cada vez mais 
a sorte da ma magistratura, ~~ora mesmo occu
pa-so d•1 augmentllt·-lhP- os vencimentos (.' di
minuir o numuro dos juizes, c um tlo< fnndn • 
mento~ em que .a~s1•ntn esta deli!Jeraç~o. l!•'r~ei
tamenle determmadn pela I'Ommt~sao mcumbtda 
dei Asludo da materia, é este: que hn muito mais 
facilid:t•l~ de commu~ticitçv.:s, e portanto jnizes 
que sntisfnçatn (is cxig~ncia~ da justil:a irld~· 
[)~Doente de augmmto rk numero. 

Entre nós i~so serit tnnto rn~is racil qnanto 
ha um grande nmucro de comarca~ que S(' 
!'orm~m sômento de uí!l termG e estll, 6s vezes, 
de nmu parorhi:t. (Apoiados.) 

Portanto, é ~ôprec.i.;n um rouco dl\ vontnd~, 
·e ~r o ·mitüstro da -justiçn » nlh- tive~s,,, ba~, 
tar!.t in~pir~r-sc nas redama•:ões d~ camara. 
E h~vemos de chegor 13, [lot·quu n~o podemos, 
com Ftllld~mento, recei~r que o outro r~mo do 
poder le~·islativo se recuse :1 colloborar oom
nosco em Ulll3 t'Crorma dcst:.1 ordem, dnsde que 
se lhe :tpre~entar ~s~im revestid~ ri!~ medidas que 
nem offendem o poder a quem ~e quer servir, 
nem aw~rnvn n sorte de nossas finanças. 
Seg;~do ci or~·ninentn em vi~or, com ~uizes 

municrpae~ desp\)nde·se netualmentB:. (Lc). 
Já é uma·base importanto para o nosso plano 

de reformD. 
O Sn. OLEGARIO : - Em quanto pôde im;lorlor 

o augmentn, segundo esse calculo t . 
O SR. Du~r.,s (mi1astro dajustica): -O Di· 

t·eilo, de 18i8, o dn. Este é o mbolho que mon~ 
dei fazer na sccretariu; niio houve tempo de 
razH-se melhor, mnis eomylelo. 

O Sn. OL~o;G,\!110:-Niio excede de ~00:000$000. 
O Sn. DAl\"TAs (mini.•lro tTá j~rsti(n); - Jnstn: 

mente, nfio anda_ por mais. Ora, realmente e 
umo qu~ntin imignitlennte parti ot.tindrmos A 
tam11nho resullltd•J. 
A~ora li·rci mu outro tr'llllnlhn ~obre osjuize~ 

·de direito. (C.i). 
Or·:,, jd v~ n camot·a que com nm pouco m:ti~ 

de !le~pe1.a: c11m nlr:um csfor(lo uta_ls, tt'relllo~ 
rcolisudn uma gt•a.nqe refut·m~ (~tpotados), ne~· 
lmn!lo r.om esses JUizes mnntmp~es, IJUe nao 
slio os juir.1Js d~t Goostituit;iío. (A(IOiadol.) E' uma 
causa q11e nunra perde. por motsqllt! ~~;j11 rope· 
tidn. (Apoiado~ JNf•o podemos ter mag1slralura 
scn&o nos ler1oos du conslilui\··fin política do 
illlp(~rio. (A11oirtd•'S). Es~esjuit•·,• nn~nlcip1•es slio 
nm •'nlíJ•.rlo, que n~o- deve cotrt111unr, nes~~ 
gr:indt) 11rvo~·~J •!a nos<n magislt'3lt~l'11 (117Jo.~dos); 
e pr•cci~O rcltt•~J.ns e d~!' nos IIWJ.:'IS,lflldOS .l.n~~
pCUIICUCÍil pi'IH pcrp(.llUldiclr•, pcht rnamovtblh· 
aade (apr~iadns),. o 

O Sn. Mlit~H ~"' YAsCoNCKLLos:-Pclll imtno· 
\'ibilitliHIL>, que ni10 h3. 

O S11. DA!'HA.S (1ni11i.~tro dajustiça):- E.ste é o 
pen~amento da Conslituiçãu; outra nlio pode ger 

.a normt~_dn nossa rcformu, si CJU!lrrmo~, como 

temos o direito d1~ '!U(•re!, um3 rn3g-istr~tu~a na 
llltnra da uossa C!Vtli~:l''~'CI e dos nosFoF desttnos. 

O honrado deputod? pela prav.inci_:l d!' S. Paulo 
rulloU do supremo trtbnna·[ de JU5llÇ3 1 Jlergun
Lllndo•mr• qu" iLi i' a,; ·~u tinlm, si não entendia 
necessnria ~lgurna reforma. ·Para n1io oc~upar
me de obje. ío, de que pulo menos nw jul~o 
estar disJn·ns~clo, porqn~ sobre o ~U(Jl'emo trt
bunnl de jn~tit•a não !Tesej" s~não a !'!!forma dp um ponto, deste me occupa.rei. · . 

Qu11r o bon•·auo deputado por S. Paulo, quer 
os dou$. illustreg deputados pelo Rio de Janeiro, 
que_ ne~tc mom[•nto lambem l!O!Jram·me ~on2 a 
sua atteo~;:io, fallat·attt d:1s dect~ues das rab~ues 
revísorus jul~~nndo contr:1 uqüillo qne o Sll· 
premo t-rib1,wa\ tinhtt. d1~clarad~ inju~tic~ no\()· 
ria ou nulhrlade muntfe.•t~. Crmo que fr•t c~t'' o 
ponto. 

0 SN. BAPTIST,\ PEHEIRA:- Eu nf10 toquei 
ni~so. · 

0 SR. ÜLI,;(;AI1IO::.... Eu tO(plei l'ffi mlaçi'lo U 
· nullidades. ·· 

O Sn. l<'nEITAS CoUTI1\'HO:- E eu l!,r,nei em 
llivergencia t!O Sr. Ol~g:ario. 

O Sn. DA.NTA~ (lllhiistro du i •1stir11):- Co· 
meço por fnzur uma distin~ç~o. que ~ e~~enei~l 
na rnater·i:1: o Sltpromo lnbun:>l d1) Jtl'ltl:a n:oo 
pód& constituir uma :t ~ in~tanei~. 

O Sn. D."'Ttgn Ptm&Jn,\:- Porleroos refor· 
mal-o neS\1.1 senlidu. 

O Sn. DMI_TAS (mit1istm drt jlls!ifil):-:\la~ ad1o 
qu.c umn pruvhlt•n,:lll.Iem!:rnd" •·m .1. 81i'i, P.e_lo 
Sr . ~enlidor Nnhuca_, snttsf~ra. nr·~tD parte aqutllo 
!JUe no~ parece uma lacunn: é dellmr melhor 
o que ê lojJ.15Ii~~a notaria e o rtuc é I!ullidadc 
mnuHestn. Ett me contento com Jsto. 

Os hon••ados deputado~ esqueceram-se talvez, 
ou n1io qui1.ernm ~ttender ao. se:;uin!e; Tema~ 
um decreto do 1, de Feverctro de 18,J8, que da. 
âs rdaç1les revi~orns o ~ireit<? d~ ent1·nr ~o co· 
nltecímenlo da mnlem1 prmc1pal (aJJClutdos), 
como l'i ro.s.;;cm o ~rimcit·o juiz qnl' tiress~ de 
jnlgnr. Port:mlo, u5o temos qt~P. ~~lrnnhnr JAto, 
cotno foi uqui e::tJ•anhudo. (<lpoullh~·.) 

Lcrl'i n~ proprins paia~-•·:o~ ueos~ t'e.t.mlmnento. 
que f11l e:\:p\!lltdo sob :i r~gl!nth1 tlo !lun~to Mnr· 
quez de Oliml~, sen1lo mmLstro .• da JU~It•;n Dt•r
n:u·ilo l'ercir:t de Va~concellos (t~): 

• Arl. l.• As relaçõe~ a que fnrt'Lll t'<'llli!Uido~ 
quaesrJuer auto~ Jmra ;, revi~1tt .. ·emtoclo.o c~so_ 
10e considPrarbo, ple11~ e pc!'le!wmente ~ul!~l!· 
tuio!as á> outrHs 1'1•!:1ções, Lrrlmn~es. COflJO~ 
l'.oilegin·J~ c juizes sin:,:ulnrcs, qu~! t1verem pro
ferido as SI·Utençns que der~m mottvo ao t1~curso, 
1mra jul~.:·[·rmn as can~ts it vist~ do QUL' ach~rem 
atlegndu e [Jrovttdo _no~ li!! los, da Hll~s.mn~ Forma 
•lU:O por laes rela~ues, t rilnttmcs, ~?OIJlO~ C1ll)e
fhtc~ tl ,juizes ~in).:·ularcs nunl:'a 11\'e~setn ~tdo 
Jlli~I(IDS. • 

Comprehendo o que. iln.de l'l'[Hlgl!flllt~ em 
tiUe dopr>is dn supt•cmo lnhu!ml 1le · ,1~stu;n, 11 
quem os autos che~:tm t'tn gn10 11<' r•ev1sta. ter 
reennhecido ou inJustiça notl~~~ ou nt!llldr\tlt' 
numl!eslo, o lríbuuol t\n re1tu:~10 contru~tçlor!a· 
mente decid:t ou julgne qqe m•olla Qll. •nJnst1~n 
notori~, on nullldade mAnlfestn. (.tJ>Mtdo.l.) 
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Isto se pl.ide tah·ez, como eu di~se,. corrh:ir 
do seguintl3 modo . · 1~· por ora o q_uc me parece 
deYer ndoptar-se;quanLo ao n~:1is nao , -ou adiante 
e deixa r~i as cousns como estão. . 

· Rcdüzindo. dizin o ex-ministro da justiça, 
~n~or~buoo~: · 

· • Rcduzindo.a lermos precisos a intenção qtu) 
vo~ manifesto, cumpre-me re;;umil• em tres 
pontos n reforma que o g·overno deseja . 

• i.'~ As revistas Yersariio sómentc S(Jbre a 
injustira noto!' ia · ou questão do fundo c medto 
da demanda. · · · 

• \t- • As nullidades s:io Jli'Of\Ostas e decididns 
como preliminares, e ~~~ deci~ões rclativns se 
devem ·de haver por UefiniliV:l:.< e SUprCtn3~. 

• 3.• E' applicaYcl nosurJremo trilmn:~l, ·com 
a! modillc:~ções convonientes, o regulnmento do 
Codigo Commerciol n. 737 !lo :lJ .dc Novembro 
de 18:JO, relativamenle.:ís nullillodc~. , 

.. ··· · 6 sn :-Otili.\nió ::.:..: 'E' juslamiú-M ~ .. iMii i1uõ 
eu ndopto. · 
. ·o Sn. D.u~T.\S (mmjsti 'O ela ]tlsti{.a) :- Acho 
que cstlls idéllS ~o muito /Jcert:~veis. · . 
· O honrado dcput.ailo por s. Paulo pergun· 

tou-me o tJUa se tmha colllido sobre :tssen:tos, 
depois !.In lei de 23 de Outubt"o de 1875 e seu · 
regulamento de 10 uc ~[orço de 1876. · 

1\ealmento .!l l~i d!l l8i5 consultou 1 UIM 
grande uecemdade. · · 

O Sn. OLRG.\nto :- AJloiado. Voi muito con· 
· leslnda ·.U odopçiio deste projecto. mns eu acho 
muito boa n id•)a. -
. O 811. DA:'iTAs (miltistt·o ela jltstira.) :-POt'IJl\ll 
·nada mais cxqui~ito do !JUe estas dccisõea dis-

. pal'at:~rl:rs e antiuomic:ts dos nosso~ ü·ibnnr.es, 
uns entendendo em um sentido e outro> em 
sentido dill~l-cnto. (.lpoiallrJs.) · . · 

Jo: enliio, á scmelh~nçD do tribunal do · cassa
cão, O Jlo)Sffi SU!>fCIIIO tl•ibunaJ de justic.a, por 
essa lei de l8iii, Jlcou :mtorizntlo n. tomnr nssen· 
tos ·semelhnntes. aos dn cnsn de suppticnção ·de 
Lisbüa c :los da. do 1\io !lo J~neiro, dcsde-n Slln 
crcaçiío até ;i nossa iudependenci~. 

Isso lhria lugat'lHJUC, nos caros de duvid~ 
na intclligencia de le1s, ou sobre n~.gocios civis, 
ou sobre negocios commet•ciucs, ou sobre ne· 
~ocio$ crimin~cs, . o supremo tr!bnnlll inlct·
viessc com fort;:~ ílc lei c tomasse um asse o to, 
que como t~l Ylg'Ot':U'ia pat·:~ as decisões dalli por 
dillntc. 

Or~, realmente me Jllll'cec que eslalei e muito 
boa. O qne ê certo ê que nuo .me consta quo 
nté hojo se haja tom:•do assento algum nestu 
conformidade. 

Depois do discurso 11roferido pelo ltonrndo 
•lC(Illlt~do, dirigi-me por aviso~ IJUO del'i~ let· 
~ido c .~ped!uo . hontom ou hojo, ao presidente do 
supremo tribunal de justi~a, Jlal':l llllC mo in
fomtn~sc' sobl'll :as cau~ns que possnm OX(llicar 
cssc f:• elo tle !J nc se o~~ llJlOU o nub1·e duputndo. 

Owortunamcnto, J lOI' t~ rlto , o infornwroi, nc
CJ'6sccnL:nlllo fJUC. si t1a rc5poslll do uobt'e · pt·e
sidcnlc SI! notnr · 11ll:íumn In cuu11 ou nlgumtt 
deOcicncia no re"ummcnto expedido, e qno 

.. PO:>$a ·cXlllicar a falto de assentos, procura•·ei, 
denli'O dns nttribuiçücs IJUO r.ou(jcrem no poder 
cx.cc.uUvo, s:~tis.fnzct essa no cessidndc c, si cita 

depender de alguma outi·t~ providencia mais do 
· podct• le:;-lslath·o, pedil-<t:hei promptamente~ O 
honrado s~nador ... 
o· .sa. OLEaAmo il ournos Sus. o&vurAoos : -

Deus o ou'.)~. 
O SR. DAIII'fAs (mini8ll'Q d1~ j11$!itxr) :-Um · 

dos honrndos deputados tratou da delkiencia de · 
desenrbnn.rndores de n!g-umns das noss11s reln · 
1:.ões. Por óra, dcclar<>·O fmncnmente, não ocho 
necossidl!de de augmentar esse numtn·o. 
. Reconheço nua seria melhol' fJile as relações 

de Mnto G1·osso c Go~·az tivessem, em vez de 
cinco, sele tlcscmbargadores, e as da Fortal!lza, · 
~- Luii, Pará, S. Paulo c Rio Grnudc, em vez 
u<! sete, nove. · · · 

O Sn. CA~DIDO ns Or.mnRA : ·- E a de Ouro 
Prc~- · · · 

O Su. D.\!iTAs ( minístm da justi[a ) :- Ahi 
J · g()dc--m·gentc-nec!'ssidad&-o nug-me.nlo, .. por
quc é a provincia mais populosa· do lm~rio 
Illas esl;~.mos ~dd iclos ll · uma grandP. razito de es
t~do, n da economi:.~. Estamos na ·obt•ign~,;.ão ri· 
gor()sa de, conlr~ !JS nossos t>roprios im{>U/SO~, 
contt·a as nos~as ldt!a~, contra os nossos prmrt· 
pios, parar dillnle do excesso da despeza pnblica. 

E) indist>ansavcl recuar do caminho em . quo 
l;~.mos nas despez~s para que, no. dia scgninle, 
possnmos recomeçar com mais sP.gurnnça e mais 
ilesnssombr:~dnmcntc. · . 
· Portnnto sem ·tomat•.compromi~so l'Oil\O go· 
vcruo, tledirei p6rmissão pam tlizer IJUe qnnnto : 
:i •·nlncf•o·dc Ouro Preto ba essa necessidade. 

· . qunnlo :is outras, niio. E como me lt.mho ·1'8· 
r~ndo rnuis de uma vez á reCorma que pencle 
nctnn.lmenlo do poder lcgisl<~.ti\·o dn L~r:mçn, . 
infomJnrei ~ camara que agora mesmo, em pon· 
w scmclbnnte. em F1"nnça está se t1·at:mdG de 
rcdnr.lr: " cinco os julg:ulos que ~ão feitos por 
~etc nas coiii'S d'apJlcl c a 11'\.'S os quo. eram 
feito:; por cinco. . 

Qunl a raz~o ? Como nlguem . censuro11 esta 
·Ju\lvidenci~, dizondo que o menor ·numero de 
uizcs fl<'t u1 cnos gnrnnlins de ncorto do julga
mento, respondeu-se por outro lado que não, quo 
o ltlllncro menor do juizes nugmeut:md.l mais 
11 rcspon~abilid~do de c.1d:1 urn ildle~. impijc·so 
a euda um o tlcvcr de estudar melhor os ne
gocios c de rc~olvcl-os l'Om just iç~. Portanto 
este perigo, a meu ver , nlio deve preoecu
pot··nos . . 

O Sa. FnEITAs CouTii'ino dá um npnt·tc . 
O Sn. DAi'iTAS (tninistrodaiu~tir.a):-E o nohro · 

dcputo1lo pelo Ilio .de Jnnciro; qüo me honr:~ 
com selt np~rle, parnce qtte está nesse pensa
mento, segundo o quo hontcrn lhe ouvi. 

Eslotl seglllndo umn cm·ta ordem pnrn poJcl' 
responder . a todos ; mas qu:mdo encontro 
mt\1~ de um dos nobres deputallos a cmiUir a 
mcsm:• opiniiio rcuno·os no minha resposta, ntli 
pDrn niío os ver seporados por cottsn alguma . 
(Riso. ) 

Hn mnn outt·a qttcsti.io J'ealmenle grave, que 
ho muitos nunos tem occupndo os nossos mois 
Pl'O\'eclos estadistas c · da qu:1l se occupal'um 
qunsi lodos · os orndorcs- que -me ·precederam: 
• At.; onde chega o podei' consli lucionnl dns 
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assembléns provinci:~.es na creaçlio de comarcas 
u que autr1ridnde tem pelu Constituição o poder 
execulivo .de demoro.r o cxocuçuo das leis 
das nssembleas provinci~es, creando termos 
e comarcas' • Esta questão tem muita importan· 
cia; principnlmcntc á Vista d:l seguinte dispo
sição da actuallei de orçamento. D~pnis de ler 
á camarn esta disposir;ão, exporei muito resumi· 
damente o meu pensnnHmlo quo llcnrú consi· 
g-nado nos Am1ncs ( l~); . 

·~ ! . • A J>roposto do poder exe·cutívo orçando 
n receila e fixando a desp~zn annual na parte 
concernente ao ministerto da justiça conterâ 
uma verba com o titulo-Novos tet·mos e co
mnrcns-com o credito exi1.!ido p()lo pessoal re" 
specth·o e &abellns explicativas, n3s. qun. es scr~o 
~ecluradas as· comarcas novomonte. cre~das ou 
restabelecidas pelas asscmbléns provinciac~, 
dur:1nte o exercicie anterior, e os let•mos que 

._P .. .s.o.v~•·no julgnr convcll!~!!~<?. proye,!_de i.!li~~~ 
munlct11nes Oll su6stllutos, ~mda nuo compre· 
hendidos no ot•Çnmento em vigor. 

•Antes de votar-se o credito neces~ario para 
n dcspezn co rn o pessoal dos re rerídos termos e 
comarcas; não se riio eshs c lassi [lendas e pro· 
vid~s de juizes i!e direito e promotores publi
cos,· nem pnrn 11quelles ser5o nomeados ou re· 
movidos jutzes municipacs ou substitutos~ • 

SI'; presidente, depois .da lei de 184.!, que 
chamou. pnrn o estado· despczas proYinciaes, 
entro as quaes a dos ntagisLrt~dos, não se puz 
em ·duvida a faculdade ampla dns nssembléns 
provinciaes crearcm comarcas, isto t!, de eur· 
cemm n allrihuição que lhes cabe pelo art. 
i OU ,• do Acto Adiciouul: hJ!fi~lat' sobre a di· 
visão civil, judiciaria e• ecclcll•astic~: 1\las em 
185!), por uma emenda oiferecidn no seundo pelo, 
finndo ~enador Ftlrraz, um:~.:dns nos::ns notabi· 
lidodc:; (apoiados), snscilou·se :1 !1uvida .que 
hoje f;•t oujeclo das judiciosas considera~üe~, 
que julgo procedentes, dos honrados dotJutauos 
u quem estou respondendo; 

E' possivcl que ns nssombléns provincincs, 
cxercendoestn attrUmiçflo, orcem comarc:t$, sem 
qu() o poder legislallvo gornl posso. ter-lhes 
mão ' Est:t questno desde logo chamou u ter· 
reiro homens de uma e outrn escola poli ti c~. 
Niio llcou rlooidido., nem foi ado(Jtnda a idcn do 
sena!lor Ferraz. 

Em {801 foi reproduzido n questão, ~ os 
campeücs de uma e outr:~. escola vieram llO 
debate. 

O Srt. CANI>mo DE OtlVEmt..:- A discussão foi 
longa e porllndll. 

O Sn. IJA:'\TAS (mini&tro da jnsti~-a):~ Exncta• 
mcni~J. O conselho do estado foi ch3mndo a dor 
parecer; touho ~IJ.Ui dous dos mais no!nveis, c. 
um de iB7l, IJ.Uondo de novo 11 !JU()stão foi re· 
(ll'oduzida. Devo inCormnr á camnra quo entre 
os !{UO sustentaram ft·oncn. c posillvamenle ~ 
nttnbui~iio das nssemblens provincinel!, neste 
ponto, rul~urnm o5 nomes do MnríF1CZ de 
Ulindn, tlc Nobu~o, Mnrnnguapc, Souza Franco, 
'D. llanoel, SilYeiro da Motta •.. 

O Sn. CA~»IDO l)E OI.JVEinA:- Visconde da 
Joquitínltonh~. · 

O SJ1. DANTAS (miuistrv da justica):- ... e 
Visconde Jequitinhonha, com. cuja op'ini1io mais 
d6 ;1ccfmlo me ncho, e pm· isto reservei•o para 
ultimo lugar na lista de nome~ que apresento. 
Do lado opposto, figuram nomes respeiwveis 
como Eusebia de Queiro?., u Vi~coude do Niuthe· 
roy, Manoel Feliz~rdo, ll~borahy, Souzu R~mos, 
hoje Visconde dr Iaguary, e outros. 'fambe!ll o 
Visconde d() 1tlonte·Aiegt·(l, que niio costumando 
occupn•· D trilmnn,- deixava por urna ou outra 
declaração, conbccel' a sua opiniiio, em as· 
sumptos em que julgava devet· mauit'estal-n. 

OSn. GALDINO DAS N;;;ns :- Homem notavel. 
O Sll. DANTA.i> (ministro dajnstica):-Notavel 

e um dos nossos mais respeiL>~veis estadistas. 
José uü Alencar, como consultor da justir:a., foi 
chamado :1 dai' setJ parecer .. As duas escolus di
vidiram·se. O Visconde do ltnborDhy, um dos 
chefes do parLido · conseJ'I'ador, (comer-arei pela 
opiuiiio deste) lo·ndo rle __ susteutar a emenda, . 
el't5o em di~cussflo, e que Co i reproduzid~ na 
lei do orçamento vigente, di8se o seguinte: Que 
rcspeituva ambos os poderes, o poder provincial 
e o poder geral; mas que paro evitar conflietos, 
aconselh:tva ••. (Ha um opcwle.) 

Procurarei ser ll~l em sui.Jstnncia, mns, si 
honver algum~ infidelidade, poço desculpa~ aos. 
<1!111 estreme~erem pelll c~berencia dos princi· · 
pros daquclle honrado varao. · 

Pois llcm, entendia cllc que, poro eyitar o 
cooRicto; cre:mdo n assembléa provincial co· 
marcas, havendo demora, emquanto o poder 
legislnUvo niio votasse os fundos, o exer.utivo 
pudesse provei-as, correndo us despezas por 
conta da.provinciu. (Aparte$.) 

Acho IJUe hn perigo nestn opinião do Sr. Vis·. 
conde de Itoborahr; nn superficie eile se mos· 
trnvn muito liberal, muito amigo dasfrnnquczas 
proviucir.es, .mus latet aliH!Ii~· i11 lte1·úi~; era um 
rumo indirccto do poder legislativo it· descar• 
tnndo de si cst~ dcspezn o passai·<~ inteira, 
p0ucn n pom~o, ús assembll!as proYincines. 

UMA voz :-Antes isso. · 
o Sn. n .. NTAS (mi1:.iiii'O da }!13tipa) :--Não, 

senhnres, quero <JUe vinguem os bons principias 
con~~itucionncs o elles, a meu ver, vingnrüo, 
ndopt~ndo-so o nlvitro desses •cst~distas a quem 

. me rofDri e muito particularmente de Nnhuco 
de :\mujo e Visconde de 1equilinhonba. 

Porque tenham as assembléns provincines 
abust1do umn ou outra vez, não podemos nós 
corrigir-lhes o abuso, infringindo um preceito 
constitucional, porque Q Aclo Ad(licional é tnm· 
bem Constituição uo Imperio. (Apoiados.) 

A assembléa provincial póde crear comarc:1s 
(clpal"ti!S}, c peco á cnm11ra que se dit;rn!l vuvir· 
me.- 1•orquo me p~rcce . que de.sco•mrcmos o 
muio de chegar num accôrdo, que ó indíspen· 
~nvd, sob IJonu do illudir-se uma llUB1ilão 
constitncionnl. . 

.As IISS6mbléas proviuc.iacs eroam as comnrc:t~ 
porqlll: cll~s. e ~ómcnle ellos \em u faculdatlc, na 
circumscripçã.o que lhes diz rcspcito,de conhecer 
ns necessidades c ns ~llornçiics que devam solfrer 
as divistíes tcl'l'i\orioos~ judicinríns c <.'Cclesias· 
ticas, mos, si essn faculaadc so limitasse sóinente 
·a·i>so, como queria Josó de Alencar, deixm· 
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. do· se uo 110der legis\:ttii'O !l'l'l'al resolnr sobre 
tudo mais. teríamos, como dizia o pro~rio 
Viseonde de Urugnny, direito <:ontra direitO. 

O direito é ex!"lu~iv~mente d:ts as~embléas 
provinciaes, mas,como pelu nossa ndministrnç:10 
orçament:uia, e príndpDimentn ngura que ao 
poder executivo não é licito d.·spender nm rcol 
sem que prcced~ umn lei autori~ando:t despeza, 
não podemos aiJrir· 1~redi\o.< nem especiaus, nem 
suppiL~mentar~~~ nem es:traorditwrius, mas só
mente agudles gue acon1panhnm, como aindn 
~~~ora se a~. cada dos orçMnen lQ:; qne se vão 
d1scutindo, u que dá -se 'P Dá -se que, não ~lO· 
dendo o governo, Ct'cada a comarca, despend~.r 
ante~ de Yotarem·sc os ftlndo~ p<1rn i~~o, é obri· 
gaç:.lo .ind~clina1·~1 do poder legislativo,. em. sua 
pri.lll~!~~rrnnião, deeret:il·o> (Apartes.) 

D<•Ve voÚIT 'ri.tndos. ·-
0 Sn. CANDIDO DE 0LIVI!1JBA :-Nem póde di&· 

cu ti r l\S razões. da cr~aç:ío. · 
O Sn. DAN!AS (mitti-<tl'o da fu~lit.4) : - Nuo 

pôde, a meu ver, o ]Joder legi~lativ4J, \:) l!ei de 
sustenta l-o no 'e1mlo (muito betn), dizer: -Niio 
quero ago1·a volllr fnndos t•arf• l)slas novas Co· 
n1aroas. (Apoiado3.) 

Ahi · e~io re~peil:tdas lod:l.> a.~ attrilJuiçõ~s 
Jegncs. 

O Sn. ~lAIICQLt~o MoU!IA :-Esta é 11 lheoria 
liberal. (Apoiados.) · 

O .Sn. DANTAS (lnini.~tro da justica) :-o con~. 
trario seria crear um:~ tu~ela do poder legisla· 
livo ~obre ns ~~~~embleas pro-:inciaes, em uma 
atlribulçiio que é dellas. (.lftlito.J apoiado1.) 

Esta que~lão foi ;mmensamentu debatid3 e 
parecia muito <'luridnd:J, mwJ de w.•vo sw·ge. 

O SR . .1\iABTIM fi'n.o~.~ctsco:- V. Ex. acaba 
de llpresentat· o JWTeccr impnrciul 11~ um dos 
chefes consunadoros. . 

O S11. FnANCIScu Sount : -A asscmbléa f.!ll· 
ral não pôde deix~r de votnr fundos. 

O Sn. DA:>~TAS ( tliiuistt·o drt justirX& ) : - Ha 
meios t•onstilueionne~ d,•ter mtio ~ni qualquer 
abu~o (e ni'io di~:o.!Jue nãQ se tenham prati· 
cndo 1 ( apr•iado$ ) da~ ossel!lbléns proviHcio.es, 
nn creaçiio de comarr.ns. n~nlmente n~ despe· 
zas vem pesar ~ohre os cot'rt•s g~rlle~. mM 
1rat.1-se da admini~rr~ç~o da ju~tiça. ( Apoia· 
dos.) 

O St\. FaArrcrsco SnDnÉ :-Mas :>ind~ :ts~im 
é preciso respeitnr n lllttibu.it;iio, 
. ( Ct•rtZ:am·se OUti'08 muiÚIS OiJrl.; tes e o St•, pre· 
~idml• prd1 attunj:ào. ) 

O Sn. JhNT.,s (miwstro da .j,~8tira) :- ~b~, 
pnrn o que lewbra o hournno deputado pelo Rio 
tle Jone1ro, scri~ tlCCL'S.~nrio entrarmo~ Pm um 
~l"côrrlo sohre a melhor tlislribniçH" das rcndns 
publi!!Os : (Apoia.dos.) 

Emqu~nto i~to nfio se fizer, llCilso, como já 
di~se, IJUe a opiniiio do Viscon•lc de ltabornhy 
$et·ia n nwis noeiv:. ~is províncias (apoiados), 
11orque, P.·nrccendo 11ntregar' lhes completamante 
e::~~a a llrlbliiçã.o ... 

o Sn. MttRA DI v.~~CONCELLOS: - Sncriflcuvo 
.... administrn~%llla jn~ti~n. · · · · 

O Sa. DAlfTA~ 1mirti.stro da ;'!Mtiça): - ••. 
confel'indo·lhes até o direito de nome3r mngis
trado~. ~lliviav~ o thesonro nacional de uma 
de~peza, que hoj<J tl del/e, e tjUe 11esaríu sobre 
as provincias. cuja rereita, ('omo sabemos, JJor 
v ia. de re~;rra mi•.• chega para ~s suas necessida. 
dt•s p~cultarel;. 

O Stl. FllEJTAs· CoüTI~ItO : - Dcveriamos 
angmcntar 11 receitn provinci31, entregar á pro
vinc.:in o tlUe é dello. 

(lia o «frol apm·tes.} 

O SR. D.\NT.\S (minist1·o dajuslir~a):-1':, como 
estllmos n•·ste ponto, trat3rei logo do provimen
to da~ comarcas, a cujo respeito a pratica vai 
d~mon~trando que uma disposi1;iio do lei, in
sertn no orç:trni•nto vigunte, não consulta ein 
todus oscusoivas conveniencias da bôn ndmi· 
nistraçlio da j usliça ... 

o Sn. CAKutoo os OLt,'EtnA:-E' a segunda 
parte d~sse arligo : é outra eXol'bitancia do 
sen!tdo ; ti~Ol'll é contra o poder execntivo, não 
e conlrll as llS8tlDib1t'•11s provinciat~S. 

O SR.. DAI'TAS (minütro da j'ustil~a):- .. . o se
niio ouço n cnmara (lê) : 

• O governo n5o r~ra nova·s nomcaçõe~ para 
comarcas. emquanlo existirem juizes de direilo 
disponiveis da mesmo entrancia, vencL~ndo or· 
denados, • · 

Eu uaturalruenle pendo p11nl onue me parece 
que está n justiçu (muito b.ml}: pal'a mim a ener· 
gia CL•nsisle em resistir ao que lhe é contrario. 
E~ ta disposição inspirou -~Cl em um motivo dt} 

justiça : os J'uizes ou magistrados avulsos, ·em 
lhe~ e, têm irl)ilo u ~e r preferidos pa •·a tiS vagas 
que se l'oreln dando nas comarcas de L •, dtt 
t ." como de 3. • ~ntrancia (apoi<ldos): nm$ a tlis
posklio, lal como seuchn,coUoca o IIOdcr·execu· 
tivo "m gralldos dilllcultJaulJl;, os t}llacs espol'el 
:i camara. 

lhr SR. DEl'llTADO :-A disposiçiío é incon· 
sli1uci011:1l. Neste llOHto niio eston d•! nccôrdo 
COUI V. Ex. 

O Sn. DANTAS (9/lillistro dá jtl$tit;lt):- li lwu• 
rado deput~do n~•<• mr. f•uviu. EÚ ,ftsse que e~ta 
disposlçiio lnspirova.se em uma rntiio <le jus
lit,:n, mu n5o disse que en constiCttcional. 

Estt~ t1isposiç~o é ittcou;titucional (rrpoiados), 
eatou plen:•mento ri•~ nccürdu, mns niio 11osso 
deixar 1!e obedece-r :• ntn3 lt•í llo 1•niz, eu1qUanto 
pl'los meios t'onstitucionnos n:io fUr rev•>gnda. 
(Apoiados). · ·· 

V. Ex.. comJtreheudeqnanto hnverindannnr· 
dlicn. sl eu, ministro tla ju~Hçu, me subloVIlliSO. 
con1r:1 umi' l"i do tmiz (apoiallo3); posso cen~u· 
r:~l·a, crilkal·:J, ;~pontar·lhe os derdtos. pedir a 
a sun refllt'Utn mas n5o 1:osso deiliol' do eli.~J· 
cutul-a.(.4pdudos.) F.~la é que é aesculn lib~ral : 
collo<.:ar a lei at"tmu do nós todus. · 

Illas o (J_ue estnlllos rozendo senão ceusnJ'Hr 
esL(I dispo~\r,;[•o de lei, e. portnnlo 1•reparondo a 
sna revogaçiio ou modí!lca~lio? (A110iado$). 

Já disse que embora consnllo umo l'ilzão dll 
justiça, a .di~posiç~o, !)Orno .estava ~ está, é 
1ncomtitncion<ll, pot'<Jllll limita, restringe·uma 
faculdade, qunl 11 de nomc:H' mn).!fstr~tdos, qLle 
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pela Constituição do Imtvrio incumbe ao poder 1 em breve. depois de nm~ conferencia qne té· 
exeeuUvo. mos ajustoda, set·:i devolvido ;~o sen3do com as 

Yamos ver <~gora os dofoito~ na pratica. informnções _p~ra t~er discutido, ~men'l~do e· 
Nilo assignalarai todos, m11s nlgun~, pot·que com adnptado. 
esses mesmos argumentos pt•etcndo discutir tl<J Por es~e I~ do, pois, m'' parece que o l•l'Ojeclo 
serutdo e ver se chegomos a um :JCCÕI'do na do illu::tr~rlo sena<lor 110r llinns Geraes satts· 
mate ria. . fu.râ \itna gra11de nece~sidade dn occasiii'l. e pro· 

As comarc.as são de L•, !. ft e 3 .• entrtm· metto á 1•nmam dar -lhe tudo :mdamento. As 
cia. _ inform~ciills j:í esl:io reuni1\a~, e acbnm·se no 

Desde qlle entrei pnrn " ministerio, meu em- meu :.rabíne\e á ~~~per•a de eltpeJição. 
pen.ho te1n sido designar ~~nmarcas no,. avul~s. Qunuto IÍ qut~lilieação das comarcas non
Ja consegui dar comarcas a todo.< os avul~os de meute cread:1s, noton o tiohre de1iutado por 
l.•-eulr~ncb, com ex~eprão de um sli, que fõi S. Puulo 1111e, no qnnd,·n a11pen~oápr·opn&ta do
agora exnn~rndo d~ ehafe de poliein àe p,,r. or·,:anJeniO da justiç3, não s1J d•lSignas~em as de 
nambuco; o Sr. Audru Cavalcanti. _ s~ Paulo. 

·ne 3.• enlmncia sô restam dous; lodo,; os Oo qundr·o que aqni tenho, vi!-se [Jlltl n5o 
mais ja tiveram comM·ca, e de 2.• entntncia h» foram colnprebendhlas. mas que o Yão ~er. 
lalrez U ~inda. Quando <e o1·gani~ou o orçamento 11i11da não 
M~~. note bem:~ camara, que s<lo dous juizes ·tinha vindo ;•·columunicação. l>cu·se e:taet~l· 

de 3. • entroneia ; eu nfio pos3o passnt· os de i ,a me me aquillo qu1• em :q1ar1e declarei [Jrr.stunir 
pnra 2.a, por<ltte todas as t•omarea~ de :.!.• en~ isto é, ter havido dt!mora d~ 1\ommuuicaç:io á 
trunci3 que fot·em va::;ando hão de ser forçJsa- so'~'·et:!ria. O que li CtH'to. é qnt!, depois de e_$1ar 
mente dada;; aos 'IVUl~os. urganllmdo o CJiladr<) das no\'ns eoma,·c~s. n .. 

De modo que ncn-~c quasi em1nm beco seoi courot·mid:ule da taballn que acomr•anha o or· 
snhhlo. (Apoindo$.) cnmonto, é qtle chegou á secretnr!n a i:01nmu-

~~~ prnlica e~ta mecliJa d:í esle gt·unde pbsm•tlo, nicaçlio d:1 ereaç:io de~sas novus com:rrcas, como 
de não poder emqunnt•) existirem avulsos pnuar tambem 1le alg-umas dn pro~ incia da Da h in. Eis 
nenhum juiz da 1." par:J 2.• cnlrancin, .ou de n razllopoi·que t1flo foram r.omprchendidas,mas 
':!.•por~l::l.\ nem trio pouco nomearpr.raa L• sN-n-hiio (lOr nmn emend;r, que a illttstl'~da 

A tBI"ornmendac;iiu que foi lembrada, nest~ oc' commis~;io offet·eeer:i, do conformidade com a 
casião ou em outt·a; 11ara quo se preferissem lei. Esteja, poí~, tranquillo sobre i~to o nobrtt 
sempre os avulsos, pnreceu n~o inspirar toda o deputado. 
connunça aos legt~ladores de então, que reeeia· o Sn. 0LE!lA.mo:- Fico muilo satisfeito com 
ram que o governo ll:r:usse desta recommenrluçiío 0 explicaçf•o. 
o .cilso qu~ tem fel~o de oult·as nnalogas,paru pro· o Sa. DAN1'AS (miui511'0 da iu1tipa):- Qunnto 
Vtmet\tu ue outros l;)tnpreros ·. . 

1 
, ~- aos ttrrmo~, o nobre _deputado por Illinas n~tou 

Mas~ que _me p~rece, :que coJ!l .. nl uXlen .. ao qne nesse quadro umH!stavam comvrebendtdos 
esto nrllg.u uuo de\" e coot~nu~rtl v•gornr. . lermos qur. deviam ler jtti~es letr~rdos. .· 
~ noh1.c detmt~do r~or ::.. Pn~.Jo )l)lllb~ou U?1 '"~Ia~ a camara sallo que o governo não é o 

al_vllre, (l:lr:l o~tual ch.llnO ,, .nucnçuo d{l camnr.l. culpndo dis~o. Este~ termos não ~iio ereados ex· 
E o~e umue~cala c~m.me~ade oll du~s terçns offieto: quando~ sua população, a impot·lancia 
p~rtes ~os avulsos, p.tr.. Avttur estes mt:~nVt!· do scn fôro, dos negocio~ que por elle (;Orrem, 
nte8ntes, .. .. , , . . . n 5ua riquc~:J, ~~~ .• mdgetn um juiz letr:1do, na 

u~pou,,.a ~a ,c· I!~·' r~_ que \ ag.•, u.m,• eomnrc-a I:Ji est1\o os mero~ tlll ra1.r.r chegar tudo isto :10 
-~e :i ... nll 3. tJUtlanc~a no nxltemo norte,~~~ conhecim~ot'l do gnverno; c este, nttcnd~ndo ti 
1mp,e~ 1~1; e 11Ue o magtst~ad.o q~e- teuh~.nvul:o ~ reclamDJ;iio cre_n 0 Jogar de jui1. munkip;,Jie· 
do cx.h~mu sul. O que ,1conLec~? Oestgna·s•J_a Irado Fóra di<to nlio é possiveL · · 
comarc-a :mos como o hornflm e do sul c nuo - . • . - ·- . _ . 
eslil lmbituado il vida do extremo norte, e tem U~t Sn. DEPIJ'l'AOO ua \ltn :lpHte. 
um prazo no mu:imo do oito mezes, rl~iJtU·sa O Sn. D!N'I'A:; lmi•listt·o da justi~v.) :-O c.re-
ficar, e no cabo delles ded~·r~ que não nceila a dilo sú e p~dido d~poi~ da creaçuo do let·mo; 
eotnal"e;l, A. admiuisLroç~o da JW!liça-·não sol· nuo s~ Llúde perli1· por aalicipaçüo. 
rrcrit com ísto? (Jpai,«dos.) Com esl:.s explir:ilçiies, pois, respondo :i~ oiJ. 

Portanto, o tnolb.or ~eria ravog:lr este 11rligo, servaçãe~ do nobr•e d~pulado. Sei me~moq11ü ha 
e deixar a consdencia elo dt~ver dll govel'no, termos com juizes l'orm~1dos, meno8 importantes 
de~~mpenb:1r-se desta to.refu; mM si a desoon· d11queo1tlros, que são ~ep,•rados, 11 que ainda 
fiança vai nLé uhí, 11té ao ponto de nduptur•se continuam o ser !llt~rcidos por ju!T.es ilh!trados. 
uma dí~posição que limil:~ ll restringe uma Ca· E' exncto, mas a culpa não lÍ do go~cmo, D~i·se 
culdade, que peh1 Conslituiçõo do Jmperio é in- mesmo uma grande :mo~nalia, a qual não ha 
teirnme!lt'e coulladu no pouet• execnli v o, si o meio de r~Jmediar. . 
poder legislativo ou um ramo delle insislir Nn provincio do l'nr:í croolt·se úma com:rrca 
winda nisto, é inllispensnveiJ~elo menos l't~tocnr onlle !l5o !mvia lermu de jui1. formado; e ss 
a disposk;io de conrurmldade com o alvitre nobres depntados sabem que l10je, por lei, pelo 
lembrado" pelo nobre depu lado por s. Paulo. menos o lermo onde llsl;i a séde da co••1nrca deve 

A revisão das untrancias é uma ncoesaldade possuir um juiz formado. l'Ois hem; creou-se 
intuitiva, e devo -infol'lnor 1111o ha um projeelo alli uma comarea; foi c!as~iHcada, foi provida 
inicindo no seno.do, do honrado senador CruE e niio ha.umjuiz municipal formada. . 
Macbado, que se achu hoje p~ndente de lnfor· Ouvi sobr" isto a_ secçno de jllslixa d 1) con~e· 
m11Ção do miuist+'t'io do justiçn, e que tJentro lho de e,;tndo, e, para andur nms depresso, 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 271011201 5 14· 11- Pâgina 13 de 31 

Sessão em 21 de Julbo de 1880. 

convoquci-11, 1w fórma do rc:ul~mento do i.i de systema e ;í nnlurez~ do nssumplo submettet• ao 
Fe\'BI'eíro de ISU, 1mra uma conferencio na \'OS~o judicioso .CI'itorio essas consolidoçües, que 
secretal'ia de justiça, e nessa conferencia n sec· na :l(l!Jlicaçiio tem de ser coumltadas de prorc- . 
~,;ãa consuUou, quo nii l? pollia o ministro, por si, rencw ios llossns leis e regutomonlos. • . 
remedi;ol' u mnl ; c, po1s, no ot·~amento quo se Já vu o nobre d9puladoser minhaopiniõo que · 
estâ discutindo,· p~ço ere .. ito para esse Ü!D· este trabnlho derc vir no seio do poder legisla· 
.\.nda-se s~mprc bem com n lei. (AJJoiado• .) tivo, pnrn que e~te , por um pnrcce•·, como llD· 

Si o caminho, tiS Veles, parece ch~io de espi- t~ndcr, deixe algum sigMI tndelc\·el da ·sua 
nho~, procur~ ·se v~ncer a dilllculdndc, .mas approvar.;ío. (...lp11ictclos.) . 
cllega·sc mclhot· ao lim. . (<io Sr. Olt.ga1•io. ) E~lá s.,lisfeito? Neste ponto 

O Sn. C.t:'iDIDO DE OLIVEIRA: - Sub leges. nüo pos!.IO fnzer mais. . . 
O Sn. DANTAS (mi1tistro. cla justifa): - ·Sub O Sa. DMmsu PeitEm.\ el:i um np:~rle. 

leg~S'librrtas. Estou elisposlo n níio sohir elo 03· O.Sn. D.Aô\"1'.\S (miJ1istro da j"slifo):-0 lllns· 
ruinbo d11 lei . Lt·ado Sr. · conselhciJ'o Dunrto de · Aze\'edo, em 

o sà. ÜLEGABio:- Estamos' anciosos (lOl' 'ou· {878, :ltJl'llsenlolt um lllallll.,Cri!JIO, c depois cllo 
vir n Oj)iniüo do governo, sobre 0 codigo civil, proprio foi incumbido dt! acompanhar n publi· 

caçuo, quanto·:\ tlarl t! da ·consolida!::,o do pro· 
O Sn. D.\NTA:3 · (rni11istro da justiça): - Irei cesso criminal, por~ue quonto â outra,. co111o $0 

l<i. sabe, já o honrado ·:s··· conselheiro Ri Las teYe o 
O honrado deputado pelo Rio de J~neit·o oc- premio Yotado. pelo pode1· lcgislalivo. . 

cupou-se tarubtlni de lllgumas lacun:~.s do nosso 
codigo coinmerclal, c em :olguns pontos, estou Uu Sn. DF.l'ti'I'.\Do:;... ~las é lei ou obm do go• 
de aecí\i'do com S. Ex.., como, PQr ex.em11lo, na verno T 
<[Ucstão do seguros. Ac ho que a apolice. não O Sn. D.\:ST.Ü (miuiÚ1·o ela .ju.~ti!:a) :- Niio 
lml:1~ E !la conslltuc direito para os intures- posso dir.er si é lei; restlondo a V, E;x: ~ pe~·gun· 
s~dos, mas só 11or ;;i n5o bnsta wu·a todos os tando ao poder logisl:~ti\•o o que quer que seja, 
casos. (A}Joiado:J.) · UM Sn . . DI!t•u·noo :-.Mas não vem c:i os t1·a· 
· O que disse ctn reloç5o nos clleqttes, do mesmo h alhos 't · 
modo me t~recc procedente, e é outra ncces.~i-
11adc a que se deve :.~lcnder; mas uiio ·posso de 'O Sn. DAXTAS (ministro da justipa):- Hão de 
momento tratar de todos estes ossumplos. YamoG vir, es tão se aenbando. ·. ·· 
á con~oiid~c:1io das leis do processo civil. nou\'e, U» Sn. os~U1'.\DO : - o da. consolid:J ç.i(i) das 
como st! sabe; uma autori~~':âO legislativa · pua· leis civis bn muito tempo .que estú, (ICaiJado. 
este IIm. n " · Dit coilS{Jiidnção das l~ls civis, foi incumbido · O Sn. ..1..~.\S (fnini~tro .. a JtMtu:a):- V. Ex:. 
0 illust1·o jurisconsulto, 0 St·. conselheiro Rílms, viu que en lembrei iWl no r·eMono, c si esse 
que dLm conta do sua missão. 0:1 consolidilçiio trab;d bo não está aqui é fo.eil l'emellel-o, para 
do JH·ucesso rl'iminóll cnc~t·rcgou- sc o"rntuito.· quo n cnmarn dos Srs. deput.ndos ton1e conheci· 

·11 • d b d 1 · rnorilodelle. (.-!partes.) · 
meule o 1 ustre St·~ estHIL a rga oa· consc he1ro 0 nobt·(l deputado peh JH·ovineia. do llio de 
,\lencu Araripe. E~lc traiJ:tllto foi ~~~roscntndo Janeiro, fez ccnsul'ns soiJre cous:u que correm 
em 30 de ~os\o de l871!., -o do sua r evisão foi · pelo lrilmnlll do jury, c pllrlicul:~rmonte o da 
encat•regBdo o illu>tre ex-ministro da jusliyn, cnpitnl tlo lmporio, refcnndo ,se 0 qunlillençiio 
Sr. conslllltcii·o Dunrle de Azevedo, lJOI' uvrso dos J'ttrndos, e [l<JI'oruntando-mo nu~l a minha 
de 'H de AIJril de l8itl . o ·• 
. Em t878 foi ptllo Conselheiro Duarte . dt o}liniiLo . · . · · · 
Atendo ap1·csentndo um volume em manns· Nf•o cnrcço llt! tlitcr IJUt~, como todos· nós, 
oriplo, oonlcudo Mcrcscimos, altornçiies c emcn· quero n inslituiç.ào do JttrY cada \'et mais 
elas que julgou necessari3s, ::~~ndo S. Ex. on• forte . · 
carro:;a!lo de :tcOIIIJlllllllnr a impr\!s.;~o c ra~.er Oj ut·y c o lwl!ea.~·~orJIUs suo regalias 1Utl s··.i 
as nllernçües. · por si conslítuem a melhor gar:Liltia da . iber· 

O Sn. OL&G! .. JIIO :-E o St' .· cóu>elheiro Onarte d:~do de um povo. (Apm•l.t'S.) · 
. de Aze~·edo acl'iton :1 incumbencia? · Bem; mas ' 't\m Y. E~s. que não (>reciso fazer 

· umn aissert~çiio so!Jrc isto, nem voltar nos o Sn. DA~US (lll inistr·o da j!Uiifa):-.-\ceilou. tempos ile Cnrlos n ~ c~millbiU' dllhi fl81':1 cá 
O Sn. OI.~>G.\tuo dá um apn1·te. · sobre n crea~iio l&abcCJ$·COrptu, etc. 
O Su. DANTAS (rnillis!r·o dllju,~t.·ra.) : -Y. Ex. Direi n V. Ex. que na rtttaiiRcn~iio dos jura· 

niio leu ltUclltmncntc o qu!J n cstu I'C!~ (H• ilo disse dos, nn fôrma dos nossas leis, Intervem os juí.ce$ 
em meu rcliltorio. · · . de tlh•cho que p1·csidom·, os presidentes d11s c•· 

1'onm11do conhecimento dt•s l\: nc~-:oclo, inscl'i maras e os promo\Qres pubhcos . l'ois bem ; se 
rro tnen rcl:ttorlo 3S ~c~nintcs palal'r,,s que :tlgttm abuso $C d:i . nisto, si elles, em voz de 
vou ler: · · investigul'em c de ~e tlnt•cm n trnlnl!ho paro n 

• O prcccito.lcgnl que aulorilOU as consolld:.· vedt1car;üo dns condh;õcs quo pelas !ois s&o cxi• 
~u~~ do prue.:-~so civil c ct·iminaln:io considc· gidasa Hm d~ ~cr qualillcnilo jLII'D.do um cidmliio, 

' _ l'0-.0 \lCjiC!ldcnte ele Ull~riot delibcrD~ÕO fl!giS• · ~ j qll.alqttcr dob~ft de r~zcr isto, (nll:tnclo :10 SCU 
- lnhvu.; -- - · . .. · -- - . - ·tlavct·, v. E:c ·ou quem quer que seja cshi :JU• 

Ei~ o que eu disse, mns t:unbúm immedi;lta· torlzado, )Jresl!lndo um servi~o ao governo, D 
IIIOU I ~ lcinbrci ti seguinte :•1\'ill't): • parece! trnzÇJr factos dessn ordem oo s.cu conhecitncuto, 
e.nlt:l' lnnlo nwi ~ .. C.Qtif•trmo~ ~'• índole do nosso por · que 3S Jli'OVitlcnei3s não. se dctnol'11l'ÚO. 
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Realmente é um gr~Dd!l ahusú razet· a qu~lifi· Os honrados deputados desrjam saber o que 
cação dos jurados peln nlmannck. pretendtJ fazer o governo sobre o codigo cil·il. 

o SR. !t[EtnA VAscoxcELtos :-0 abuso está na A cama r 1 sabe que deste imporl~n!i~silno U'Jiitt· 
organiz:~çllo das Jist~s., que pertence a polícia. lho roi cncurregndo em primeiro lugnr o dí&tin· 

cto juriscon·sulto, Sr. Te1xeira de Fl'eil:1s, u qtwl 
(lia ·O"tro~ aparl~s.) depois de alguns :mnos, deixaud.o o seU. nota v e! 
O Sn. DANTAS (lllillist,·(l do. ju..ftir~~> :-0 hon- trabalho conhecido pl'lo nome de Esb~'ro, llecli

rado deputado pela pt·ovincia de s: Paulo notou nou de continuar nelll!, tJclo que muito ac<!rta· 
o que S. Ex chamou equivoco, e eu exi~:"i sobre dnmeute foi conO~do ao nosso sempm lemhrailo 
i'to uma informação, porque ti lfUcsliio de r:~clo, ~tnigoe profundo jurisconsulto senodi)t" Nnhuco. 
e nas quostücs de racto n JUúlhor resposta por (AJlaiadns.) 
parto do ministm é explicar a cou~a nos seus o SR.' Ou:a.Huo:-Cujn [l()rd~ brncnt:~mo~ pro· 
JUstos o 11recisos Lermos. -Port:1nto \"cj:~mos r11ndamcn·le. 
sobr~ este facto a resposta, que nutiHJn.ticn:nl)nla . . . . o , 

pos~o oll<:t·ecer tiO nobre ucpu1all0o E' a scn·uinte o Sn. 1:!.\:\:TAS (1/~mtS~I'O da JtiS!IfE1) :-C.ou~ a 
(Lr! ) 0 I morte do 1llu~trc eabd~LO o esUldl~t~ l!razileu·o 

o • , , o o • • vem Jogo ti lembrança de LodG~ a inlcrrnpção \lo 
· ·A comm•ss~Q L.tn seu l)nrecJ!t d•~sc · tn!b~lho !lo codigo ciYil, 1111e elle tinha e!ll Jn[tQ;. 

• Nenhum inconvet\iente tt·ar~i n reducçân de Desgt·~Lçadament~ o f:1cto é çsre, e h(Jje o mi. 
-1:2005, ua ver!Ja-Suprcmo lribnnnl de justiça, nistro aetnul pcns~ no modG de Jlros.J~uit· nestes 
~npprimintlo n gratilicaçii.o do omcial eucat·.re- tr:~balhos, mus rrancamentc din't Qne aind:~ n~IJ 
gado dos u•·e~tos, scl'Vi~u que não si deve con· ~~sl!ntou c[n unt :tll'itre IJOSilivo, >OIJI'e o qne 
siderar t!xu·;IOI'dinnrio,. e clevntln a -1 :000~ n scrú mais convoniente.: si confiai-os, com o·; 
im11ort:mcia llos dest'ontos por ,-3gas e licenças, \~lcrnCRtos rrne jill~nlL.ls a nm í•U n mui,; th• um 
!Jtte it l'rorosln ca!:•tllon ,cllLO 300~11<Hio • jari:;cou~ulto. 

O honrado deputado a VlSI:I dis~o entendeu Depois <lns tinas tcntativns do que o 11aíz tem 
que se in redur.ir :l.:il006 dos veucitncntos do conhecimento, . frustradas, un1n ~Jorque G Sr. 
offieial 11~ secretaria do sntlrcmo tribunal, que Teixeir:~ de Freitas uiio quiz rontinu~t·, e outra 
se 1:omnõe d.,: porlJ.Ue a murte •·ouhou·nos o senador Nnbuco. 
Orden~·do (1kcreto n. !908 de 21> temas razões pn1·.1 bOsifar em conli~l' a um su a 

de 0\Hlti.Jro de lBiO ........ o •• o !:iiOObl){)(} conlinunçiio de semel1nnte trabalho; sorit 1:11-
Gratificacão (idem, idem) ..•.. o. o. 500~00 . vez pretcrÍY()\ confi:ll-ô a mais de um, J.os quac> 
Dtta c.oJno cneawcgadodos arestos. 5006000 um Jlfincip~lrnt>nto rcspon3a\·eJ, c os outros 

-:;-:-:--.. -. . collabr•rnüorcs ·(apoiado$), p~l'f!\!O l'Calment~J 
TotaL ......•... o. -.SOO~OO Lrnllulho deste {olego ll !JUO lffiJJue no mesmo 

Dc·s()rte qlte no entender do illush·nLio depu- tempo o conhcdmento vnriatlo d:1 .iul'i>prndc!l
tado, deduzidos i:jOQ,) dos ~:500~, Yinha Q dito cia om .toLtos os sous ro~o~, ~'PP!ic;ul<! 110 iJ~Í<l 
o!llcint a l,icnr cou1 1:300,S, m~nos do qu() lhe t>~t·a o qunl se 1·ae prçp:u·;•r o co\lJJ;<! pud~ ~esa· 
mnr~a n le1. (O!!creto n.o Ht08 c1lndo.) .o

1 

nunnr ~01' su:~ mn.gtutulll!, v u.m :::o JDt:ilnd. no, 
!ltus não lm tnl. A commissuo o que pl'Opo7. JlOf mn1s hobilitndo que sl']a. {Apoi<~do$.) 

fol : Ellc . IIB de. UH' collaborníttorl~S ![ Ul' n.~o 
Suppc·essão 11n g1'olillca~ão pelo t1o11• . derem_ ser !llUllos; m~$ que del:t•nt, s~l,' mu;to 

halho do.~ arestos ....••.. o o •. o. ;;oo~ooo 1 ll~m es~olhtdos. (.4p01adus.) P01 qtu., ~cnhor~~· 
ned 11cção de t:OOUS para os. · casos · , !Hs.to, CO!flO, em tttdo, d~vcm?s llfOt~~unr o me· 

de dascon. tos, etc. , em v e~ de li h o I' e na o cro~ r umn amecm a. ( 0"-.P 11111dos • ) · 
300~ q ne calcnlou o governo no O Sn. OLEGA.nio :-'lfas o conscllio de- estat1o 
projncto de or~·amcnlo, .isto é, . . 1 não p.ida SCI' ~provoit:~do 1 
mnis · • • • · ·; • • • · • · · • • • • • • · · • • • . IOO;~OOO [ O Sn. UAXHS (mini.rtJ'O da jJI,ttira);...;En calou 

-.---.. -' :~pen:t$1lgur~ndo hypothescs. ' 
'fol~l .. ··o o· o· .. o· I :iOO;ji{JOOj Corno tlis~c. o A"o,·emo oilub n[(O t~m uma· 

Niio h~, pois, oqUi\'oco. - _ . , opinHío dellnitim sobre este l'Onfo: si llem que 
O trnlmlho tln comiJiJin~iío dos m·estos nao e 0 c>tt~ju estud~mlo :~tlent~melllO. 1'31voz seja 

extr;HJrtlin~rio, como se v~ dos nnnexos dos conveuimto :Lproveilalo ns Inzes do conselho de 
diversos relatot·ios dt~ justi~o. eslo<lo c incumbil-o sob n pn•sidencin dei minis-

Parece nccilavol :1 rcducç.llo, tro de astudnr osta mJie:·ia. Aiml~ naà~ deci· 
A IJTntillcnçliu de qu~ se trata li dns leis ftn· dimos a r~te rllSIJeito, o a cnmnrn comprehendc 

nuu do orç11mo11 1o. . . . que não ó dcmnis e~ta demora, por.,ue o 3ssum~ 
· d h pto ~ ronlmeute itntlot·t:mleo . 

Púde ser eortada tlcs e que se recon eça. lfUe Lerei :i cnmnrt• uma farta que me foi dirigida 
o traiJ~lho e oxcquivel nns ho1oas do expediente. por um distincto oollega no~~o c que se ret·ere 

Eis ahi n explicn~~5o; que posso entt'eg~r no uo ~ssutnpto (lú): 
nobre. doputndo, quo nli:i~ nEo carece ~olla, por c Ilhn. c Exm. s1•• romelheiro ·.M. l'. de8ouzll. 
qlle teve todos estes J!:IJIOIS om suos muos. Danla~. -

O Sn. OtllGAJtiO:-l\Ias Joestubclece•se n gro.li
. ncnçtio ou contintia nos termos em quo se ocha? 

O Sl\. DANTAS ( miuistro do. justiça.);- Está 
aqui ·o · e~plicnçiiu (mostl'(ll!do v docu111mto.) A 
grnllfioaçao subsiste. 

Tomo 111.~. 

• Diauwntina, 18 lle AIH'll dl' i8t!O, 

c Em lunho de 1878, neh:mllo·me na côrlo, o 
St·. Lnlilveue nconsolbou-me t!UO (liJt'eseutns~o 
ao ·govel:tto ilnj•el'iul um Pl'OJC('Io do .cMi,;o 
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dvil. Uri eome r·o .•o trnlmlho em Outubro do 
Ule6mo :•nno, lugo que cheg-ulji :i DiMnantina, ~ 
,·ai elle l1ern adiant~do. 

' Não ~ci si \". l~x. deposita em mim a me~ma 
eonliança. ou ~• dEl\'Osuspeniler o meu trnbalho, 
que ba~i:•ule s;~ca·ifici0$lem·me custado, 

• Ho~o a V. Ex·. o lavor de responder· mo, 
!'Olll o <(Ue lhe ficarei muito obrig~do. 

• l'eç.o d•?sc.ülp:o ll'w ler r<:mbvdo por nl;;uns 
momentn, o Stlll !Jrccit•~n tcmjln. 

• Com ·lüd:l a cou~ideraçao-De V.. ~:x.-./oo· 
q"i-m Frlicio tio,~ So11t~s. • · 

Poslerio ·menti' rsct·cnm um:t outra r~rta ao 
no~so rolle~w o Sr. Felicio du~ Santos, parente 
d··sle nu~"" illt1stn' eoncid:•dão. Portanto, sn!Jre 
o codi!l:o ch' il, cu sinto JNr or:• nal'ln mais podei' 
adiantii.r á fam11rn: 111~;: devemo~ •~rn breve s~hír 
desle e~tado, c f'~~ero que '' f:i~(lmos ~· •11!'111· 
t~udo ü$ convcuíimdas t'JUC deYem regulnr-nus 
11~.,s1~ ltl.:iledn. 

O nol•re depul(ldo pel:l prcwincia do llio de 
J;,ndro lwnlllm oc<'upmr·s~ d•' e"'lado da ·nu~~n 
policio uc~ta c~ pítnl c ltarti ru!::rmt'nt<, do coorpo 
dl' urb:mo<, fnz~11d<1 uina cnmpnraçi\.o t!nll·e elles 
t' os poticemm de J,ondt·e.<. l':u poder:~, lambem. 
cou•paral-os uo~ !lat•di,.us ri-e /a. paü; e com n. po· 
lieiu de ,.,nu·us ddudes p~rn mostr3r que :1 dJft'j· 
1'\lllÇl\ .li ilnmcn~a. 

Mas o nobre deputado ufio se incumbiu Iam· 
bem de indic:w n ditft>rtmça q1te hn entre ns 
vHntagens que aurerem uns e outros, permit· 
\iudo a outro~ pnizes ser·mn!s o·x.ig·entes na ncei· 
tnção par~ a polici:~ ue individuo> tlUe dum dt1 
si melhores litulu~ do qne oqU~!Iles que nvs, por 
cil'Cllm~lancias· qne nos :<tto p~culias·es e que dis· 
veuso-me de r~f<H'il' á camnrll, vurt]Uc il''~~·mtJ 
referi-lo, somu:< ubrigados<t ncesta1· paa·a o CúJ'[JO 
d<! urbanu~. s[Ue j:'t achei crendo, e u ru~f1eilo il•1 
qunl.em[JcJihareí csCor~os paru cum ns ci~ qnv 
temos c ~·.:tuptamlo outras, ml'lllut·nl·o quunlo 
fõr poss i vel. 
Re~lnwntc o ~orpo d~ uri.Janos desta cnpitnl nrto 

~e oecupu dnqttilto · d1 ~ que ~IJ deveria nccnprtr 
~eu pes~oul at•~ moamo pelo~ 'vencimentos que 
Pl.'rceb.:, u~o >ntisf~z ~.~ ~xh~tmcius du ch'ilisaç;io, 
d" riqnez,, e ·du i1npnrtnncia tfc,;tr< g-r~nde CO• 
pita!· dn Ame.dmt do sul. En S<"i Jlot·fcil6mente 
qtw wt<n•remos unJa mcl:tor pulicin c que 
e r~· .preebo q\:•• o nos,;o corpo de urtmno~ n:io 
ft.sse um auxili.:r milita•· do rorpo de IJnlillin, 
mns umn in~titniçíio rle caracter mea·ame11Le civil 
incumlti.da li(~ \'tJ!:•r pela SOI'lé de cad:< um e ga· 
ranlir a 5egnr:>nç~ de ''id:t, de [ll'opriednde, 
etc. M•·~ (:preciso dh•!r a vordnt!e; i~so ainda 
é um d1·~ej•.>, e não scrl• vilo ~~" poti<:J' le~:dsl1•tivo, 
nliu rcru•ar no !.(orernn os ml•ins pf!cuniario~ 
preci~o:;, por~ que lenhillll • t~ um cnrpo de ur. 
ba nos, l•omo os /'oUccmell 011 os :111rdtens df' la 
Jl'liu; ~~~,;im [He••n•:hamo~ t>~ta tlccessid~de de 
St'A'IlrOIIÇ:I inúíVidU:I\, 

ll su. FnEJTAS CoU1'1NilO ·M um apnrtt'. 
· O 811. LJ.\AT.\S (tnillà~t•·o da justit:a):- Niio sr: 
n\lribna n culpa ~.-. ·1m g·ov-et·uo.-. E.rr ,,r,•sumo 
que, u~ua vez voLndo~ o.• nwlo$, poderemos me· 
\horar nutr"elrnenlo e~tc mmo dll serviço. 
M~smo n ~~~~!Jezu t)Ue hoj1.1 ~e rn~ com u corpo 
d~ urtHlnu' n:'•o ~. P;••JUcn~·; l' ,n commi~sUo que 
d1gn, ~~ •d:;uum~ · •dc:1s ollet·ectdos nüo .licurum 

ndindos pela comtder:~çii.o de au~mento de de.~
pez;~. O pessoal é pequeno pam as necessidades 
do s~a·viço, Niio nos retluzmnos <í. cosn d6pouco 
pão, em que todo!' grít~m e ninguem tern razão. 
Actualnienle o. corpo <le urbanos co,npõe-se de 
OOío pr:lça!. . 

O Sn. ~'REJTA~ CoUTINHO: - Nà(> St>rvc paro 
nnda. . 

O Sn. DANTAs (minl3ko da jt~stipJ.): - Niío 
di~<am iSSí' ; ~·s>im não se melhoram as cousa~. 
Houtcm Cl nolll'e deJ•Uimlo referiu olgun~ ca~os 
tlo tlo•sct'(•olitn do corpo de urbanos. 

:'lião venho absoiYel·o. Eutrndo.que elle Ctl· 
n:ee de muílo rigor, de mui1.:1s pi'Ovidenda~ que 
o escoimem do que tl'm de múo; ,., isto extlllta 
u sercuJ po~tos f,·,ra do ~:orpo de urb~no~, alguns 
g·uan.la~, uc certo temtJO u esta parte; mas o 
nobre deputado tratou do corpo de pulicia como 
ll&venllo dt:nlro delle iuo.lh·iduos que devem ser 
)JOiiciados " não polici:a·. 
. n Sn. FllEI1'A~ COUflNIIO: - Em !;<'Til I, l~ p~s-

smw. · 
o Su, D"NTAS (mi11istro ela ju.stif·a): -:- Nfio 

descouhet;o a dilferen:·a ~;~ue ha, e o~ defeitos da 
n<~s'a o•·~nnltoçilo (JOiie1nl, en1 comt•urnçiiti a<> 
I!Qticemm de Londre~ e au1 gardienr ta lJ{lia: nn 
França. S1li:o homens do odur:a~:i•o npropriada. 
(Apoiados.) T!!m bt)IIS vencimentos; su.u~ fuml· 
li<~S em caso do morte, l~m gorantín~ ; ha utu.da 
ouu-ns vaolngeus. 

Sum d!!se•JHiteL~t: esta difi'tJI'en~;~. •1ue não & 
pcqnenv, lemiJru:lonobrodetmtodo ' illC lnmbem 
nl)!llUS poif;ellk!ru r: ~rrdiensdf J(l paia;, couunot· 
tcnt fallaa. Nüo ha muilottuo um des>c~ agente• 
do policia, nn França, cumttwlleu um crime hor· 
ril'el, :~o tJlUtl 011enns 11lltulit'oi, " roi exeeulndo, 
JJOI'•IUC, o l'mln de morte, comu ~nb()ln, ijiudu ~ 
APIJiiC<J na Fa·ouça comu nu lu~laterra .. 

l1 Su. F!IE11'AS Cu~taNno; - .Sfio 1·nros o~les 
cosos •. 

o StL OA~TA.~ ( miuist•·o WtjiiSti[il. ' :- eai· 
Jemu~, put•tanto, 4!e tnelhornJ' osle r:~mo deSCI'· 
VÍÇIJ, W ll:SSUUI(llU di<:UO du Otl()UÇfio o(Q fUI'
illmeDIO, pHr([Ue eslll capil~l carcc1! do rué hor 
policia. ( Apoifld'•lf. ) Está lun!:'P. d!! 110~suir 
OlJUullu quo devio lvr ; mas V;IIJios melltOranóo; 
vnmos espur;:~ndo "que houYt>r de mau. ~le· 
lhorcmo~ os vencimentos. porquf!, o homem 
que púllo, em <Jualquer rDmo de industri:., g11· 
nhor o m~smo lJUC se dti ·l() soldo n 11 cul'['(l po· . 
lici:•l, com c~rteza. não procura os e:1rgos dL' 
:~geut.. da segut:uiç:a jiUblicn. ( Apoi!idv:r. ) 
l'recisumu~ de e~tU1Inr esta que~tfio por tu•la~> as 
suo~ fol't'S, porque, pDra " reforma, n melhor 
mestn~ é a experiencia. { Apoiado,q e apa1·tes .) 

Oo boauGns m~nus Pl'uJ.trios para governar 
um ·povo ~.-.\l aquelles y\W vivem uo gabiuelc 
Jeudo, ~em :.traude exe!'ciclo na IJI'lltiCll <lu vidn; 
podem 11té ser uodvos, ll:nchem ll cabe\'11 de 
tautae idêas, collocam·se tilo lougt~ du no~su 
vida pratica, que ttuerem truusplantar pliro 
.e\111, tuduquanto lêm. 

Eu aprecio os homens que ·se entregam ao 
estudo e procuro fuzer o mesmo · mas nilo ma 
deixo )Jerder Dll'S regiões dtl lheorln. (Apaiadol.) 
E' um moi, e ddl\l procede a demora na pnssn• 
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ge.m de qunh,ner reforma q~e tem de fa1.1>r ta· : ·. ~ governo tiram de>le5 trahalhM aqllel)e que 
mtnho entt•c . nos. E' [lfCCI>O ehonwr 11 nl.tt~n- 10ms prumpl3rnentc pos~n e úev;~ ;:er r(~nhzado, 
ção por totlo< os motlos. Allrs-se muitas vezes e trará ao cor [lo le:.:isi:JIIvo o pedidu d~ um c1·e· 
o re~ulamento d~ Frnnça, e quer.~e logo fazer dilo parn semclllnnte dcspeza. 
um 1gunl para t•ste puiz. Não dcvt~ s~r assim. Antes disso é impossh•eL 

No mund" physico, n'iio b:1 ~ementes que Perder nquell,, prc~itli. ; . não me [J~rec•• dl'. 
lançada~ em Utn certo !erreM dã" hons rruetos, bom conselho, o q\te . devemQ~ é ada(Jtal·o ao 
e lnnçado~ em nutro, dão frueto~ · amurgos 'f fim par~ 9.11e deve ser ap;:weitado, sabemos 
Assim siTo ~s refornws ; Mlll ma i~. nem ~ me- que a penahdnlle, IJ.Ue ltojt~ em tod~111 p~rte, Yai 
nos. . . senrlu de prerer•.·n("w :•doptadtl. é ~ prisão com 

FalloU·.$0 no JJr•!Sidio de Fernando rle Noro- , trab~lho, e n:iu a pena de morte, ,],~ ;;;~le~ ~ 
nha. . i outras. ~ 

O que havill S\•hre eslt~ JlT'e~idio era nmn lei l'orl:1nto curet:emo~ d''• sob :• inilueneia de>tes 
de :l83:J~ rnnndando cumprir em Fe.rnnudo de )windpios, ir pr~p:.rnndo nqnulle est<tbeleci. 
Xoronlta a pou:1 l.le galés, a'•s ;noedeiros falsos, IIJcnto, ~ 
e df!J'ois o dec•·etu f!,• 5 de Man;l) de t859, que Eis o que pa .summu capila posso tlizer :.~n~ 
fixou us cnsos em que os condemnados pocliam honr~tlos Jermtadus, que ~e referiJ·:uu an estado 
~el' 1·emeUitlo~ put'3 e~~ presitliG. . netunl do pt'&sidio de F~rnnndo de Norooh~. 

Esse fll'esidio. por muito~ anno~. e~Lev,, ·n suhre :) [Jensnuwrtto der ~l'V'~rno :•m l'el"~~o 30~ 
corgu r!.~ miuisterio dn ~uerra, r~ some111c em n1clhurmneutos alli ~dupt:~veis. ·· 
1877. como sobe ·a ••amor:t, pm·ld pnssou tmt•ao Sr. !Jresidente, lenho 3h1lliado demais (não 
mi lli,tet'ioda justiça. ctp:•íados)... · 

l~m ~87:! l' minis~ro. d:• Ju~ti::a, 0 ill~~tra•l~ O. Sll. OLEGAnto :-T~mos nc,mpanhndn as ~118$ 
S!liUtdot Laff.•YttUe, lnt.UmblU .1111 dos ~aiS. • 11~· pnlavr:1~ co•n tm\n a tteM~O, ( Aplliltdos.) 
tm•·tus em(lr~>gados da ~cct'etarla •l:1 JUSht·a e . . . ' · . · . 
um~ das · htllllligetmios, folgo de o dizer, uwi~ O Si!. U,\1'\TAS (m~11'.~t1·~ da JUSt!(a):-... da 

·csper"uçusns de nosso pail, o SJ'. Dr. H>:lrcu· Mteti~!llu e da benevulencm d:t can~~J':1, c.~lJUe· 
lano de Sum~a Bnudelrn ( apoiados), de uma et~odo·mo de qu~ ~ou. hO:'LJCdt~ (11<ra liJl!ltCulo~). 
COilllltissãu que ellu ,Jesempenllou ·mu.ito bem, q~e u;u !lospeu.e deve te_r ~Qmprc csle e~udado
com todo o zelo ll intelligencia. oao ~er uupcrti!JI'nle, m1o ser unporlunu, nunca 
Es~e trabalho que apresentou e que acom· aborrecer detuals nos que ~hc d:1o hostledagom. 

!mUha o meu relatorio roi remnUillo :10 dislincto A cnmarn me desculpe, st incot·ri nestn. rnlta. 
cons~lhr!lro Fleury, que,como a enm8ra sabe, tem (N{io apvi•riWs i .. m1~i!o [~tt~l; muito bem. O omrlor. 
predilecç5o por estes estudos.. recebe (elicita!:oes d·11 Sl's. dep.:tados pr~seút•·s.) 

O Sn. OtEGA.mo :-E Mn estudos feitos sobre A dbcu~são fica ~·dl:id:t pela hora. 
a mataria. 

O Sn. DANTAs (mini!ti'O dajwtiÇB):-Tambem SEGUNDA PARTE DA ORDE~l DO DIA 
;~companba o relntorio octual d~ justiça o ptt· 
reeer illustrado do Sr. conselheiro Fleury. Continún 11 3.• discu~siio do projo:'C1•J 8obre 

Do primeiro porecer o que resultou. fm o. eo· erimcs 11 dnmnos. . 
nb~oirnenlo pe~feito do est:ldO. lnstimavel, e osn. PRE51DEN'IE:-Tecn ll palm'l"l o Sr. Ole-
llllllS do que h•sLlm:.vel, do presldto tle F11rno.núo ll "ario . . ' 
Noronha. " ' 

O pr. H?reul.ano Bnml~irn 14lm?ra~ ul~~mas I 0 Ar. Oleii;nt•lo:- Yt.'jo eóm pruzer· •. 
prov~d~nc•••s p.n·a. lorn;n U!fln cou.- 11 •e.d c Sr. prcsiden·te, que é a~essãod~ hoj~ Inda con· 
apro~~Jinvcl no s~s\ema ]loncteJtclarro nquelle ; ~agrudn :í df~cu~~~o ti•·· ~851111111tos t•ei~Livo." :\ 
pr~sl~to. , . . , . , d • . " ; jn8liÇ~. Nunca o tempo rln ca111arn f01 lllilÍ~ ntll 

. O lOn~tlln~nu Flo.ury, n.w. oppou .. o ~e ~ rsso, i e proveito$~meute empregado; IH~nhumu que~· 
lembt a pore til m•·t1Jd3s IDIJ.tlo mn.'' cotnplctns 1 tiio dn iUI+'rBs~e ~neíal ou IJollticu ·IJód~ no mo· 
paru um plano de estabelecnnento~ ptmnes cen~ : menti:! dé$pcrtnr ll uns~;1 ~lt!Jurfm mais do que 
tr~es~ : . I aquella quP: ~e prende a bo~ adlllini~ll'liÇUO d1l 

O ~~!· B:~~TlST.\ PE!\W\A::- O o~çamento por I justi'~~~~. ~endo e~t11 a primeil'a da~ 1wrc~~ida~e~ 
cllo teclo t) que me pnrecll msumc.tente, 1 publtea~ ,, o obJet•lo coltstante dus lucubraçue~ 

O Sn. D.~t;rnA~ (111ini.ltro dtl· j~t.~tiF'1):- E' in· 1 dos. p~derCl~ rlo Esl~do.. . . . 
suftlcicnle p:1ra JJrer•nchcr e~tcs fins, eu lb'o : A5sHn, me des•)Uipnra a c~,,~rn s1, em hora 
dis~e em uma r•nn ver~a qtte tivemos :mte.< dn J titu adinnt:~dn, venho ainda Fatig~l·11 ( 1100 apoitl· 
su.n parUd<iiJM':inCend, <•,niio ubstantr1,é tnlve1. 1 do.<) empenhado·mll n:t discus~~n dn J)t'ojecto 
!;li' <i lide ;ogor;~ pal'll 0 UOS~O or~n>>ll'nlD du .dcS•) 80h~~ llS ~ri.llle", di! !li~IDDO B illt'Clldio, , 
pt:zu (Apoiados.) . . . 1 N~o o rnrm ~~ nij.O ID~se um facto que. !I por 

A!gurn:t~ pl·ovidenL•bs \'ii? s~·~!lo ~\loplot"las, ·t~ l nm !:tdo ~t!Jret:la. mo~, por .outro [ 'r~Jfuudam~nte 
~~llc n~esmo dir. íiU" a oi·gamw•.~no dnt(Ucllt) e~t:l· senln~C!~• ll vem a.~er :. li anscnc1a diJ dJtmo 
beh!enuento 1mrn pr~ent;,her o~ Jlns de umn ox·mmt~tro ti~ jn~ltçn. sr. L~fnYL'tt••, autor do 
\lfb:ln cnm tJ·nbnlho unpoe tlcstle logo 11 enn· prujt~cto substttntn·o tiUI~ se dtscute; ~u~s luzes 
s1tl1~çito rle nl;;un~ cditlcio~ pnro onde .sejam rc· e instrUl~\·flo r·~clar••ct!l')nm a . m3t(•ri~ (~Omt! de 
tnelttdos o~ pt•eso~ o.lllrnn\e o cumprtm(lntn dn rostumll; est:m1u,; .ltort·m yrtvntl?~ do vaho~o 
sentcn lia. concul·so de ~u:t tllustt'aÇ!Io, ~slunantlo tinir~· 

Est"~ ,, outrns providencill~ imJlorlam ~m l«nto qtw u Yil pre~tar na cnmHa dl• que hoJe 
muiln d.,,~pt•zn. faz IHtrlo <:om mnilu m 'l'ecimento. ( -'lito/tldos. ) 
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O projecto sub~tifuti\·o provot•on, como era cnm(!nte upplic.1r o.gt'llu maximo da prim!lira 
natural, u e~pcci;1l nlten~ão de todos qnnntos parte do art. :!Ou, ))Dl'que par!! isso ssrin essun
m~IÍS de perto se inLcre~sam (Jelo~ negocios lia cittl "·concurso de circum:>IJncia~ ttggrav;mtes, 
jn~tira; f<1i nqui brillw.ntcmcnte discutido n~o qui\ dcveri:~m alid;; "onstituir o dum no ng~ra
só pelo sen autor, como pelo mell dislinelo col,. vndo, sujeito a.maiores J)CMS pela segunda parle 
Je::n e amigo Sr. Dr. Llaptistn i>~reiril, que. do citadu :•l'tigo. (Aplliados.) Tornou-se inexe
at,ircsentou emend~s, hoje sujdtas ã nos~•· opre· t!Uivel a di~posição, ju4nmento porque .se nfio 
ci:1çti0. · .. . llllendeu IHI discu:ssão aos laconvenienlcs que 

E' cet·lo lJUC um:~ dcll~~ já foi volad~ e aceita úelJ,, podcrialll pro v ir. 
l'l1l 2. '' di$cu~s5o; OJP~, lol c o import~ncia e E' p~ra que nfio se reprod111.arn tGes inconvc
dt!Ucnh1ade do tiS$Ufllpto, que, tanto sobre o nientes q>Jc cumpre c:llnmin~•· :1gora com sum· 
ponlo rmcmltulo, como ~obre n nwtl'ria toll3 do mo cuidado todas as lliSllOSil:ões que síJ cllntem 
pro~ecto, 11no ~-crtl escusado o d'ebMo · qu~ em na reforma. 
mu•s~ l:.rgos pt•oporções tireJ•mos llft 3." 11is- Note· se que o defcilo "ão vciu do projeclo 
cus~~~o, qnc ~gor:rJl_rosc!,'uc. Ol'i~in:~l; ~bi se lltlni~ o damno simples, sómcnte 
T~~)brm, pel~ nunlw Jl31'le, olferl'ço _tllll0ntlas com 11 peno de multa, s1Hn gl'adunç;.io ; o ~ggra-

9UC J'' fllr:~m hdns nn n~e$3 e pn_l~lu:3dt~s no y;,do, com 3s penas de furto; e (juando occor· 
JOrnal da ca$n; de,-o, Jlftr~m, dc~dc Jtl. dec!~rnr l'Í;un us drcumstancias Ilo in~endio, veneno oll 
que, ~presentando·~~ em alguns po~Jtos diye1·- intUJdar~o, crn a JJCnn tu ois [;ri1V1\ c dcvídumcnlc 
~~ntc.':_ (la~ do li) eU nobr(l eollegn, n:10 e mmhtl eln~>iOc;1da. l!:sl:wa tndo dJ~fJoslo por modo a 
mten~au ~azer JOf:!O de [O~!.'~ DDl';) que )m:wolc- nuo ofi'et·ecer ditnêuldode 11. applicn~ão ~~ lei ; o 
~<\ID us rmnh:~s ~obre ~~ 1dcas por cllc mstcn· que porém se adopton no Codi;o conrunlliu 
t~t.l~~; «m.l!os no~ ~o1uo~ lcv~do,; pelo nw~mn regras de doutrintl e uc }lrocesso, c dciJ31dc tem 
!Test'Ju,, vJ~amo;; o .mesmo _llm : ~:-dnrecel' a pretendido o govt·J'no ~ttl hoje elueitlnr pot• 
mntenn, p:Jrn !lll~ seJ~ o JlNJCCI(.t formulado em meio de avisos lluvidus, em vct•dude in>oluvcis. 
termos os ~~~~l~)ustos e :Hl<.::_qu~dos; qu~remos Pot' m~ís. do um~ vez se tentou reror1Har o 
:1ccr!nr e JWO ~~~JJI~tn:· (a~o.wtlo~); .u pr~Jeclo ~ Codigf:! 1w pnrte r~l~tiva DO crime dú dnmno; 
as emcndns alll rsl.to_. Ott(n uo.s t1 c.amm:l e re ma~ somente em 1877, so ehegou 3 rarmulnr o 
solva_ ~m s~~:t ~n.\J!~dorln c~n~o ttver po~ Jn~.lho_r. IH'ojeclo d:l commisstLo de t(UC !oi rcMot o 
. P~1ece B>Cll8ndo ~lew~ushar a ~:o.n,;numct~, s 1•• Alencar, !10J10is substiiUtúO pelo do 8r. 
~n n~t~s. ~- ,nccessJ~ad~.~ de decrr!m -~~. rp~anto L:1fayelte, em 18,!), teudo·:;c em :tiLenç~o u que 
.. n.tc~ .n I elo! ma do codt~o na pntle lcl,llnn no ~obt·e o crime de damno c nceossi<bdc de clas
CJ'unc dt~ ~lDmno,proY<'ndo-se. no m~~mo tonwo si!ll:ar- se 0 do inccndio f~l'n. lm111Jrudo em. 
de_ F':_~lcll~n a.mu m:ü h::~ IllU~\o ~:nhdv, ,q1;at 11 1Jivcr:;os proj~illus npre.,,~nlndos à c;un~l'tl no 
opt1s~:10 tlo. let fJ~Innlo 111~ lucc~dto, :1~01~ clns- dccur>o de UÍi3 a 18iõ. 
stfl~t~do como crnne. e mHl m~ts CCil]lo cm:um· · 
st:mci:1, e l'Omo lnl.ptwido u:1s jus las e ilcvid:1S . O \lfO}ee!~ do SI', A.lcucar, comrJilAnlo IHll'lllO• 
ptCijloi'ÇÕcs. · mzo~sc as iiJScordnnums notadas quanto nu cri mo 

o 110~~0 G-.JlH!!CI. Ct·itnit1:,1. nf(o ohsttmta l!aw1• d~ d:nnno c tJrceu.cht!$~c. nmn. gr:1ndo l~ctm:~ d:t 
sido cllnsidur~dÕ pDr um dos no~~os mni~ Jlt'l'é· lot, rpwnto no .li\' mcend10, l111lw ddo11o~. ljllll 
griuos ta !cn!?s, inf~lizmcntc. ~em cedo 1'oub:1do ~?~~·~1~11~ COI'I'Ig~r, Jlllr~ •1uc lll1t1C~>o 11 l'c!orma 
JWiil 11\l)l'IC! :1$ g:JortnS t]a p:1\flll, o lll', ll~rU3f· ~a\t~fulCl O llm ~ QUO ~ll IJfOjiUil\l:.l, 
dino H!!Joiro, lente .llc S. Pnnlo.((tpoi<t<lo.sl, como :\~s.in~ (jllt~~ CO!Il61:ll\':J. flor os1nbaleccr U!Jl 
-a ulll~!i~ ~~~~ress;1o da pclWllll<tLlo mo\!1:1'11~- lll'I~CI[ftu lle_1ull•.' nyc~so u hun rnr.:1~ lt:t npph· 
te1n dc!c1tos, " tniY<'7. em parte dcndos :10 cu~·al) da~ le1s Ct'HIIIIHtc~: -O crlmmuso ~u era 
modo pot·qnc foi di~culldo e Yol~do o prt>j~clu Jtunido CJ~ta.ntb n:io tinha moias pnt·;c indm:rini· 
e1n 183<1.. ~ttr 1.> p!'l'lUilU ~ausauo. . 

Corilo se ~~úc, scrvit;aw de lwse :w ~vdig·o OSn. liAl''rJs'l'A Pl!ur:rru:-lün a iHipnnid~ulc 
r.rtual. o.~ pn•.!nc!os de '~·concdlos ,e Jo~u Cio· p31·a os ricos, c o castigo pura os 11ollr~s. 
lill'lllé oHI.!reetdus <'tn H:l:?,, c rdund11.lo~ no que • · . . 
foi ~Jll'C~ I)ntado pela c 11 tnmi~s~o d :1~ dun~ eurna- O 81_1. Ou;GAHJO: - bxactamcnto; n!em d1~S5J, 
rns- um :H de .Ag1•~to lle i8~'.); l•topuz ;\ cotnmis.- o !lfOJCclo cstub~l·:ecndo ;1 l!enn du Jl!'l~tl(l 
s~o que_ 0 Jlfojccto .se adoptns~e scln 1w,~ar pola com os !~rmo~ !u•n•~~w. c t~axtmo, n•: lurm•~. 
•hscus~tll) tlus rc~ntnctlto~ d~s enmnt~~, 0 Ull cDilll!llllll, acldi_C·IOIW.' .1 .1. qo l)llllta sem gm
r~cto >o !oi 11wis larg~mL·Hlo discnlida a qnc,;ti•o dua~au, o qnc 1111[1\lllnya lllJlt~llça, porquo era 
~a uiloli<;ãll tltl~ penas d~ morte c g;Jié~; I'<'Slll· o CI'IHIO l'lll pnl'le_ P~llw!o sempre c:.o1n n mesma 
tou da :11wi,r~e 11onco cnidndosa d:ts tlivcr~as pena, sem n.ttenç;m as Clrcnm.~.ln11ec~s qu~ o h~u
disp(lsi~·üos tio prc.j~cto qu~ escapasse, l'lltro ves~em aeo~Pn!lilada c qne Jtl tcrwm ~nnmdo 
o\lli'HS, :1 d•J [l!'l. :Wli, uellnindo 0 cri mo 1h1 tmra n aJlphçnçau, dn peun Jll'IO~Jpnl, ~l'll um 
thHIIHO, e 1•utnminnudo 11enllt> &em regra~ ll(l· c1·ro c uma Jntqtuliado 11Uo se n:l() dcna com· 
rt:>s~ri~~ tmrn n ~un d~v1dn npplicn\ÜO. fi !;U· meller • 
rott-St! u hyplllllc~e du set· o crimo cotumctlido Mus niio era só i~so : ninda ~hm•r3ndo doa 
com •.! ~em ('ircumslnncias aggrrmmle:<; rnns hon~ princi[lio~, o qu~ ó do estr,mhnr-sc emtlln 
do'h:o:l-'u d~ e~lll~CHif:tr, co.mo cru do nhsolnta csplrllo Uio cultivado, classificavn sob o rubricn 
ucccssidntlr, c Sll havi:t r~ito .no homieidio d~fi- · - cl'imc~ contJ•a li pe$&Oa c coutra a 1li'{}P!'icrlade 
nidn no ~t·t. Hl2, quno~ n~ cirenmslnnctns !JllO -o qnu eltc r.hatM\':l sini$ti'V, contundida n 
deixnvnm .de ser aggnl\·nn!es par~ ser- con~ti. noçi'ío juridir.n de~sa palnvra, que não exprime 
tu.t1v~s llo ddicto; impm.-se em um e ontro ·a td~n de d~mno, como nbi foi eoncebidn, c ~im 
rn$o V'-'Unlich:dc gl'ndllnlln, sem se JIOtlct· prnti· a. de d~sastr·c,_mm& cnso, e,. como termo.de direito 
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mnriUtno e comn1ercial, Ífl(ot·tunio, que intar· · . Dis~o S. Ex. <JUC o projcclo 3Ubsliluti\·o cr:t 
vêm nanavega!,'iio, ele. · · · defeituoso n~ Córrna c no fundo, no sysae·ma .c . 

Com todos estes defeitos ainda o mlm iHus- na substanciu. Na rorma, porque er·a um;• sim· 
Irado collega, deputadn t•elo nio <le Janeit•o, pies itnilnc:ão de codigo~ estrangl!iros~ introdu. 
teve o Jlrojeclo do Sr. Al(mcar corou prcferlwl :tindo no nosso Codigo :orligo5 novos por num e
ao sub~ti\ulivo diJ Sr. Lafayette... •·nçi'io .correspondenlu li. dos artigos uddilodos, 

OSn . BAPTISTA P.ll.lllli!IA:- Eu nchO\'a.·o. 11re · completando o numeraciio com lcLras do alpha· 
ferivel por ~or mais ~omplelo. hcto, ~em que ontrclanto se guarclasse a ordem 

das tn~terkfs ~ a unidade d:t codillca~ão, invo· 
. O Sn; OL&GAiliO : ,- ••• n1as cu po~.t) licença cuda como motivo justificativo da innovDção. 

para discord~t' de t5o autorizada opini:'io, conll· X o fllndo: porque ~ra ohsCUI'O, uencientc e 
nnando n susaentnt• a doutt'in:t. !Insto ul~ imo, com Injusto . l." porque a !J:IIavra dcotrtti!' não ex· 
a qual. me conformo, e lendo por innceitovel n primin exa~taruente a ilha que so I(Ueria mani· 
ro.rot·ma, como a protondou fazer o. autor do fcslür; seria a auiquilnçtio comj)Jcla do titulo 
projccto primitiro. . · ·a que. () arti.:o se referia, uu só o dc~apparcci · 

Ne.sW sentido off•Jreci emenda p:u·a <IUC se 111cnto da obrigaç5o de que () titulo era prova'! 
subslitnn . o titulo dcmmo c ·.~i11i.~t1-o por · danmo :!.• porq11e não eomprehandia fados m.~i,; graves 
~ itiWiclil),_<lUC é doqu_c e s~se \'rata n·JlS\O. tJ rO· do que nqucllcs quo eram aúi. punido:< ; não. 
JCCIO, sem juntat··ee dtspos,~·~onl~tuna IJIIC pos~a :~bnmgi:~ os :teto~ :111thcntico~ da autoridade 
tet• rchlção com o &illistro, qnc ainda \'Cjo lig u· pnblicn, os autos lle ll;Jgrani'J delicto, iuqucrito~, 
mndo na cpigropho do substituth·o. lt!$hlllentos e ontrol" nct(J>: civi~ da mníot· lm -
. Isto quando se não queir-.1 ddx.ar sôo tilulo de vortoncia ; · ~. • porque Jtiio mc1lin ~ criminu li· 
(jUC u~:~ o nos:<u Cotligo: <lt~m'llo : ou niio ~c t>rc- d~de elo a~en te peh•s l'esnll:o<los - <lo damno; 
llr:• :t fó t•nmla u~:tda pdo codi~o rrancez: dt·.v- crtuipar:mdo rcstions~biHdadcs dcsigtwes c rn· 

·. trui~li(l~, e~tt·".'fOI e íhmMos ; pelo hesp~nbol : rindo com. a me~ma pena :~elos ele cll lpabilid:tde 
Í!IC('Ildio c outra3 rle&tl11iàks; [11110 portuguez ; diversa. 
incct<dio·e dtmwos ou velo' dn Baviera, aue lnnt'l E mais porque ns palavras llnnt~s do nt·t. 2ü7 (n) 
prcdllccçiio pnrecc merecei' da part:l (lo) nobt•c -:-SWl lmvt'l' pa,ra. sr ou prmt outr·em t:GIIIa!JCIII (m 
iloput:ulo-dtw1110s c:wsndos d 1n·oprie11ade, . lllct·o-cram redunilontes, si n intenc5o de lucrar 

rossc indincrenle para a qunlificuçiio do crime, 
O Sn. llAI'TJST.~ l'Bl\ElnA·.:-E' uin dos codigos ou Lnconvcnlen_tes, n:~ bypotlwst; inr~ts:• , pomnc 

. muis perfeito~ quo on couheco. · ·. · · ·cntuo em mllltos caso~ o cruno licn rln im-
O ·Sn. ÜL~>GAIIl<l- Sem duvit1a nlgumn ;· e puno. 

tanto I(UO n ~llc o oos commctttnrios cjuo o r.rcio qt\e em resumo são estes os po11tos ca
acr.m1mnh:un t.~rci ele recorrer por m~i~ . do t~mn pilHes· da ngum~:ntaç5o do t.neu nubrc cotloga. 
vet.,\\:1~ observa~ões quo lt.mho a fnc t· sobre o (S(qaal a/{i1'111atit·o do St·. Baptista PcrciJ'It.) 
JlfO)ccto . · · Al~m disto, c uo corret• de seu discur~o. ~us · 

Qunndo em nmu das sc;sües pass~ans come- citou S. Ex. du::ts qucs\ücs i ocidentes, que eu 
çou ~ 1;! .• di~cu8s~o. votou->c ~em dch~to o cl.tamor~i cscolaslic;JE ou doutrinaes, c quo nuo 
art. :lti6, relativo ao (\amno em gemi, sem <lis· · t nterc~sam ao ~ssuu1pto ·principal co projecto ; 
linct:iJO do circumslanci::ts ogg-l'aV::tlltC$ ; ficou uma foi sobre .a cta:;silicar;ão jul'idica do crlmo 
dc>lo modo ~anado o antigo c j ít apontmlo dll· do damno por incontlio. isto o, si o damno· ti 
feito uo I:Otli:,ro; st'Jmente ttllcrandt1·SC n pena, crimo JIUI!Iico ou p~t·Ucnlnr; outr~ : rtu'll a ter· 
.qu•J roi ci<W~td:J . como devi:~ scl·o, tan to u:1 parte minologi:t m(lis Qproprinda 11:1ra signillcur o 
relutivu ti 11riwo corno :\ multa . · cri mu 1\c incondio: l>i ~ mada pelo m·tigo ~llb· 

:5ogniu·~c n discusslio do art.-· ~(); , c foi então stitutivo ou :t t}Uo I) lemLr~dn nn timcn.tn npt·e· 
c1uc oncotou-~c o deh:~to em quo totua•·nm pnrto sonlnda 1relo nobre ilt·PUiado-si inCeluliat• ou 
com t:1ulo bt·iUwnUsmo os illu~tl·atlo~ Srs. p:it· (O!fO. · · . 
L:..fll ycttc e Dnpti$tn Perei ra. De$lC~ dons ponto; tratarc.i em ullimo lugar ; 

Talrcz [osso: melhor adi~ntot· a mnrcha do vejamos de 1Jrcferoncia si procedem 35 censunts 
projccto n5o .estendonrlo o debate .hn,·hto ~obre iri'Ol\'lldas ao projec\o) na purtc princil'"l. 
um~· ([uestão: ju sufficicnlrmcllle o~cl:Hccida ; Entendo que nuo ; c que bem comultou n 

. mus acontece qua o nubrc tlepntndo n .quem· .in~tiça e n conrenicucin a fôrma tlad:t ao pro· 
rcsp~udo olferece ngorn emendas · illlt>ol'lt~nlo$ , Jccto pelo tllll•1r do snbs\itnlivo em discussão ; 
ttUC nuo plldcm ~c r tomndas. cru conshloraçilo salvos ~lglllls pontos menos im(Jot·t:mtes , em que 

. pelo outur do projl!cto. nnsentc desta cnsn, 0 Cl>IOtl de nccurdo com o nol.tre deputado, subscre; 
que o oovcm ~ar poln comLlliS$i'iO do justiça, de · vendo de l.rom ;.:rQdO as suns emendas c .tendo·n~ 
que·ru11o ()<lfle. l'urn qnc, poi$, d~ melhor modo . ~lê pot· neccss:.rin~, como tenli occ::tsiào de 

- posso ~e r· ostudnda. e comprehenuit!a todn u mostrnr no proscguimonto 1la discussão. . 
mntct·i;~ do (ll\ tjocto, pot· miulln vez rcstubele~:o Comecemos pela critica da forma. O quo so 
oomo ol mcnlln :1 idéa quo so continha no :1i·t. vu i fncr é com clfcito um~ novitlndo ; chamo 
:11}7 (n) j;\ VOI:IllO ~t.n 2•. discus~iio, e Oca as."Oilll pnr·n clla lotla nttcnç5o d:t c::tm:ll':t, ·. (ltll'O que, 
m:ti~ lat•gn c ft•ancn u tli~cussilo que t>roscguo bem inteirada do quo ba, ()Oss:l rosolvct• sobro 
o na qu:~l vou cmponhnr-mo ncompanhnndo a iltriuvnçül>, como tiver por eoRveuicntc. Aindn 
par-i pami :t nrgumeiltnç.~o ·tlo meu uobre colleg:~ niio llzcmos rcfot·mas nas nossns leis, codillcmlas 
com·quom é som(H'C ngndavcl 4iscutir quostõcs por csle sy:~tomn·, isto c: inll'Odll,Zindo nrligos 
1!0 dircito.,tle lo I'Crfeilo conhecimento quo dollas uovos no Codi~o, gunrd:td& a ordem de mnteri:Jl( 
tom. (.-!ztotndos.) . . . . . ·. com :t m~sma numcr~ção do artigos, de,·cndo ser · 
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e~te' roTio.e,,dos nohigar eorro~>'!KIOdt:nl•' como I 
p:•rte integr11nte de um lodn indivisivcl. 

O Sn. Tll~:ono!lllTO SoUTo;- E' reforma por 
inclusão. 

ú Sn. ÜI.EG.\.RIO:- Jus lamente; é refn1·ma por 
!ndu:<fw; é it\éa lembrDdn ptllo Sr. Alenc~r. c 
se:.:tti•l:• pelo Sr. J, •lfayette ; nZío far;o :.rrnt!d•l 
•1uestão sobt•e e;;te poltlo ; ref•wme- ,.. n Codi!(O 
pelo systecna novo ou velho, pouco importa; o 
que é e~'elll\i~l ~ qne (1 rdornta pa~s~ ; 111as 
devo dm~larar á r-amara. que n~o roi sem tundn· 
menta ~lU•• ~e tentou :r alUO\'Ilçõ.o jâ )JOst:r em 
protica na Fr~n•:a e :w lt;~lin, ,~om mnnirestn 
vant.1gem para ó estudu ·J applka~ão· do~ res
pectivos codluos. 

O 4llt~ se quer é manter o prinl'ipio 1la uni· 
dade ua co:liJieação, i~teurporand<H•> w> Codi(!'o 
as nova~ disp1osi~·õ••s que o modificam. . 

A cornllli~s!i!' ole !lU" f'('ll rclatfJr o St', ,\J~n
car·. ju,tifiean•lo a nov:1 fór'illA •rue adopt:~v:l , 
diziu e hem: a ~~odilien•.:ilo ó n fórmn mars per
f••ita <1>~ l~;:il'l:tçtlo ; ell\ nm i><•it novo, onde não 
esrá <Hifnn,!idu. ~ inslrtJeção !l\!llUI~r. :1 codilka· 
l,'ão torun-~e uma import:~nt•· gar,ntia de fiher. 
dad11 e dr .iusliçn. Nn JJrazil h:. •l•JUS grupos d,, 
lei~ que nti• • JIOd('ffi sobr~> todos pr·esciudir des~~ 
fúrmn cimcrr-ta; (· o da~ lei~ con:<titucionae~ e 
o das leh; criminne~. Si a f.omlittiiçfio é a carta 
dos direito~ políticos, oCodigoCrimin~l é ~1 carta 
da sl!!:urnoç:r individunl. !<;• P.~s·encial qrte, in· 
dcl>l'nll••r.te de ar'li.uns inn~l'tig••rlié~; sem con· 
cul'l'n de advogacto, ~c111 cquivoons e sem de~
pez.~~. o eidadllo conbe~ 1'1$ JUStos limite~ de stta 
libt•rdaJe c posB3 ~:xorct'l·~ crrm ploona cou· 
nnne,n. . 

Eb; arJUi ]'OI'~tle niio' hesila•·nm as commissues 
de ju~til;a l'iv-il c criminal, quando ti1•eram de 
pronuuciar·se sobre o projecLn $Ubslilulivo, ~m 
ndoptnr o novtJ ~:--stcm~, quo bt•m lon~re esL:i de 
trozcr o~ incorl\'enicnte~ lev.brndos pelo D\!brc 
dcp\ttado a qu.cm rewondo. 

s·i. como ~ttp[lttc, a< leis que chnm~ a<ld icio
nnes nu extrn vag~ntes nii•' live~scm de ~er en
cnrpor~lln~ d"sde logo ao Cooí.•w Criminal, lerin 
ra7.fto no >r.•u reporo, t'orQtH', sem f!n<irdar·se 
~ dese.i,.,\1~ i nt<•~rfdnde do cot·po de lei~. ir.se· 
hi:t estahelrc~r· um SI'Sit'llla que tr:•ria tm· 
k~ t•onl'u,~o e difficuld:•dt•, rio fJUn cl~rPr.a e 
• •rdem. lfns é· que a refo r"' a como S" v;~i fazer 
Atln~•ln·se perfett~ltnentc no sy~tem~ rln Codi~o ; 
~5 1\ol'a>' dh11nsir;ues Pntrnm no lugat· compe· 
tente, ~unt·tlnd~• n me~m11 nnmor~çiio r!e nlligo~; 
r.~r-~e·b3 o mesmo que ~e h: no CPdigo penal 
frmH'{l1. pel~ rl'fOI"m~ d~ itcfi:f : OS artigos ~erf10 
si:,f'lr.sm••nlú ~ul•slituidos p11r onlro~; n.lir• h~
\'1'1 n llPC•·,:~idadt• dtt ""ml'ra~ílo :uldíeinn~l P"l' 
IPtrn~ do alphnbcto uli!Í~ tt,:rdo nn ll•l.';islm:iln llll 
nlltl't>S I •:riZPS, L~omn il Allt•tttllnlHI ... Jli ('111 IWH'I~ 
udo111nrl:1 "''~ 11n~~~~s ullirnas leis. t•omo. !JOr 
\'~~nll rlo, rrrt IPi tlr! loca~11o d~ srrvi\'"~· 

Nesle.scntido ull'ereç.o cmc11 rta. rt•dnzinrlo todn 
~ mntl!l'i:r r;·l~livn rro~ trilllM il1• liam no n. in
.c~ndio a dou~ arti~ns, •lu~•, com os .'!Hl' rospt'-· 
C\i"frJs l!nr.a~T:oplrn~. ('OIIIpreliclldr·m não sti ns 
tli~posicu"s oo Corligo. tJUC subsi~tem em vigor, 

eomo ns rtuo •lo novo s~o l11mbrncln~ no pro· 
Jecto. · 

O art. i6i do Codi!-!oe o <•ri. 267 (a) do frrQjecto, 
umbos I'PI'eren[,>s no crime de dnmno, podem ~em 
duvida s11r clas$i!lcados t:omo p;•r:•grnphos do 
arl. ~66. 

O or·t. :!67 (b) do projeeto, cnmo os immedintos, 
tuci•JS relativos ;to novo t'l'ime de jm·cudio, con
stit,wm o :1rl. 2:6'1, eum ~eus respecti\'o$ para• 
gntphn~, e tlcstn fórma sera cnantid:r a nlllllO· 
raçfio> dos 111 ti:;:os do Codigo sem prcjuizo do 
clareza t• nrl!em que devem presidir a taes elas· 
silie:tçiies. Não h::r arli~·o~ de m<tis nem de mP-no~; 

· continú't n Cooligo com o D.ll!llet'O de arti~os · tlll& 
hHII. . 

C1·do que deste mouo llt•nrão ~ntisfeitos ·, •s 
escrupulos do nobr,~ dr.•putodo, 

0 Sn . BAPTISTA PEREIRA dá um aparte. 
. 0 SR. OLEGAlllO: - ~O!C·Sll que no COr.li~O 
rranc.e~ .. •mend:tdo por este systema, nem sempre 
n~ llispositõe~ nov .. ~ preenebom o lu!:nr dns an· 
Li•Ht~; muitas v~~··s ~ão t~s Drlti-(OS dtl lo,l•) sup· 
pritlli•los e con~ervam·se os numeras com a 
silllp'.t's n<•t~ abro:1é ~em cntru.Jaolo Glierar-se 
n or.:.em anterior: 'tmrto é :r eonvt<nieneiu já re
conhec'd:• de niio ~e modiliear u sy,Lemn llu Co· 
iligo J!:lra 1113ior lucidez e in.te:.rritln<lc de suns 
dispos•çõe•. 

u SH. BAP'l'IST.\ PuEtRA dâ um a1mrte. 
O ::in. OLEHAnto : -Disse o nobre dcputodo 

qu." o projecto ~ltera n ~y~tema de Cl3~sillcacão d•• "latcrillS atlo[1tado pelo r.odigo, seguindo o 
plano lra~~:•do velo Sr. Alencar, sem ccmtudo 
~t.endcr IJUe por ossc plnno eram intercalados 
c•nt~~ os arti!~os rr.rerent~"S ao dnmno outro~ re
lath,os no crime •lc roubo: dtwendo set• insl:'rl
do~ o~ novrs di~posi1·üc~ .sob o tilltlo -crimes 
çontrn G peuoa a coutr11 11 pr~<pri1'1iade ._ vi~to 
qur! pelo pl'ojeclo o erime de rlamnonsmme esse 
duplo CDt:wter·. 

Un cng~no na :rprecinçflo; o projeçto disv.o.· 
nha sob1e o <'.rime de dnmno nos nrl~. 266 ~ 
::!67, ~unrdDda o ch•ssitic;rçfi•• do Couigo; como 
mnterm nova a incluir junlavn o texto dos nrls. 
':l61l a 27%: do CodÍ!:(O, rP.I~tlvos :uw crlm·~s COR·. 
tra 3 p1 ·ssoa e ronirn :1 rn·opriedado ; em c~pi
ll'lo c>twcial trattrYa do siui-~!ro, eomo o COill· 
pr~;h~ndt>I':J o antnr do IJ!'cjt•ctn. l~mborn fo•se o 
quv.ilicntivo rmprrrprj,, ptlT:t o n~sumpto da 
qu(' ohi ~e trntnvn, e quo \' inlw " ~"r-n •~l·imc 
d" damno. · .. . 

O Sn. BAPTisTA PtmRtiiA d{llUll (rp(,rte. 
O SR. OLllr.AnlO :-Para se I..'Onhecer qUfl 'ú de 

da.mno se trat:•vu n., 1·:•p. do si11istro hu~Lll.l '~ .lel' 
o urt. 'ti!l (e): 

• A dPStrUif,'liO d•: l'lliiWib~ 1\ mnntimento~ oilJ 
fiU~ fl.'~llltl~ pr•nurí:t OU C!lrtl~.ti1l: n llrOIIII~~:nçlio 
di! ntOll\~tj~ !los ;tnimtll'S OU plnnt:r ~. rt de~VIO da 
u~nn polll\'al ~~·•·:i JtiHtinn. t•tc. • l.•ln nunr~o roi 
.~mi!tro, mos I ·miJem n~tl ê nltenlollo conlra n 
l"'~s"''· nom r~rm1o tal l'oi chtssillco!lo no pmjPcto 
d11 t~77. N:"•o tHI, pQrs, cnl!rn~i•o 110 s~·~hmw ~~·· 
gni•lo nu t.• ''no~-· lll'ojocto: uhl lur;llll ellt~· 
sil1ctulos l 'ffi cnteb'OTins di~tírtcln~ : damno, o 
I'Otdm ~ por ultimo o ~UDJIOSto .~ini&tl'o; :.qui, 
soh o l.itulo ~enurico tltU1wo,. st~ tli~[.rüe ~il:~rca do 
crírnu prntm,mentc ti<• tlnmrno u d epoi~ •lo h· 
cendio, dl' novo ~oreado ; ambo~ t~t•nsiuerndos .. 
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com•' crimes contn :1 propriedade, ~ ill'Cripto~ Os codigus que atJUi t&•u ~ill.o citudns ela 
sob a e(Ji;.rraptJc d•• tllulo 3." parte :~.·· · llu C1>· Fran~·a, i'urtugnl, 11eSJJ3nhn e Baviera. · tm!c••s 
digo: Crime$ pClrticatarea. ~stá tudo lwrmo· n qu~ m·~ refiro, l~mbem vara niio nlon:.(ar· mt>., 
nico, e conforme ao sysl~ma segllido nn legi;; · classillc~m o rla1:mo e o ineendio entre os cri" 
I ação. mes contra. a p:·opl'i•!dad•~. ;, l." uo:: arti~os 

Mas, diz o nol:!re deputado j. pelo IJI'Ojecto lJ (!.;i~ n 1}6~: o~-· no,; arls. 46\i a ~5; o a .• nos 
'~rimll iltl damno é um 11taque ao direilo da pro- ~ris. &o6i a /J,7d, e o llltimo nns nrl~. :~'l. a 
priedocle e 30 111esmo ICIIIIJO um nllentado 9!õii. 
con.tr.':' r• p•iSS<Jll. Onde esl~ isso? Qui> I ~- dispo: 1 .\.s~im, ni-se •iue está a legislação de~tes p•n·o~ 
[IOSIÇ~O do projeClo qu~_dá :1n damn•• o. cara,:ter cultos ole ~cc~run cum ~- <luutritla d~ direito, 

. i! e. cr1me contrn ~ t'c.ssua? U · únmno e sompre dando ao~ cr1m~s do: qu~ ora se trata :t devida 
cnme eontr~ ~ prov:·ted:~do... cla~si1ic:l~ãu,st~m qneuos ilúiiS pr\nc\píos >•l hou· 

O dll. ANl"ONto CAllLus :- sem duvida al· yesse ''l':"·wt1o o projeotu sab,.titutiYo ,;lab"r••rlo 
gum;1 , sollre as ha~es fo:-,Jeclclas pr.:· :oq llclla le~i·:laçâu, 

como "rl!c:Jn\w~.;~u o nou1·e deputado. ·J de!·~ito 
O ,SII. 0LEGA~Io : ........ qu,,"<quer qne ~ejam noLad•"> n:in oxis:o>; n ~ri111e tle dum no IJH , ,9 in· 

.as ''li'CUI11Si~JWI3S fJUe o <ICOmpanJwrn, porque o cendío é sempr'-' ~rime co:l!ra n tJro; .rie.-l:•de: 
far.to q :1e o ciJr<tctcri~a é :1 desh·uiçiio volunt11ria ainda qu;otllhl •. mJudida a P"~$0~, n5o H' de• na: 
da prüprit•dadl) alheiu, é (o p•·,jui~ll ta usado. tura o crime; nlie:·:~-se :• p•·nali~ade, ~)!g:mvan. 
~t•m íntcnçãu de lucrar·,m:Jsd~ malraz,~t·. · dn-~c a :•"ll'' na Jm•!•Or•;iio du gravida•i.; dn mal 
.. Aiuda em relnç;oo :oo incenrlio, q1.1~ !1artieipa caus1u.lll, como aconte•·,· n•.t eriml! d" roubo 
dn mliureza do d:unno, prevnL·c.-~ o m"~ffi() quantlo <•comp:.nharlo dfl h'JmiChlio, oa no de 
pri111~ipio: é ~cmpre a pl'OIIrie•l;ulu "obje.eto rr•sisl!mci~ 3•:0lll!JlJUhn;lo de l'erimenlo~ uu of. 
princi1ml d11 r rime; nunc:1 a [)(J>soa, ainda reus:1.• phy~k:•.s da f•:u·le do~ resi~tente.;:. 
tjUOI•do venha a s•!r e~\a olfer1dida eomo conse- u [Jt•ojcctr), di?. o noiH'e •iDputudo, c~rece ser 
quencia do ;Jiattne á proprieda•l•·. ewen~ado n1•st:~ parte; pe\'O lii:.·nça parn co:;· 

l';or:• niio rue Hrmar l'6 n:1 propria liU~ori- tr:trial•o, dizeu!lu IJne ''" n\luhuwaemenda nqui 
dnde .. · · necessita ; mn~ qtlan<lo n••ct!~>ita~~e. o que 

O St1. THEODOIIETO SolíTO:- E: a tem ~rande. propü•i o nnbrr ileputado? Niio v~jo emenda 
O Sn. Ot.BOA!UO:- ... rHeorrerei ã dos mestres, nesse seu tido· 

e com n O(Jiniiio do~ ci•imin~tist~~ 1nos~rnrei n O Sn. BAPTISTA PEaEtM:- Y. Ex. está tic re· 
verdade da pt·oposiçioll que enuncio. ferindo ao primeiro disculW que eu fiz? 

1\luyart de Vnug!:ms, antig·• L•seriptllr tb~ Lei.~ o Su. OLEr.Amu :- St'ill dlil'ida; e depois o 
crimitla,·s da lo'r«~IJ:a, run\t• por. lllJi~ de uma acompanb.urei 110 :t.' r• 3 .• • dhmursos, peh1 muita 
ve~: cun.mlladu!Jelo insigne V<liloz. trutando do nurmç;io que me merece a sua autoriznda opi
assuuiplo diz: ha tres especies de incendio: por niiio. 
cnso fortuito ou forç:1 mnivr; !JOr Llt:~t·uid•.'vu 
im I' rudenci:~ : e [JOr ma li c i :• on i 111 en ÇJio ele O SR. l.iAl'TtsTA Pr;aú:ti\A:- Es,;e diH'l1rso se 

re'tore sórnente ti unutrln~ do arL ilti/ (u) que 
enlfto se di~culio. A e~t•l apresenteh--nenila. CG1tsa,· prejuiza ti protJI'idd4dt!. IL' sómente desln 

ultim:1 cspccio 'IIW no~ occlt!Jamos no projecto 
que se tliscllle. 

lklct·c~c.o nct"<Jscomta: o inconrlio implicll err: 
si ·nl~.:·unuls voztll nm uteultldo conll'll a viJa· 
das Jll'SSlJU~j mas e~tn CifC!.lUI~IIIfllliU llUO e neUl 
essoncial nem nucessaf'iu; é Stlmpru crimo con· 
tra a LJI·oprtl!d:ldc; fj~sü il u suu.camc!er t:~st!Iwial. 

)litll•rmuy.·r, c"mmantundo o codigli da Bn· 
VÍI11'a, tli.r. : não ha . crill\ll 111ais tlill\cil de ~(\r 
dellnidu, t•urque nuo hn outro ltio cumplica,lo 
em sua~ ~~~~u,us e efft!ilns. O perigo cano<a.lo it 
vida .lns pessoa~ üs ,-,~ze; ~e dá; mos nem ~'lm
pt·~ e uec~>ssn••inniente at~ompanha o íncendio. 
A J•l•~sibílhludc de perigo paro o publigo Iam· 
bem nuo Li lllll c~r<Jcler nccessario deste crime. 
Con~iclíiro ,lo ~ub o ponto 1le 'vittl do Jncto mnte· 
rinl que l i1u ~tii'Vtl de base. o incen,lin entra 
118 era'8e dos :.tt~ntado~ contra a propl'ildmle, 
emborn na pen~lid;~ll•·· se o.ttcntla ~o perigo qn•• 
dollr• l't~sulta para a villt• e seguranrn das pcs· 
soa~. 

Tis,;,.l diz: ,, in1'entlio r) por si un1 ddicto 
conlru a pto(Jrledado, ~ÓIIU.Jnle punido com u 
li\Hrle quanllot~cvmpanhtldo dn homicidill. Cu· 
mo tl>le~, 1uui1o~ outros cscriplores, euj·1 citnç.iio 
JlOl' IJr~vidudc omitto, fnzem u"rto ql\e o l'l"inJLl 
(lo ittl'llll·lio, romo o dt~ d.1mno, •' m·im•' 1:onll'll 
11 propiudndc, aiodo qu:mdo ~LJbrovenha olftm~n 
a pe::;..~t'tn. 

O Sn. 0L!t1AlltO:- A. emend~ à que o nobre 
rleputudo SLI r•.•f•Jre, e ttne já roi ncclila peln ca
mnn•, um purle, oaclor•·cott :1 mntcl'ia til! qu~ se 
tr;~la nc,;se artigo; ni•o hn ncgul·o ; e como es· 
clni·eeimento foi uceltll Jlclll ''"·lllinistl'o dn jus
liçn; UW8Ctmto;n aiudn. ~ mou ver. tlcfeito. e 
p~r;~ SOI' .. J'eC•JD~ider•ado O iiSSUffijlln, Cl.lmu 1}011• 
vfim, foi qu•.• propuz novn e:lll!ud~ reconsLruiu-.. 
tlo o arligu, como S•· ncba vn nn subslitlltivo. 
. Dizia o ;~1·t· ~G7 (a): ;upp:·imir ou Llustruir 

de •lualquL•I' mllll~'i•·~ livros elr.., St'm h;~ver 
para si ou. IJllfa outtem vantag:em ott JucN; 
penn~ l!tc. · Emt•ndou o nnbre dL1putado: 
8n~primir, •lc>tmlr ou inulllisar 11e qunlqt1er 

modo t]lle. posSi.l prejudicar os dTeitos qu,. s:io 
destinndos 11 tm•d!.llir lirro~. etc. . 

Mas I!Stn emenda n:~da adi~utn sobre 11 idéa 
capital do projt!elo, e :.ntes induz confu~~o que 
J!Ói..lc sobrevir na pt·aticrL u notJr.e d~ptllado 
achou o proji'Cto ~ub<titutivo confu~o; ·1w de 

· permiltlr qne eu lhe diga (tUe, piJr meu. tarno, 
aeho confusa A em~ndn. 

A pnlnvru · inulili&llt' . que acres··~ntnu ao 
anigo não :~ugmonl~ num dimin!ul o foro:.u das 
que ror11m Dlli em[.ll'egadtl~; ú~t.ttili~ru esta 
comprehendido nil .\'llpprinair uu dcst,•ui1· lolnl 
ou pureinlmonte qunlqltP.r dos objeett>s m~mio· 
nndu1 uo nrti~··; ~i lnutili~nndo toram pr()judi· 
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·c.•do~ os e!Toilos que a cousn inutili>:tda dcvin 
produzir, nt'ec~~nrínmcntc llmi lmvillo :1 des· 
lruiçi'io L'Omplela OU !JarciaJ prevista pelo ~Uh· 
stilntivo ; tuas si lHl· hypothcsc em rjnc, aimla 
itmtili>Hndo, não hajn l'l'ejlli:to jlilra· o direito, 
nem por isso seria ju;:.lo rtne de1xasso de st•r 
punido o l'<lCto,porrJUC hnVL'l'ia samprc o d:11nno, 
o 1nnl nwtcl'ial, eonsistcuto no cstr~go ; o ellHto 
ponco importa p~ra l>U avüliür :1 culpallilidndc do 
tlelinqucn!c; o valor do dmuno só intlnc pam a 
graduttr5o da mull3 corr!:$pondentc. 

O Sn. B.~l·l'ls·n PEnmn ... ilú 11m :ttmrtc. 
O Sn. Ou;G,uno:-0 codigo rr~nce~ não an· 

toriz;t a cnwndn lcmbtmln )leio men no!Jrc col· 
leg-n. 

o Sn. B.u•r1s1'.\ PEnEIRA:- A eritic:ulos cõnt· 
mclltndorcs ê C!UC a autol'i2:1. 

O Sn. OLEGAtao ;-Não ,.t~jo como: o que cn· 
sina o direito é que, mnnifc.;tada a intenção cri
minosa pelo facto matcl'íal do damno, ou seja 
~r:ntde ou iusignilie;mte o prejuízo, tot~l OLl 
)l:trcial o estrago; e qnacsquer que sejnm os cl'· 
feitos d;~hi resllll;mtes, o cl'illlc existo o d!lve S()l' 
puttido do conrormidade com a lei, (tlpoia•los.) 

Figuremos nm exctuplo: queima•se um livro 
tle notns,·mas de ti1l mod·o qnc :lind:~ JlOdll sür\·ir 
pai"J. o~ ciTei tos n que ~e dc~Unn. • • · 

tiM Sn. IJ&l•UTAOO :-Qtteima-sc ~ó a capa . 
O Sn. ()l.&r .. tilto :-Sim;. como lembra o nobt'c 

de[lntarlo, o livroaind~ serVIl, mnbora ~em cnpa; 
ha ou nuo hn dnmno, s~m prejuízo dos eff!!tlOS 
u que cr~ u livro dc~tiu:.do! 

o Sn. BAt>TisTA Pli:nGinA: - Esto c:1so não se 
compre honde no :n·L :!67. 

o Sn . OJ.JlGAmo : - Po rq u~ uão ? X em vejo 
outro em quo (JOSHI ~er o c~so comp•·chendidv; 
c~là\1 nhi :1s condições do crime de d~mno: n 
von\odo dtl dcstt·uir e o p1·ejuizo r~sull:mte dn 
JcsH·ui~r,c>, embora parcial. 

O 811. llAl'TtsTA. PEREmA: -0 argttmento esta 
bel'l! rleduziuo; mns appticn·so a Ullla ordem do 
fnctos do que n emcn~a nãocogilon, porquo refH· 
re·sc sómcntc nos tilulos qne siio ot•igcm de di· 
reitos e oiJris-nçücs, que llcam extínclos por este 
modo. . 

O Su. OLI,tamo :-Aindn ncs111 pnrtc sinto nlio 
estar dtncct\rdo com o mett nobre collcga. 

O Sn. DAl"rtSTA FEI!Ellt~:- Snpponha o nobre 
devnta(\o q(tc o que ~e queimou foi UtM follln 
de nm livro do notas. lnulilizoU·H\OU não este 
rlocumcnlo p~rn o~ c!l'eUos n Qlltl cru dcsUnada? 
Eulrelanlo, o livro sui.Jsiste em l'elaçSo ~ outi'OS1 
porque um livro do natns contém muitos regi~· 
Hos. · 
. 'O Stt. OI.E(<Amo:- Na hypotheso Ogtmtdn 11~ 
uum inutillznçiio pnrclal. • . · 

O Stt. · BAI'TISU Pmui:tn.\ ;....: Parcial em ro· 
lnção ao livro, n~o em rchu;5o no dl!mno c:IU· 
sado. . . 
··o S11 · 0Lilto,\mo:- ... o hn ell'citos juridicos 
Ptejmlicndus; m~.~. digo cu: quo n!ndn qunndo 
n:~o,h~~ltVes,c proJtUIO pau'll o torcu1ro, u qnem 
po~m. m\Gl'CS8m· o doctunlmlo, scmp•·o hnveri~ o 
tmmc do dnmno om rolnt•iio.~Q dono do Jino; 

c, poi~, nil'o deve depender o crime da condiç:io 
eventual do prcjufzo dos c!Teilos que pod~riam 
Jlroduzir o objecto destruldo. 

Seja o nrt.igo redigido como proponho: Sup· 
Jll'imir, d~struí1' tJII iludili:r1!' !le qualquer ma.· 
ti eira lictos de nor.as, ele., c llcará porre iln .1 
enm,tci~o5o.dn idóa sem us duvida~ .qne aC"abo do 
expor. O nobre dcputndo eitoll o codigo ír~ncct., 
estranhando que o nntor do snbstiluth·o, IJc· 
bcndo nesSll l'mt!o para elnbornr o seu pmjeeto, 
nfio o l'aJigissc do modl' R cvitnr ;~s contro· 
ver~ ias jn resolvídns pela jlll'isprudcneia. 

,M; ~ o quo di!;puc rssu eodigo, como os outro~ 
t]l\e têm sido citados nesta di~ciB~5o, niio soe· 
C01'1'1) :1 opluiilo que ~Obre O ci·ime U~ dnmno 
p:ucce ler sido fonnadn pelo illu~lraclo ~11tor da 
cmcnd(l. 

·o codi(l'o fJ'nncel., íamo o (la Sardenha e do 
;il~uus Estndos da Allcmauha, diz no art. ~·39 
( 1863): 

• Todo ~qucllo q no wluntnrínmeute queimar 
ou destruir <l~ qualquer man~irn t•cgistros, 
mlnnlns, actos orig-innc~, tltulos, hilhcles, letras, 
clfeitos de rommercio, contendo (lU o]u•rando 
obl'igat•ão, di~po~içiio 011 ')Uitaçiio, sorti punitlo, 
ete. • 

O tia Ht'sJlnnha diz: •art. l!ii,: s:io ctllfJ.'tdos do 
crime de dnmno c snjeitos ti IIJlplicaçiiD da$ 
11~nns dCJ~lo catJitulo todos us que c::msnrcm nn 
lll'O!ltiedadc tle outrem qualquer dnmno qnc 
não ~a liChtl comprehondido no cnpitulo nnte· 
cctlClliC (inccndio). • 

O de l'orlugnl, nrf .. tt7:.i o seguintes : •nqucllo 
rJltC por quulqucr modo dcrribnr 11U clc~tl'Uir 
Yolnntal'iamente, em todo ou em· parte,c(lilieioou 
qnnlrtUOI' constt·n~~fio conclnidn ou comct:ada, 
pol'l~mccnle a outrem ott :10 Estado, scra puni !lo 
ele; • 

Depois flgurn a hypolhe~c do dnmno !l~ !li· 
versosobjel~tos indivlllnntmcntc considcr:ulos o 
conelml : ( (art. ·&8\) todos o~ rlMnnos r:msatlos 
\'olunt.uiamento em IH'Oilricdnde :1Jhflia movei, 
ímmovcl, ou semov••nte, se•·ão punid(.~ olt•. 

l~inalmentc,o f.lo D:tvicrn, •ar~. n~: o perhtr· 
Ilação ott dumuo illicitocausndovoluntnrinmcnte 
á JWoptíedndc, qunndo f(ll' ncomponhndo tlc {lO· 
l'igo,nitldn QlliHemoto,será punido como Cl'imc i 
nrt. 383; ~i o !Iam no excedel' n 50 Rorins sera 
punido como delicio. 

Onde :1 distinc1:fio q11e agora se quer n1zer 
Jlat·~ rJ~e s~·· se p1u1a (f .'larnno ~ po~~:un . 
.s~r prtlJUdlcados os ·cnello$ qne ·os obW~~
trulâos ~U1l de~lin:tdos a proJuz~r? (AJJ!I.rtcs.) 

Tambem não comprehendo como pódtJ 11 dos· 
truiçüo do titulo fazer desapparocor a oiJI'it:raçüo. 
Deve hnver nqni olgnmo uov3 conruslí:o, c 
eumpre removei-li . 

O Sn. lllPTISTA I'JU11i1111.\ : - E' ju~tilmeute 
parn acobnr com 11 contro\•crsin. A emendo r! 
el([llica I! vn. 

O Sn. OtEG.\nlo : -Diz o nobre dopulado : 
• n obrigaçao de quo o muto é pruvn tom pot'· 
did1J n su n efficncin ; o 11 UI.\ llc.a destrui 1lo é o \'In· 
cuJo de direito, emllo1·n o Utulo sui.Jsisln mato• 
rinlmente ; n obrigaç&o dosnppnreceu. • · 

Não hn lnl ; contesto· fol•mnlmento n protiOSi· 
çiío como roi onunclnd11. o título dtJstn•ido t! sim· 
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pies meio de prova ; mas a obrigação subsiste ; O nobre deputado disse-nos que inspirou-se 
o vinculo. de direito entre os partes r,ontratan- na doutrino. do codigo rrancez, qnando propõz 
tes mantem-se sem embargo do de~app!il'&t~i· a emt'Dda que nesta or,casião combato. Foi dabi 
mento da prova escripto; esta serli. suppridn segu~amente que tirou a phrase-e!feitos de 
pelos meios higaes. commercio-qoe julgo pouco aproprlad~ no sen· 

Destruiu-se um documento que prova,·a di- tidn e1n que· foi applicada: como significando 
vida ; o d••vcdor não é ma i~ ohr1p:ado a pagai-a? tllulos de valor cGmmercial. 
Sim; será a••cionndo, c a obrig;•çào ~erâ prova· o sa. BA.PTlSTA PEREIBA.:-Eu disse: e eiTeitos 
da por outros meios ; pelo proprl~ confissão , de commercio, 
ex.pressa ou t~r.ita, por outros documentos ou . 
testemunlw~. confm·me e co:;o e noturczn da di- ·osa. OtBGARJo :-Não está aqui a oo_pulotiva 
vida ; nun!lll dcsappllrr·cerâ n obrig~çãu s..ímenle -e-; mns não é essa a queswo. Effeilos de 
porque se inutilisou um meio de pr0v,1• connneroio, pelo artigo jn lrnust~riplo do codigo 

l'rancez, :ts51m como pela legislilção belga e 
O Sn. DAPTISTA l>.smmtA dá uu1 aparte. codígos allemiies, têm signiOcaçüo muito diversa 
O Sn; OLEaA.mo:- E' po1· isso QLic' me parece da QUI! li dada pelas no~sas leis.· São titulas quo 

iuconvenienl(~ t~. rednc~ttu dada no nrtigo em i!:.• contêm obrigações ..• 
discussão; tenhamos em lembn•nça o s"lutnr · o Sa. ANTONIO CAntos :-Cartas de abono. 
couseiiJo dos j}rtulenles , que rcl1ommentlam 
muita c.oncisilo e pruprie•lade no u~o dos tel"mo~ O SR. BAPTISTA PEnEIRA: _,Titulas trunsfe· 
empreg:toios na. legt~kcão. puro qlle uão venham riveis por tradiçiio e endosso. 
na prnLica sur·gtr duvidas tiUC t·mburacem· ou O Sn. Otli&A.mo :- N3 phrase d\) Ferreira 
nulliliquem a ueçiio l!enelic~ das lei~ i e nin- Borges. effeitos pulllicos são synonymos de fun
guem eslá mnis no caso de bem avaliar quantr~ dos ; escriptos ou papeis do Estado introduzido• 
pesam es~as duvid:os do que o digno deputadu no cotnmercio. 
no. exercício I! c sua nobre pt·onssiio de allvo~ud", ~bs neste sentido se ach~m compreltendidoa 
assim como eu bem :•s conheço nll difficll e es- nos ql.lae1qun· titlllos de que !'alia o urtigo; n11da 
pinhosa posicão de juiz.. adianlllm i elfeítos de r.ommercio com a signi· 

A emenda que &IJrt·sento no art. !!67 (a) sup- licação qlle a nosga lei dá, servindo para p·I'Ot!al" 
prime as palavrns que podem dar lltoUvu á con · 011· f"l/.llda;nl'lltar dil'~itos e classiOc:J•lo~ entre os 
troversla, conservando inteira a idén principal títulos destinados a esse !lm, não sei o que 
que se prelende salva!". · ·· sejam • . 

O SR.· ANTONIO CnLos:- De} quai11Uer modo O nosso codigo em diversos artigos usB do 
pode comprehender tudo. . · p:~lavraeffelto8; m.ts nos arttl. ~. il), 7-1 c 88, 

sempre empreg,1 esse termo ~~omo synonymo de 
O Sn. OLIGAnio:.-s~ndo us,:im, não hn nPces· generos, objedos, bens ou rnzentlns; mmea 

sidade de red igir·se o :.rtlgo corno foi emendado como synonlmo de thulos ou fJnpris do credito. 
pelo nobre deputado. No nrt. ii , pllr exemplo, falia em letras, pa-

0 Sn. BAP1'1STA Psu:mA: -E~ ta emenda fni peis de eredllo, opolices da divida pubUClt ; mas 
anggerldo pAl:a crítica dos eommentadores do niio llSO. do pa.lnv.ra e/feita~. 
codlgo rrancez. No nrt. :17a, trnlnndo do penhor, diz : mer-

O Sn. OLEGARIO!_,AgoJ'R fazemo~ nó< n erilieR c:1dorla~ e qua~srJIICI' ou!l'os ~ffeitos ; e em se
do nosso direilo, o bnv11mns do •·eeonher~er qnu gttida : tilulos do dh·!tla publil'll, ncções do 
multas 1·ezes.o que é t)roprio ll ad~·qu:ulo n oulrM c·)mpanhui~ ou emprez.tts, em geral qu~esquer 
niio o cu 'los; ns refurmns devem ndnptul··se ás (Hlpeis de credilo negurinveis em commerclo. 
cspeciues circumstuncitt~ dn pai1. qut• us nccila Aqui orn occns[lto do r.mpre!l'O.f os effcifOI d~ 
para quo possa111 surtir o~ da~~jado.~ elfeitos. comtnt•rcio n:~ acccp\~1io que u emendn "lhe quiz . 

Pczu•me conlrnrinr nlé certo t•OIIkl u oplniiio do.1•, 
da nobre deputudo, 11 qnellt multo cousitlor••· or11, em um t.rojecto de tnmnnho flllllOrlnncln 
mas oslou certo dtJ QU\\ •·econhl'Cl'tá que ~ou é evidente quo 5, deve empregnr nmn t~rmi· 
levado sómente pelo d•·sej~. fJUt~ lnmbem n nni • nologin juritlioo rigorosamente exneta; e como 
ma,. de esçlnrecer e~te rm1•ortnnte Msuu•plo nca ~abido que a phrase usndn nõo cxpriute o 
(mttttos apotadtM), coucor_!'entlo pnra q11c SI.! r,~,n que s~ quer dizer, eu lembraria que se suh~ti· 

-ii-J.0l-4~-llla~ . ..l!~l1-d<1 crmve!!~e~- ..tt~i~se n palavra t/1'eitos, no mesmo nrtlgo dnns 
11. c~mar·a de que.~ don~nnn tlo n•·bre <rynt~ilo vezes crnpregoda com skniflcnçues divci's~s, o 
6 menos verdadetra; dtscuto, o n~d:o ma•~. que nlnda mais concorr"e para a confusão que 

O Sn. CosTA Rtnruno:-0 nobre dn11Ut~Jdo tJelo se !leve evilal', pelos seguintes:~ pap~is ~ I1~1Jt'os 
Rio de Janeiro tem toda n corntJelencia. comt~UI'Ciatr-quc correspondcm com ex~.tctidiio 

o ~R. OLRGA.RIO : -A m11teria é im11ort.1n1e; e· propriedDde , ~ idéa que se quer expr~sar, e 
as d•DJ.culdades ~ratiens devem ser tmlns pre· que soo, dcw,lus, usadas pelo n~sso CodtS? em 
vistas e analvsmlas, e, poie, gastando 0 tPmpo dtversos art1gos. Neste scnltdo opresento 
em dfllalhnda discuss5o, devemos crer que pr~s· emende. . 
tamos um~erviço a sociedacle, elaborando uma Estou de perfeito accurdo com o nobre depu
lei q_ue vd quonto possível es~oiruod3 de defeitos tado qunntn IÍ conveniencin de inr,luir os livros 
(apo•udo1) ; a experhmeia nos tem mnstrodo comrnorcines nas disposiçl5es do projecLo, e 
quanto custa rnzer·se umn reforma, por multo nwlto a emendu que mandou poruiLlmo li mesa, 
necessatia quo elln seja e por mais acer,uda q11e lncorpot'ando•n no nrt. i67 (a) em substltul~ão 
pareça. (AI'oiacfos.) · aos ~{feito• !}e comnu•rcio; que onda. slgniftcam ; 
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mas devo nceJ'I•~centnr qur, reeonher.t•n-~o a 
ne•:es,ídndc de l't·s~U"I'Ilar o~ livro~ cntnnwr.,me~ 
p~hts r,zõ~s JIOIHkrad .s prlo nobre depnl:.do, 
não ll~nho t~J·IIo em 1·J~t:J prcvt>n1r o tJ;~ mau pru
U·ndo pelo t•roptio n•~:.!· chnt(}, como sollretudo 
o flll'' "Ttk 1101' t••rc•~_ir~>s. _ . • 

Ninn-uem "'m mal~ mtorc~se na L'Onservn,·no 
dO~ tfHn~ du IJUe O tloun uel!c~; é a hi~loria 
e:s~I'ÍI''" de s•w vi•ln ,.,_,mmen~i;•\: :t pruva de 
snn bon· l'li; da tnareba 1'1!~11-h•r rltl sua~ .tran~
ae~·oos; si o~ n~u tem, rath .odo, e~~n ~uuplcs 
fal•~ illl!torla a ch~sitk•t~u na .q11ebra t·omu 
ffliUdalo·nla, é ol.wign<!O a exhihil·ll~ ,l:rn C!!I'IOS 
elJSO~, s(lh JWlHI <I~ prbão ; c defl'l'lo·~e J .1ra!nen~o 
!Uppleluríu :i po· te L'unlr:•rhl fJU~tm!u _nno ~110 
apr<·st>lllado.~; s:io outrn~ t:mt;•.s t•rovtd~•twms 
qne. em "•·r•larlc_, ~'~··gut·am :1 crons••rvac:•o dus 
Jivrn~: >'i voluntJ1rlanu~utll o~- dc,.lf•oe, 'YI>IIIH!u 
nm iriten•S~l! tllidtn {llt lll!IU I'SjltlCUiat;au C\'1· 
min"~"• :1~ l•l•n;ls em qw· i~mrr~ ~K•t· e:;_~e r:wtn, 
que j:i nãu ê o Jamuo, IJlll'eHt crmHl m111s .!!t~l"e, 
1[10 IIIUÍ!O mlli~ JH'-"~tlDS tlu quo• tiS qu~ SilO !l~• 
po~::"' ne~Lc :trl-ilo!~; ~omtu~o ,I'Óde u dt•strUJt,'iiO 
ser rt~it:t por l•·rcmro, e eutao e JU~Io que a pena 
sejn !Jl ds ~:"rnl'il d?. que a do damuo em genll, 
dc!intl.lo no iifl. ~66. 

O Sn. B.\vTIS'tA llEntmA dá um ~Jlarte, 
O Sn. Ot..tUl.\Rto :- Qunnto aos nutos, inque

ritos .e netos ut·igin:<cs da autol'íd:tdc pnlllw;t 
wmb••w itwlnit!M no nrtigo 110r enw1~d~~ do 
nnht'e d••putalil', <lin•í, Colllu onol!re ex·mJn.Jstro 
da j'-l~llça-11t1e ··~lnvnm implicillltntmte compt·c· 
hendido; no t•mj,~eto; mns, cnmo elle. !l~nbuata 
dul"ida oppauho a que se torne UIH!$ clan .a 
di~pn>i~§u tio :1rtigo, f~1.endo·se nuv~ o e~peCI· 
fieadn mt-nçilo. 

o sn. B.ll'TlSTA PEnEm~ dú um tJpDrte, 
O Su. Ou:G.\tuo : - O o.utor do proj_l'!eto Stlb· 

stil,lli\'O a~·eílou n em~ulla Cl•mo IIWIO, d~ tor· 
nar m:lis darn o lt~xtu lia lc!, ~em jlf•~JillW tlt~ 
et~OIIOOIÜI d11 prt•jt1Cl~l; . mas UfiO <l!'CitOU li COJl• 
di~ito ~ue possa I'I'CJtHfrccu· os ··tT•·tt '-~; . r ne111 a 
~lii•Pres>"',odm; l~t·nw~ sem havt·rpar·a .H~'' pnt·a 
~mti·em rantcqt'lll ou /!tC1YJ, porqlltl e~tcs s~•o sull· 
stnneiml~ nni~I'Í\lll' de dumno_, como devots toro· 
mos or.eru•iio de Yt'\r. 

Nno po~so bem supprir a rnlta do out~r do 
pn,,iecto, tlUe o snb~na sustenwr vanlnJOS!l· 
mente ..• 

o Stt. 1'\APTtsTA PEnEmA : - O nobre ex· mi• 
. ni~tro <In ju~licn estó pl.\!'feitumcnte reprosen
.. lado por V. Ex. 

O Sn. OLF.G.nno : - ••• mns m~nifestot·ei com 
fr:~oquezt~ o 111611 pensamt•UtO, mesmo (lOt'IJIW Ú 
css1~ o m~n. deVt~r u~ qnnllllade tio melllbro r111 
comrms,5o ![UC l:tvrou o JHli'OCOr dndo sobl'e R 

mnlerio IJIIC so dis~ulo. 
E~sa omí~sno que o nobre d~pulado cnxt.:r!!~U 

no ~ub~lílütlvo, qu~ntll nM Mitos e netos Jlldt· 
eía_c~ a que ~11 tt•f"r", de fnelo niio oxish! ; por· 
qnc, qu~ntlo nfio Mlivc~~cm ronlpt'llheudidos na 
Sl!net'Hiitlade do projeclll, hnVt~rla umn djsposi
çno no codigo 'tlle mai.~ poderosnmente os re~al
'VIlsse do IIUU .o poderin fuzor o urt. i!67. 
- ~íio llntlei~ e doeumc.nt_o~ Ql!O existem. em c~ r· 
torJO sob a ·gu:•rdn (! vtg-thm~ta lle offiCJnes }lU· 

blicog, tJUe p<~r ell~s r~potülem ; ~i de~:~pp~re· 
cem ou ~ãil d·~etrnido~ com m:·, fê, se fuz ctTectiva 
eunLr•• o funcei<m .. rio puJ.11ko ~ r"sponsabili· 
dnole pdo erim~ d;> prevuiCH\'iio, art. ft9 § 8.• 
do Co•ligu; eoutr:1 o JJ!Il'li~u•ar h:1 :~ venA do art. 
tt.\1; em um ''outro ea~o o IHtniç:·~o •lo CodioN é 
IIHIÍto riHIÍS foorte d<l !)tW a do projeCIO ~-O factO 
nune~ llctJth• í1npune e por is~o tu~~ruo que é 
~.rrave pel:1s con.-etJUIJilei:Js qne p6dc tr:u;er, con • 
\"iriu IJlltl fu~s.e rt•~Jrimido com p· ·nas mais 
pe~adas ; ma$, 0111!im, jJara que liqut•m (On~re· 
gad;~s t'ID um 'Ó :orlígu tod •s tiS fórmas por que 
p •tk~e manír·slRrocritnede qtw~Atrnta, litJ•I~. 
u Mli:,;o C<HilU Fc•Í IIC!_l_lt p:1tltl tlolcli~itlo, 

Nn que nf1o p115;;o ''onvir l'fli:rs-uppres,.i'io do. 
elnu~ul:' t•elathn nu lut•ro ou vantn:;t.•m que do 
criut•• pos~a ~I)!' c .. Jhido . T1J11h<l parn mim, 
_COliJO c"nd·~"·o e~~t:ncíul.!o "rime dtl ctnmnu, que 
o nimiuoso nlio ~~"j" lliOI'id•l p•·lo iuteresst•, pelo 
dc~•-jo de tirar Ju~ro ou pl'oveito d<J m:tl que 
tmllica. 

O Sn. 'rHr.OtllliiETo Souro : - Apoiado; é o 
·ek•nHlnto cs~enci~l do CI'ÍIIll1 de damuo. 

O Sn . OLEGAtun :-Si tal inl'!re~se ou lucro 
houve, o ct·ilue j:', t! outro: n~o é mais o de 

_danmo, ~enl o de furto, l'oubo, estcllionnto, 
Flll~idade ou qual<IU\'t outro cvntra ~ Jll"Optie· 
datlt1; d:lmn.-. ê tlllO niln puder·i• ser ; por11Ufl, 
eo111o diz o t•on~el 1eiro Fcl't'iio, eommcnt:•ndo o 
Corli,;u PurtuJrnez, em filt:los dc8t.1 ord!lm, UIJS• 
cidos d:1 mn1i![nid'1de 11Uril e simtJie~ sr•m ilttm
Çi'h de ltlc•·m· ti cust~ do ullwio. a pnna i.leYtJ me• 
dir·sc pcl:t qu~mtJd:~de do damno ; oa como 
ensinn o prof~~~or Bazilio de Souz~ Pinto, nas 
su:Js Liâies d~ dw.•ila ct·im111al : 3 fraude nflo é 
r•cquí~ito esscnt·illl 11e~l~ cl'ime ; é ~im o pre· 
juizo do p:<lrimoni(l alheio. Diff!lre o d~mno dós 
umi~ rritucs, portJUe u~o ~e ~U1mde á ínten· 
çfio paro se avuli:~t• n st1n gr~1Vidade ; diiTere do 
fut·lo, l'"rqutl neste ho o a1ti1li.O dt lttcl'ar, e no 
da.u no J'ôd~ 1ulo lia ver. · 

N~o sfio, pnrt:mto, redundantes ns pnlnvrns 
omp1·e~ndus no arligo (•mtond"do, como no nobre 
deJIIUndo se uli~ur·ou ; são es$enciaes e con· 
stilutivns do d('!ictu. 

O SR. TUEnDongTo Souro :-Apoiado. 
O Sa. Ou:GAruo: -E contlo tanlo na UIUS• 

trm;f<o e boo fó com que argumenta o nobre de· 
pulado, que nin1lo espero que me co:•djuvar!i no 
re~t:•belccimento do nrtigu _r.omo rui r~dígido 
pelo Sr. L~f:1~etLo, e como o havin sido antes 
pelo Sr. Alencor, .opprovnndo o emenda que 
pnrn e~se IIm agora apresento. 

O Sn. BAI>TISTA PEREtlu. d~ um aparte . 
O Sn. OU:GAniO :-0 ínconve_uiente que o 

nnbre deputmlo suppõe que ha de re~ultnr dessa 
condi~fio, nunca so iiartl; eu lh'o nslUlguro; o 
crime nuncn llcnrá impune; si niio houver 
hu~ro, e ~ó-a yont:nle de prt>Judlc~r ~em van· 
tagom pnrn o criminoso, eet'll punido por esto 
nrLlgo; si houver, aln ~UJlprc~~fto tiver por 
IIm, um inlt!rea~c quulquer; ~orli o fMo do 
nrt. 167 do codhtu: '"PP ·i mir- quatque1· .t.~Cf'iptura 
ou papel vtrdud"iro; a penn ~era, a com rnziío, 
mnis gr11ve do IJUe n do pro1ecto, qutJ nilo co· 
giln desso. especie de destrnfçüo lnteressttda ; ·e 
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si niio fôr falsidade, sera furto, roubo ou qual.
quer oulro em que o criminoso Lenha por lim 
atloder:•r-se du propriedade nlheia contra a von· 
tade do s;•u dono. 

O profundo jurisconsulto fr.,ncet eujn opí • 
niiio invnquei ao principio. diz~ e com plau· 
sivt•l r:•ziio de díre11o: no damno o iniAresse, o 
lucro nf•o é o elemento do crime; si ha inle· 
re~!e será furto, roubo, .l!alunice (eJCrOqtlerie); 
ma~·não é damno. (Apat•tes.) . 

Nã11 b:1 hYIJOtheS() eru qull havendo lucro deixe 
dH •l:or-~e ttnalquer outro cl'ime c .. ntra a pro-
priedade. . 

O~~~. A111TóNto CAntos:- Púde h!lver. 
(Trocam-se dit'erJJo& opartes.) 
O l:ln, TA.MA!i.DAt\É :-Ouçamos n hypothese 

ligurt•da pdo nobre deput~•do. 
O Sll. O~EUAIUO :-Vamos ouvll-n. 
O SI\, ÁNTONto CAnLOS :'- S11pponhn-se que 

dous cnmmerei<~Dtl's sioo po~suidnres de merca· 
d(lri:os da me~ma natur!'Zfl. muito procurad;ts e 
de·vanl,josn preço; 11m delles, no int•·nto dolau· 
::~meutsr o valo~ das s~r1s, pe.!ll supprl!s,lio das 
ilo outro, do~lroe pelo IUCP-lldiO OU por qual· 
quN outro meio·n~ msrc:odttdas tio s••u conr.ur
reute; .,is ahi o e rim•! de dnmno com o llto de 
v:wtag-em .pe,;soal, e não póde ser outrll :1 cla~· 
silkaç;i o do d eliclo. 

·O Slt. OLEGARto :-Contesto; nes~e como em 
outrus ca,;os em que o 9gente procurou c coltwu 
vanlngens do seu 11cto, n;io loi o (]amno fetlo 
sómenle por mulignidt~de; causou prejuito 
Lira11do lnr.ro para si; desde cnliio comm•·tleu 
qualquer dos crlmes acima moneiotJnrlo~ conu·a 
a 11ropriedade ; destruindo a mercadori:t pelo 
Jnc"'ndio nu por outro qualquer motlo violento. 
tirou a cousu alheia r.ontr:. a vonwde do seu 
douo, e cou1 circumstancias tao•s quo li(U:r:lVam 
:~extorsão e a naturezR do crime. (AtJa!·les . ) :)i 
pnra ue.-.truir ineendiou, j:i não IÍ o l~rime de 
OOntRO j COlliO nioo O ·será, Si tiver tiradoa COil811 
d~~truídu do voder de ~eu dono. São cirr·um· 
stllndas que mDue1n pnra n. qtwlillt•açilo críml
n~I do racto praticado. 

Pergunta 11iud:a o nobre depntndo ~lllor dus 
emennas: Supvrimillo um . ~lS!!Til'to, quo 8ilr· 
vi11 p1•rn fuudu.ouenlur o fi -ov:u· n eJ:istendo do 
um dirl)ilo, que crime roi co'mm~:Hido, .o oi'ío 
ser o de d~mnu 1 

Respundo: o do nrl. 167 do Codigo: suppres• 
slio de umn escl•lplltrn ou papel verdndcil·o, 
no interesse proprio. 

Assim romo: . DO c.nso tombem ngurado pelo 
nobre deputado de ser o in1•endio procurado 
como meio do se commetler a mnrte, n1io $!.\ 
trulnrá mai~ do crime d~ domno nem de incen
dlo, mas do de bornicidio quullll••adl• no nr\, 
l9i do Gocligo Criminal, como bem ponderou 
um nobl'e dt•putndo pela minhn. pro~·inda. 

Em verd~dl3, niíu vejo tJroceolenein Dll~ objcc
ções até agora oppostas :i. doutrina do projecto; 
no entanto CODIIü.UtliDO! 11 ubcutir,·sumpre llO 
propot~ito de elucidar a materlll 

E' Injusto o projcctu, diz o nobre deputado, 
porqne equipal'O respon~abilillnd:-s llesl~tU:tes; 
o individuo ~uo que1ma todo o archi-.o d~ um 
car&orlo, eommeue o mesma crime e sotTre a 

m~sma pena que o individuo que quOJima ou 
destróe uma esc ri ptm·a. . · 

Sem duvida, si o. cri me Cor um ~ó; si não fôr 
um érime CQnp:exo; 'i u5o houv~r. actos ~d.C• 
cessivos e distiuctos; o crime será sem1Jre o 
mesmo, mas a p"na acompanhará a gr:ovid.ade 
do damno, por(JUe a multa é corr .. ~~pondente ao 
Jtrejui~o c~us~<lo, ~la~ a !!tavid tlfll d·• damno 
niio allt>rn a matur~ta do crime; a ljuantiLiaolo ou 
qual1dade dos valores dcslrui<los não modillca 
a uatur~ta do crime· de datnno ou de inccndio 
·q.ue houv~r sido C11tnmettido; ~~~~i•n t:oJmo o qu& 
profere oontr:o a mes111n P•' SSIJ!I !lUatro uu cinco 
111jurias, em ve~ de urna, uiio eummell(} outros 
\nO I••~ e:·itneS: 0\1 O qUe f~ r. lt'6S OU Qtjlllro ollen• 
~a~ p h y~ic.•s e não um~ só, nãu incorre ou L r na 
t •ti las vezes nas penas do urt. :iOl dll Codigo 
Criminal. 

o Sn. A~ToNro CAnLos:- Si não ror inter· 
rompido. 

O Sn. OLtroARto:-E' a bypothese figurada: 
a de muitos aeto~ pralic:odos na me.s1o1a Dc~nsião 
e couto·a um mesmo individuo, cada u••• dos 
quaes tomado i;oladamente poderia con5lituir 
um crime especinl. 

O Sa. OrANA:-0 mesmo ptide dar-se no crime 
de furto, 

O SR.. ÚLEaARIO:-Certamente; o crime ti um 
só; 11 lJ6na t~•ube•n o 6; oào ~ão crime' ~ucces
sivos; ttue dêm 1 u~ar n pen:•s nceumuladns, e 
no c:1~0 figurado nem o crime ê de t.lamno, é "de 
incendiu; mo~ si hu d.:omn" ou prcjuizoeaus~do, 
como :•con·t,'Ctl n3 especie represenlada·, a multn, 
que .tnmi.Jem é peno, nro1npHnhn o valor do 
damno. e d~53p[larece 11 dlsp oridade ou injusliça 
quo• provocou o n'~J)nro do nollre d~putr1do. 

~los supponh~t -se que procede a obs•wvação 
rcltn ; o que letnhra O nobl'll deputudo, JlaU 
oh\' in r o~su lliOiculdmlo ~ 

Niio v~.\o,na$ crn••nda8 C)llo ~[ircsentou, r<!me• 
dio no nml que !lueohl"in. 

Como cl:~ssHl<-ar o~ f11rtos e ::-rndu:u- 3s pena!, 
trawru)t)•sn dn um t•rojtJcto rlllativu ao crime de 
dnmuo e h•contllo .f· 

Entt·o os oxtremos que opon!ou: Un\ cartorio 
e •tmn t'~crit•LUI"tl, n:io hUV"l!l'ti ffiL•io termo, •IUI 
L:1m:)em d1•Ul!lnde qunllllcu~·uo ospecinl e peDI 
propon:loMI? 

Stwin preciso rormul~Ne uma tnlo111Ja com 
modillea~,--ões I'Bri;~s e multlplos, quo ainda niio 
vi JIOS•tl tlln !Jrntica n~ codigos de qu~ tenllo 
nolicin. 

Contentfmo·no! com o quo o.hi está : n~sim 
pos~u o pwjeeto c:•minhu e 5er logo · ~doptado, 
come ~nnlo convém á justl~•a e o rflclammn as 
noeessidml es gcrnl me nle se nl idns. ( Apm·t••&.) 

Si Cór pouco ou máu o qtw se vai fazer, será 
se111pre melhor do que o que lemos aclual· 
mente. 

Chegamos agora ao art. ~67 (b), nssento do · 
novo crime do i;lceullio ; crime ~rave e peri· 
a;oso qlle da,ixou da s~r uma eircumsto11ela 
acce:<soriu pnl"ll CGI\StilUir UtlUl cspeeill, divida• 
me11t•~ cln~sillcada DJ legislnç1io cruninal moder· 
.na, dPpois qt1e ~ experioncia d11monslrou tjue a 
ambição e n fraude. bnvbm impellido o iucen· 
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diario o comettcr os mais dcploraveis obusos 
em pro,·eito do moi~ revoltante espec•Jl:u;~o. 

Como o envcncn:Hnonlo, o ineendio t! o crime 
que denotn a mnis alroz IJCI'Versidade, dir. lllon
seignat; l) Mti mais grave do que aquellc, por
que al~ca ~ pes~on e 11 propriedade, enlretnnlo 
que o envenenamento só a!tlnge a pe~soa 

Nelle se ~nr,ontrao fal:il con<:UI'SO dcslus te•·· 
riveis circumslnncias : f:,cilidadP. de ser com· 
m<•ilitlo; diiDculclade de ser pl'o\'adu : ter rol' e 
alarma Íille [JI'oduz, pelo~ perigo~ que o açom· 
panham. . · . ·· 

.E' crime que em nenhum cnso, C(•mo. iombra 
Chauvcau, p .. dcr:'l llrelender a escu~a da igao· 
r:tncia ou da impi'Udqncia. 

l'a•·nquclwjaocrime,é de mísler: qucocul· 
pado lenha iniODf}i"to de incendi:tr; que o fogu 
se tenha nwuifc~ladu; que huj:1 de~truiç~o total 
ou pnrr:iul da cousa incendiada. 

J:i se vê l]Ue não ê proprinmcnte o crime de 
d~mno, n~o ti o dl3 roubCI, e muito m~nos um 
crimu tolllm n fJC~son; e um cl'i111e c~peei:IL de 
c11rnclrr complexo. mns no t(ual predo1ninn um 
l"l~mcnto: o estr:~go mattJJ'i~l. D~hi veiu o s"r 
indui<lo UM codiH"os mcde•·nos sQb u in;;cript·ào 
genfl do riam no. · 

O iwlJro tlcpnt:~tlo cen~urott esta quaH!lc~ção 
por utio cousitltW:JI' o inccurlio comn um CJ'illlc' 
contm o. ['ropt•iednue; • si n~o o comprelleudtJI'· 
mos, dlssl! S. Ex.., na sc~·ção do rouh•J, cotuo 
prO()ÜZ o :Sr. Aicnc:tl', pois é o t~rimc coou que 
mais anal o~ ias tem o inc~ndio agg1·avado, l'"l'. 
cel·to •tuc. n;io \1odcrcmos incluiJ ·O nu clnssc dos 
crimes Jlilrticu are~ contra 1.1 propricdntlo, c<~ mo 
<IUCI' .o projecto. • 

A esl:t nh~erl'll~1~0 j:irespondet1 co111 l':mt~~Prn 
o nutor dosuil>litutivo: a d•·slt·uiçi•o <lnlll"opric· 
d~t.le e o llct·igo Lla p~ssoa ~flu clcluenlt's JH'ilnor· 
llit1cs do .crime de íli\'CIIdio; 1110.~ si o io.:endiario 
uí'to IÍI•n !Jlll'll si :1 pl'opriedudc n!heia, po1· meio 
de violelll'ia, c ~1imenle n d\'~tl'OL', l'ondo em 
risco :1 pl'u~n·ictl:u.lc do! lcrct·iro 011 a sc.~u•·an\'a 
O tl YÍd:t hUlllaD~, COlllO sUIJ<•I'Uillnl' Q f;HHO US 
comliço<'S 1lo tTillle de roubo, Ctlmu o drJ/luiu o 
~ri. ::tli\t do c"di~o? E' um ct•i mu c~lll'cinl, rJue 
vni ~chnr nn\urnlt'IJIIoc:u:fin entre o~ utll.lnla rlu~ á 
proprjedude·, crnlwra indir.·et(lmt1nlc po~s:l se1· 
ofl'eullil1:1 a pc~sott; jit viu•o~ t·omo ;1 rc"pcilo se 
pt'ontlnciam os íntet'[ll'dcs t.lo direito, lenrlo 
co1no certo ~JUO o c:mu:lt•r c~~enciul do cri1m1 de 
incendio ó o c~\l'ago. é :t tlestruiçno da l1ro. 
priedadl'.!Jot· meio do rogo, c u:io a olfcn~a t]Ue 
nccidonla nwntc po~!:n vir :'t pe~~on. 

O uobre dc1'utndo mc,mo reconheceu em seu 
'UJtilllo tli~t;UJ'SO que O t:rime ele Í!ll'Ondio podill 
ser cotl~illet·odo como dmnno u~:.:mvarlo. 

Notc,~o lltlC nem o Sr.. A.lauca.r quali li 1:011 o 
inc~ndio como rou!JO, se;muda $UJ11JÜe o nubrc 
deput~do; ln1tou d·aslo Ctn uw cupitulo e em 
outro do sini~tro~ roi no dcsonvoivimcnto de~ la 
thosl), quo em tim dos nrti~os do 2. 0 cnpilnlo 
ftgnt·on a hypolhec<~ do. sinHro cnu~allo 11nr 
incendio; lno c•mvcncirln ost~IY:t n illu~trudo 
pnrlamentm• tlc que o inccnrlio nndtl tiuiw de 
eommum·com.o roubo ql1c bt!m s~nsivclmrnte 
o separou tHI clnssi!kaçfio !JUl! fez dos.crinws 
CODII'<t .l1 JlfOIIl'imlntle. 

Tnmbcm n:to me pnrcce ]lroccdenlo o rcpnro 
feito pelo .nohl'c dotmtndo qu.:tndo entendo . qnc 

o incendio da cnsn habitada ou destinnda 6 hll· 
bit:11;ào deverá ser qnalifir,ado como crime 
coutr:~ a pesso~. o ni'io cootrn a propried:1d~. . 

S:~o aqui cabiclas as ohsenat'ÕP.S já feitas; o 
· o!Jjectivo do crime do incondio é a deslrnição 
dn propried:Hlo; si fus~e a >egurançn ou ti v1da 
do pe~wa o criu1e seria outro; a classlficução 
divel':<n. a !Jen~lid,lde aggrav~ula; m:1s podendo 
:wonle<~er que do incendln resuhn a morte, 
ac~rtutlamenletli~I'01. o p!·ojecto,acom1mnhaudo o· 
,.xem(Jio de outro.' codigus, !JU" :1 ven11 fo~se mais 
gr:1ve, ainda os~irn núo hnto qu;~nto e a p~na do 
lwmkidio I'Oinntat•iol ~om iucendio, mas na. 
)(!'adllllÇiio enrre>poltdenl••.a intt•nsitlatle tio mal 
rc•ullanttl do ~cto pralicadn pelo ·incentliario. 
N~o ~ei o qne mais~~ poderia exigi!' para que 
ro;SCIII a\tendidos OS leg·itimos interesses d:l 
justiça. 

A di~!inccfm f,•ilor enu·e casas hniJiladas ou 
não, tr:tlando-~e dn crimr de. iocendio, é da 
m~ior iatportaucia, o SllrYo de fundamento ;i 
cl,.s~illt.:aç:io d:1~ peiw:: t~otnminlldns pelo l<!gis • 
k11\0t'; t! justunll!!llP." qne eon~tiluc na ~cil!ncia 
c1·iminai o pri!lt'Í(Jio regulad()t' t.ln Jttlnalitl~de, 
pnsto·em pralica no" relligos dus n:~çõe~ morler· 
nas; a]Jnntal'ia entre P.~se$ o,; da França, ~c's~, 
wurlelltlWt'l!', Bt·nu~wldi. e Hanovcr. N:1o Iot, 
IJ"Ís, sem t·nz:iu tJUe u Jll'ojectn no§ ·1• do :ll't. 
::!67 (bl iuch1i u n .. t!ll'sma clas•c o incendio da 
l'.<IS'l h:thitarl:t, ott desti11.1d:t :i h:1biM~."ào, ou 
n~uui:lo de homen:< ao Lt>mpo cm que s" uchurem 
munitlo,, reser,·ando Jlarn uma fllt:olitka~;:io ~S· 
pedul uo l'ltragra:,fio ~l'l~llinlc o Cl'iHJ•• commet· 
tido quando" Pdilkio u<lo é h:tbitado · ou nâ:.l 
~en·e pai':' :t lwlJi\~IÇão. ·. 

lia :uJUi utnn lat·unn que tratei de· pt·eencher 
<•om Utrl:t di!~ cmeml:1s quo lllnntlei ú tne~«; 
si no ~ i." l'or~lll 1\;.rurad:,s Ires ltvputhtlSI~~ rm 
que·o o·rinw1• n pena a1o mnis :fr:tV~s; no% 2.e 
dt•V•·r·>~~·hia fazet' m••nçlio dcto;rmin:lfln dl!sses 
Ires c:,~o•, JJar:1 "e di~IJ" l" por exclusi1o sob!'s 

. i)Ulros não pruvi~LO•; nun ~ '' [~·l as~illl; C p~rll 
flitc ~c t•vmuint•. n dispo;i~i•o do ~." cum o do 
I." §. proponhn ~]11" ~e tiCI'fJSCt;Uie a hn•olbese 
on1iltilh :-mm Jrel[tos IUI}lt rennú!o de lwmens 
no tempo r{" i,ccndl'l. · 

Fira111 ns:<im toll•·renl~s o~.dirersos tnNnbi'OS 
dt) um nw,mo :11·Hgo c [lcrl'l'ila a idéa que se 
qLH'I' I'Calizur. · 

Vt•lll :t pl"Opo•ito destlt! ji1 declnt·nr que slio de 
intOl\IC~l;<Vd pruCl;)dencin llS ObS!~f\'o<:ucs rt!ilaS 
(Je!e nobr,• dt•[mWdo, qtwnlo:i tle.>pro[l'•rçito d;1s 
pe11:1s nJlplie:ulns (•nt• <l.,les dous pil!'agrnphos, 
~m vistn das ']lle ~ii•J impostns (ll'lu Codigo 1101 
~;;1sos corl'l'lit!os r• qiw no i utuito do l1armonisnr 
o systoma eslniJ<•let:ido, IH'oponho ~s reducções 
ennstantt~s tlo enwndu qne j:i roi lida. n5n só 
qtwnto o e~so.> d"us pnrn~rnphn> como qunnto 
on <trl .• 21Ji (c),oude "e 1l:i 11 mesma dcsproporç5o 
notttdn, · · 

Qnnndo, llcln uhim~ vez. lomou o nobre de· 
pnl<•do llnl'lll ll\!~ln di~clb~:io, cu111o sem111'e il· 
ltls\J'<Indo·ti ('Om ~s ~~HI~ judicin~;ts u1Jserv11~·iíes, 
d ·l'larou tiHO ;linrla snb 11 l'onto de visltl da 
IJI'Oitl.~~!5o :'t llrntn•ierl:ld,! t'\ll':tl, lhe parecio o 
[ll'••i· ·.eto instlllkicn~t". . · 

Nc.:t.a ;•arte <.tcvu tli7.CI' qntJ, si mo convem· 
t~l'S'!! da dl'llt~ient•ín <lu (ll'o.ledo, co111 n mnlltnr 
vonl:Jd~ mC! pl·csl:lri:. n m~tolll:'r tudo quanto 
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o nobre deputado lembrasse como favor ti la· 
voura e li propriedade rural. . 

· ~lnguem de:~eonbeec a indeclinnvel neecs· 
llldado quo hn de proteger-se o resgu:~rdftr esta 
fonte reeunda dn riqueza publica ; pudessemos 
nós robustecer os efemenlos de que depende o 
o de~anvolvim~nto da lavoura, tJ teriamos só 
com l~so prestado um.relevante servi~o ao nosso 
p•iJ. . . 

111o~ o que occorre ao nobre deputado, no seu· 
Jlnlrioti~ impulso de proteéção li propriedade 
rural' · 

O projecto ·nos seus dons ul\lmos artigos dis
ptie justnmcnto a obre este assum pto como .pn · 
rt!cc ncct·lado ; qualifica erlme ·e pune severa·· 
meulo o inceodio ou qualquer de,;trui~ão de 
phmlnçõt!s c colheitas pertenccnii!S a terceiro. 

O Stt. DtA!(,\ : - Ainda se deveria eslender a 
dis11osição a oulros casos. 

0 Sn·. Ót.&GAIIIO :-Vejamos O Q\lC po~sa ser 
ncrosccnlado . · 
·O S. A:sro:sro CARLos dá. um ap~rle. 
O Sn. OI.F.uAnto :-Nfio desconheço· a impor· 

l:•ncia tlas htallas, nem o v~ lo r dos campüS c 
pn~l:~~cns, mns digo que úns ~outros estiio 
com1•n•homlidos nas disposições gcrncs do pro· 
jccto . 

o Sn . · 11.\rnn A. P.~:nEUIA. :-E os tanques e 
Yh•t!iro~ do peixes 't 

o Sn. OttroA.nto :-Tambem o o;;tão; o que· 
}Jnrcco é quo não ha necessidade de cl'ear dis
posi~·õo~ especiaes para casos que bem se com· 
Jll'eht ~ndem nn ~cneralid<tde do projecto, sobre
tudo c(unndo não importnm direcra e immedi:tta 
Yunl~ ,:rem porn :1 cl :~sse. do proprietarios q ue so 
quct· rnvorecer . 
~ulrdanto, . n:io serei e11 quem se opponbn a 

!jUt~hjuur modillc~••í'io neste sentido. O que de· 
sojo sohot' ti o que 'sugger~ de novo o i11 ustrudo 
autor• dils cmendos 't Qut.' depois da p~lavra
n llr•·ihu· so acrescente: mo tos, pl1111ta.s c 11'1~'1(1 
C(lrlal/11, Supprimindo·so as pla11tas q ue . se 
:whnnt" comprehendidns na;; pltmta~:ues do pro· 

· j..•eln , restam os matos e l•mlms. • 
Ni1o hnstor;'t a penalidade do art. 266, aggra

v~ll!l poln cl rcumslancia do incendio, pal'o r ~ 
pros~ií" dt!sso dnmno, que nlhís nuo prejudica 
liío diroctn111ente ::1 la1•our:~, como a destruiçiio 

· dos plnula~iíes c colheitas 't ., · · _ 
Essa ospcclnlidode de crtmes; com rclaÇ~to a 

mnln~. nwdeic·as, arvores em pé ou · co!i;ld~s etc. 
bn eom cflcito .em alguns codigos estrangei ros, 
como nos da França, Alleruanbn o l'orLugnl ; 
mos. quanto sno di1•ers~s Ds nos.~~ s condições 
nesl:1. tmrl~ I Precisamos, é ve·rdade, de m)J.itas 

. provcd~nc•ns em !Jcm da l:wourn o da propr•ted:t
ile I'Ul'al, mas n mim parece que n5o ~iio estas os 
m:ti~ urgen tes; si mo· eng:tno, faça-se o melhor. 

o nobre depu Indo censura ainda o § t '. do 
ar tigo que aM lysomos, porque estnbefecc uma 
limitnt:iio qno lhe p~rcce ioconvcnienle : con
cort!a com o projeclo quondo comprehenth• 
tut disj\O~ição dosto ~ ns C3Sn~ dcstim1das ,n ren· 
niilcs publicas ·; mos niio ndmitto a eomhç.ão ·do 
ser o inet!ndio ntc3tlo oo tempo da reunliio , 
· Niío tlou r:u:üo ao nobre dopnht(lo ; o .Perigo 

tlc ollonsa :'1 pessoa é o fundamento uuico da 

elevaçiio da pen3lldade no caso aujnito ; fM a 
dabi ba shnplO? lilaiJtl•! ti· . lli'OJll'iodode; ha o · 
damoo por mero du mc•:ndro : ma!' n:io h a, n~m 
pode haver oiTensn pés.~ I. 110rque o rdilleio uiio· 
é babitadl), não sorvo p:m1 habit:u;:io, e ~ú pnra 
reunião occa~ional ; o iuccndi;•rio sabc di~so ;· 
destruindo o C4SO deslin:tda a rtJuniUr.s e111 o o
casião em que os humens s~ nào · ueb.:om reu - · 
nidos, o facto . cor resp.tod:o 3 sua inton\·ã·• de 
prejudicar, mos niio ole r~ ri!· ou mnlar.-Não s~r~i .. . 
o mesmo q11antlo incendi~r oo tcm110 em ct uc· ;e 
:1cb~rem reunido!\; devia então prevm· ·totlos os 
resuiLados do sell l!Clo, e re~tí~ndet•á pela morte 
si 50bru,·ier ao incendio. E' o ~llu it juslu e ra· 
zoavel, e se conrorniu r.om .os 1•r irt~\i pi rJs lia 
s~iencio, as~cnte:s 11:1 dí~tinccã•• cnpi(nl:- edi· 
llcios hahilados ou uiio hubiln•los- uo 1. " c:t$0: . 
f.lff.mso :i pcsooo: Cl'imiunlidm.l t! c pr~na ~~~!f l'a• 
vada ; no ::. • : olfi!D5li à. 1•roprioo:uJu: cr·lmu e 
pena m:~is · lcve. · · 

. 0 edilicio quo serve !Ô Jlnru I'CII niào nãu Ó 
b:~bilodo nem d•!stitm41o ri l1ub i l~çúu ; ~ d••shna,lo 

·ao que ~ervo; cull'll purt.t i1IO na ~Ug lllt •1a clns· 
sí ficllcf•o. . · 
· ·. A este respeito Vt•m n r•cllo di1.1lr o que oc· 
c:oreu e.m Ft·:mç:t, •1un n;l~ .>«l ~~ ~>'cuti n o ~rti:;o . 
do endl~tO .concernente a 111toslao . t •ru llfl:t·~c a 
emenda no sonti!lo 11 110 nc~hn do tJIIUIIcinr ,e. nao 
(I:IS!!'OU ; mas. pondel'll o o•mino•nl" 0 :4l lu7,, a~>im 
50 fez p olftJUC SQ SU(t(JIIHIJU tJUC () cdilk io 1'.!;· 
ldria sempre hn.IJilodu )uJr nlguctit; uo rnelh:s 
po1' um ~ll:t t'tht, o 1•ela prote1:\'i•o e~,,~(~ i n l q1Le 
~e devia dar aos edilidos puLI!.:os. i reja~ . e~
taLelecimentos que lltlcot·nm o ciilade, etc. ·E 
será admissivel, per~unta en\iio t.:h:1u\·e:•n·, em 
direito pen~l estabelecl!r·sn quo 11111 r.dilicio 
qualq ttcr dova I'Cpulai'·Se samprc hnbilildo po1· 
PI'Cs'tlmpçiio, c subre c~~:1 ba~e impor-se uma 
grave JJ~na 1 . . . 

Que res~ondo o mM n'lbrc e ill n sh·~do col · 
le~n. que bem conh··ce n dolltl'ino do~ dir·ei to 
crimin:•l e S:41le que nuuca :1 <~IJI•lir.ação de uma 
pen~, pol' 1uve tj lle Sl'j a, ('Ôrle ter Jlor b"~" i•r<l
sump~w>, ai uda as m~is fo rte:; e vchcrueníes. 
(Apar:te6.) . · . 

Von c:otn o moilo de pensnr ll:IIJttellc gt·nnd(l 
crimiR•41isla, e firm:ulc em trio 11111orizaol:l o1•i· 
niiio. contiuúo ;i su•t••nlor C! lltl a· dnu\i'in" do 
pl'ojuclo ~ mois conror·mc a dirciLo do quo n da 
cmoud~. qllll $e afasi:J Lins hons priltcipios e 
d11ri• molivo n cc>ndemonç\•e$ inic1uos, quando ~ · 
in lenção· n~o h ou 1·cr concorrido (Jarn o crime 
que se quiJer JlUUil'. · 

(T1:oca111·8C diversos apo··t••• .) 
Nlio ha ohjecÇiio quo prev~ le~~ ante a verdade 

deste princi[lio: o acws:rtlo t1 re~pon~ovel lh>. lo 
crime !JUO teve lnlenç:io~do comm~Uo r·; ~ão l'le· 
mantos substancines do C!' imo• a vontad~1, a libt>r· 
dt>de do obrar, o conhrcimen!o do nrtu que vai 
sei' praticudo. 

O incendinrio que· pl'lll fop:o no cdillcio des· 
habitado, dcstinndu n !'ouniues, rn :rs que no 
momento do crime ltfto sor"l~ pat·~ o 11m n qne 
se d~sliun , porque n~o h:• nhl hou1uns n •uuldos, 
niio deve sp,r (Jlinido como nq n,.ll t! 11He i llCilll · 
diou. l!U:Indo o cdilldn t• lfo!tltivnmo nlc servin 
para a rcuni:io c nhi ~<c nchav 11m homcn< que 
for;un ou pod i.~m sur IJC:Isnnlnwn'c oiTendidos. 
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A ruiio da protecçio ~os edilicios publicas 
colhe willo como a injuridka ~llega~ão da 
preaurupç:,o. E ~í a l'CUniiio nilo fõr eru edill· 
cloa llUIJiicos, mas, siln, em ~imjll~s e<1s~s par· 
tieul~r,·s. ~··rá aittda nssim jnstn n severidade 
da lei f (Ap(u-tes.) • . . . _ . . . .. . . . 

S1 ~e IJrovar que n casa era destmada a habi· 
· laçilo, emiJura no IDIJIDI'nto e~live~~o. d~.Sbnbi· 
18d:a ; Oll quo, npcr.at· de niin haver rt>unlilo de 
honíens na c~~~ s(• del:'tinadu a "SSe Um, havia 
ahi nlt:rieru na o~.-a~i~o du cl'ime; si se p1·oy~r 
que o in:·entliario conhecia~~~~ circ·umsraucia, 
o cal!o . ~er:i outro; est:i no ~1rnjetHo dr~pu~lo 
quanto li OtlCe~snrio rmra rrue o r.r;me, cunrornre 
a sua n<~tnret:' e gr:•virt~de, seja · l'ompre pu
nidtl ; o que não e~l3, a~>m estnrá com o mo•u 
Yolo, é a 111\lll 'siçiio de penas graves fundoda~ 
em m~111s preaumpçoos. 

Com" Stl lrut;, de uear direito novo,.Jemhrn o 
no1Jrc·deput.11lo n convenlencia l1e nlargar·se 
o di~P· 1sição do proje<;to fazendo com que com ~ 
prclwnd:.t, além do incendio1 ·outras Clltls:ss tle 
dislru•Çào como;. explosão ae lllinas, inunda· 
ç.tlo eté. . 

Soú CllOC:Orde; 11 nesse sentido :~presente emen· 
dn1 en(eiXandu1o•nl UM nrtigo llS diversas disposl• 
ções qne se oontêtn nos <ldditivos . oO'er. cldos 
pelo nohre depu ta do. Darei a ruiio deslll meu 
acto. E' perigo~o tentar um reforma C<isttistica, 
trnt8ndo -~e dll motoria penal; todos os factos 
que não houverem sido claramente rrevislos . 
e mendo11ados e~tão por i~so me~mo ex.cluidos ; 

.eli.t'retatllo, casos haverá em qucdcv"m sercom
pro:llendidos nn dit<posiçilo cuereilivn. Servirá 
de exem11lo o primt~iro ltdtlltil'o proposto pelu 
nobre dt•tJUtado: inund8r por meio de aber
tura de cumJ!Orl~s e rompimento de r•'lll't!Sas, · 
~q ned uctos e .. ç.udes a propl'ied;1dc dos yislnhos; 
pen:•s, '' ' "· · . . 

Nâu podr•tá hnver inundao;iio por outros meíos1 
De certo •1ue sim.;. e porque :;:, os vizinho~ seriio 
d: i toeocionad~ 1 N~o t•oder;i n iliundaç!i•• ir• 
3l~m da 11ropriedlde vizinh:t? l"u~ar:i enlitO 
imrune 'f Purque'l A mesma . ob,;ervac;iio cabe 
quanto o outros factos apontados nos additivos ; 
lenho por mais·.sef.!:uro e ac••rtado redutlr tudo 
a uma .formul~t g1·ral que, cum pequena altera· 
ç~o, rot)itli <lo codi~o IJOrlugue&, ar·t. oi.a, e ê 

· concebfd:• nestes termos: 
< As · di~po1srç~s contid:~s neste arligo serão 

npplicnv••is ús deslrui~'ões e Jt:,mo.os cnu~ados 
por méio de inundação, subm•lrs5o, al.lolroll' 

. meu to ou .vara.çào e ox1.to~ào de mina ou de 
mnchin~ dll :V:tpor oll agente de igunl poder .. • 

Devo ncr•·scentar que tive ainda mim ror.lio 
pora ~ep:trar·ruo dos odditivos, e lll>fflsenta1· o 

· emonlla a QUo acabo de rderir-rnE~, o foi que niio 
gu;trdom clles. Ull p:1rte ~l'nal, hnrmoula eom o 
que vni dí.<i>osto nu lli'OJccto, senclo oli1ís ror· 

. çosu r1•speit/Jr o sy~ternn :•hi ~(;'gllido, por rue é o 
·do COdign, que ainda subsiste. Si n morte .resul· 
tante do iucendio é I>Unith• com galês. por e:te~tl· 
plt•, como o que provém d11 innnd~~Çiio ou 
submersuu . ha dll ser punida com prisão cora 
lrabalh••' . · · 

A emenda que· offel'eço f11:r. de-.appn,eeor ~ta 
disrordonei~, tornaudo ii~'JIIkuv.:is u oulrlls cri· 
me! as m':~mas dispo~rçües do projecto relativas 
ao sncendso. . · .. · 

EXI)OZ o. nobre . depU~1do u~a duvida . que 
l~m a rcspert•> do art. :t67 (b) ~ :J . •, que ahb é 
cóvin do o rt &.a4, § li. • codi)!.'o rrnncer.. Enlend& 
que h~ abi rlua~ espedes de incendlo, d~vtmdo 
purlar1t0 hDver outras lant~s penas. Eu não 
vejo senbo um: por f~>go. 0m objectos colloc~dos 
em ·IU:,rtjr. donde s• j~t ,racíl a commuukaçiio a 
edíOdu;; ek, ~egu1ndo·sà" á'prbpi.gação do In· ... 
c:eodio," Pl'Das, etc. · · · 

Não bu dous crimes. 
O 811. Ta&ooon&ro Souro:-Pelocodigo rruncez 

nno !Ja . 
. O .SR. O.LEGARto:-Nem peloproj,,cto. 

O 1:1010 é um ~ó: é. o ince11dio Jltlf ~.1mmuni· 
caç.ilo; si vos1o u rol;o (e depois 'iêr-se·ha que é 
e~ te o unko ca~o tm · qne .é betn c.,IJidn esta 
pbrns~) prop:~gu-se o illc.:ndio, ·ba o crime nhi 
tli'Jluido; ai não protmg:r·~deixa o crimedl:l esis· 
Li1' ; poder;í h:wer h·ntativa ou ttn:~lqner outro 
crime, .mas. .niio nquclte de que se ttDt<• ueste 1>1· 
rugrn lJho. O nuhrc de11Utado cunsider.1 a dl.svosl
çilo uu ll""jllclo redU.nd1tnl.e; en nooa teullucurno 
tal, e<> ado1JlO por· conlurme a direito c nesces· 
sar.ia nâ pralica. . 

o SR. llAP'I'ISTA .PEIIEIII~ :-Como eslâ redilrido 
O, artigo h3. dous IIICeDdiOS ~ . . 

O Sn. OLEOAnu) :-Onde estão elles' .Não os 
vejo. 

O.Sn. BAPTISTA PEnEI11A. :-Hil nm incendio 
das mnteri.:s íni!Hinm:.veis qut~ são c~IICicadas 
d~ modo 11 faoilit~r a communicn~ão do fogo; e 
l1a outro dos editldos e com<truções. · ·-

O S11 OLrroAnro :-0 fogo posto nos objectos 
inOnmmnvds é . o meio de que lança mio o 
:~gento p·,ra ltr;Hk.1r o crime, que consiste na 
destruição dos ~,odilicios ou conllrurçõ..•s Pôr 
r.,go não ti incendiJr; pó de ter l'ido · po~to, e 
nio ter pt·ovagndo ; dcslle ent5.o deixara de ser 
evrosumm;tdo o crime previsto neste artigo. 

O nobre depuludo toma como crime o meio 
de quç usa o cl'imiuoso para pervetrll·o. 

O Sn. SAirrrsu l'BIISIIIA :-Entlo o artigo i 
io.ulil. 

(Ct•l'::arn·si! dil'trs~s apurecs.) 
O SR. OuoAm•l :.;;_r.omo inuiil, si é~liio ... ht 

donni<l~~ n~ l'"ntllçilDs do crime de inceodio por 
· communicaçiio! · 

.O Sn. ·BAPTISTA PBn&mA:-Desde que nio se 
prOIHtgar o incendio, não haverá crime, pelo 
nrtig9. · · · 

.0 . Sn. ÜLEilAmo:~m duvido ;·porque e ·nlsso 
que consi~lu o CI'Íme de qu~ ~h i ~e trata; poderá 
hnver tentaliva de incendio, damuo ou QUIIIquer 
outro cri ma, conforme as circumstan~i3~; m:~~ o 
de illcendio por communicaçiio dll cerlo que nlio 
h:a. 

Emendou o nnbrc . depulndo o ort. !67 (c) 
relntivo ~o incentlio de ,·ehiculo!i da &.~ltlldo de 
f t>rro, oliminnl&do 11 condição de e5tor o trem em 
movimeJtiO. . 

ltns pelo modo por que vejo redigida a emendo. 
P!lr~r.feue ~ub~is~e a ldêa do projccl~>, porque 
dJt :- r rogo em Cl.lrroa que rnçam parte de um 
.trem e passngeirouna.rrwllimento. _ . 
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E' o me~mo p~n~nment<J do pro,jecto, se11do 
atli !'Ste preferlv~t porque é uwis lato: compre
benrle to•los e qunes11mw ltl'citlenle.s,ao passo q11e 
:. l:'mend1t t'tl"tl'ihg•• no ea'o üe :•c~ide11te qu~ 
ext••mlla o [H~t·igo '' vid·• •los pus>ogciros. 

N<:lll podia ser o urli!{tl eouf.ehi,Jo em oatros 
tarmn~. {wt·que 11 c•m•hçiio d11 m<~vimentn é a 
que faz o·re~cer o pe•·ii.m, d•!Ucultar o soccorro 
e :tggravar·se a critniu~lillarle. 

·O Su: C:i:tsn UtBEIItO :-E' a r~zão fnndam·en
'nl dn disposi~·ilo. 

O Sn Oi.EG.I.Ino :- Fóra d':•hi, serà o !aclo 
qu~lilicad•• r·omo uni i 11r.en•liu corumum, e n~J
nhuui:• ruzlín hn para ljlW~" altere o S,\'slemn 
QUI~ r,lj St•guio!~ 11e!o pruj~ctu n~ ClU,silie~çào 
eSpt.>ci:•l · d··shl cmne. 

C"mhuteu oin<l:• o nobrr. deplll11do o pro,iP.clo no 
tOl~anle á ~···n.1lid:tdll; l!eiiSII'''JU ::•cre•ul:'nte estu 
pt•nlo. ~h ·or:(utlo. n uchal' r.ouln•uwç;lo nn prure
dinti'!llo d~, noure ex-minisll''' à.t juslit·a que, ao 
passo f.!HC c.,u,idet'<•V" ~ pe•lit d<! ~·•ltls .C<Ilno 
mramant••, deix~ndo p11r ~~~·~de :opplk<tl·a 11ns 
escr:ti'OS, as dc~rah•va eonli'" homens livres, 
tral,•n•lo·~e tio enme de iuctJudi<J. • 

A; prirneiru -vhla parecer•it conelndenle a. ob· 
aervn~·:io; ·no f11t1do não é. :Ninguem conlt~t>!a 
a exceHencin do sysluma .moderno de penal•· 
dadc, que tende u substituir ns J)I:\Ms m~is 
grnve~ pelu tl~ 1•ris1io com l!'abalho ; ê P?r ~;se 
modo que ~e póde no mt-smo tetnpo rettnmtr o 
ct·icne p~la reclusão, .e regen~rar o cuh•a•lo i)ela 
edUC3~!;lo e pelo l.rahnlho; nu:~guem deve e~ttll' 
mais compeuetrndt> da v~ntag.·m deste syslema 
do que o proprio autor do suiJstitutivo, pois 
que, como.l•nnbrn o tLobre depu~:uto, pretendeu 
inu'oduzil-o nas •·eform~s p~rct3l'~ que tentou 
com relação aos crimes co111mettidos por es
cravos: cumpre, porem, allender 11 um~ eonsl· 
deraçiio dll peso e é : tJUe se trat.a de uma re
forma t•omptementar do nos;o Codtl!o; as no~ns 
dis110sições t~m do ser eucorflol'udas em um 
cod igo 1 raça do sobro bases et\rtas e h a rmonlc~•s ; 
como punir·se l:i o homicídio com a. ~na de 
goles, em certos casos, e oqu• eom pr1s:•o COJ? 
1rllb3lho 'P Seríu um ineenttvo para que o er1· 
minoso ru .. indo olo p.enn mais pe~ada, com mel· 
tes~e o 'cri;~~ com cirrum~tam:-h1s ainoln m•!is 
G'rnve~ do que uquellns que o levariam b giii~Js. 
tAJI()i"d"~-) . . _ 

Pur\anto, por mellwras .. que S!'Jnm as ruzues 
que haja pnrn n 1ll'eferenc1a que o nobre depu
tndo quH d••r á pena 1le prisiio com lrnbnlb,., 
será sempre fot·çoso sujeitar. mo· nos :•o syst.ema 
. do Codigo emqU11Uio nao ror elle refermndo. 

Nessa pahe nilo podem ser. feit~s rllform;~s 
parei;• e< ; ou o sy~temn do Codrgo 011 0111ro que 
pareçn melhor· niio se reforma um systemo por 
meio de u1na disposição isolada. · 

o sa. ZAMA : - Ent~o faca-se uma revisiio 
geral. 

o Sn. OLEG.I.l\IO :- Fnçamol"n ; nlí.o serei ~u 
quem .~ conlrnrie; mns nilo pod~ra s~r fmtn 
ugorn, no prlljlleto que pende do dtscussno. 

O Sn. BAPTisTA P~mu.nA :-~i o pi'Qjeclo ~o 
Sr. ex·mlni~tro da JUS\sçn np~ltca na generah

. do.de dos cnsos n pen~ de prl~un com tra~mlho, 
por que razão em outros delxn de apphcal·n, 

pnra recorrer á. de ~alé~ ' O projecto não tem 
llarm"niu em stta,; dis 1•oslt;õ~s penae~. 

O Sa. O~EGA::to :-Von r··spondcr M nobre 
d~put1tilll, o Cl'• •ío [Jo•ler f:tEI:J-o c~obalmenl~ tlm 
llem p.qwa~ llalavr11s: porl]Ue nem ;;em tt•e teve 
·o a•11ur do; proj,.eto !ib~t-da,d~ LI~ ·e~colha na 
3ppli.-nç:io d:1s pe-,a~ C(ontrnilwd:•s; qu:mdo de· 
tiniu n ct·ime novo e ~\WS diversas maurf~5t~rõ•~s, 
npplicott n (Jcna de prisBo com.lrllbi!lhn, porque 
t):io t:ontr:o!'iavn o s~·~tem~ do C11dlgo, que DiiG 
ptide .sct· de~l'eilo em uma reforma t•arcial.;. 
quMHln t•oro'•m teve tlr~ [JT(Iver sobre a pen:•ll
dude rle crimo·S do CodiA"o que poileriJm rewltar 
dú .:rimo~ novo, l~lo t\, da morte re>Uil-'tole do 
incenilin, poi~ que ~ô ne5te c~sn é h:npn>ta a 
pemo de g:tlé~. ~lll'e ~e ftm;n~amente s.uJHit~t·-~c 
a norma dn lei priiWtJl:tl ; desh:•rm"nm banma 
si t.l~ outro m•1do p~r~cedesse; cr1tão, sinL te· 
t·inrno~ um mesmo faclo punido com penas di· 
ven;~s. 

( Ha. diversos apa;·tcs.) 
J'olom veJo motivo para tanta. ce~enmn lev~n. 

tadu emltt·a o penu dA gales, 1mpo1~ta J•dns 
nas~us.leis· em rarÍSliÍIIlOS casos, e da maior 
gr.rvhlade, com a ~&lutar p~ovidencio. dti a ri. au 
q u" udo n pena é I e IR pororta. ~ . . 

Bem ndiMIU,das s:\o as na<;ocs e.:lrangetras 
<IUe <1 CVD5~1'Vatn; lem· un O <,"{{dÍ!.[o da França, 
<a &•viera, do Han••ver, Bruns,viclc, He<pnnba 
il outrt•S pnizes; hem raceis s5o por '!bi ~8 re· 
ror,uns, que nil!> de~tendem com~ lllJUI ~e U!_llll 
C~ffilll'll (JfOjll>Sttalm<'Ole II~CSM il_:~ mo:li0CIIÇU~5 
da higisl:tçiio,e entretanto amda m1o furtnn ftJUas. 
(Aparles.) · . • . 

g como estobblr-eer•sc o systema penltcnçr~·
rio entre nós, collocando-se a cas~ . de prtsao 
com trabulbo nu maior J)rox.imidade dn tugu 
do de~ícto, como quer n lei, quando n~o temos 
nem •endans COm (OS COUdÍ'(OO~ ereCÍ:"IS {lltfa 0 
cumprimento da pena de pt't~ao ~'OIIlies na 
maior parte dns povoações do interior? (Apartts.) 

Muito restu ainda .a dizer sobre n importante 
materin do pr~jecto e dn~ em~ndas nté a~run 
~~u·e$t•ntadas; nuo hll. por~Jm, tempo ~ara mlliS 
largos descnt•olvimcntos, e cumpre por tet·mo 
ás minhas obae,.va~ões, oecupnndo-me 001_11 as 
dw•s quesllies, m:ri~ theoricas · do que prattcas, 
q ua r·esu•·vei pnra ui ti mo lngnr. 

L• IJU!~:<t:lo.-0 erime de dn1nno, produzido 
por íncendio, é crime publico ou particular 't 

Ententle o nobre deputudoque é publico: digo 
eu que tl pnrticular, 
· Esta distincção da crimes publicos e parUcu· 
lares, como o nohrc dcputndo e outros colleg~s 
quo'. me onvem, todos verandos !JO eslud? do dt· 
reito perFeitamente ~abem, JWo é arb11rnrla e 
indiffer·euto (JIIra os efl'eitos jnrídícos que deUa 
dimanam; ha principio,; certos e ereestabcteeidos 
q11e n regulnm, B. dos quatlS nuo é !lado apar-
tar-no&. . 

Em nllsolutopód~·SB di:r;erque lodo o crime é 
publico, porque, qualquer que ello ~eja, offende 
sempre u ordem e n segurn~çH gerut. MBB QUa~to 
6 nn\uri!zn e circurnstaucl8s do facto, uss1m 
comll qunnto â comp~tcncin dos jnlgnmentot, hll; 
uma qunlilh:açào de ot·dom c metbodo que guin 
o executor da lei nn sua applicuçuo. 
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Si ~e pretendesse regulnr :1 elossinc.,~o pl!la 
gr~vidad~ do crime c intensidade do mal que 
elle produt., ~em rer.do poder-se·hia concoríJar 
qull rossl' o d8mno (lor incendio um crime pu· 
lílico; ma~ e outro o rrHerlo iurídieo que rl\gula 
a cla~~ifica\!lio, e com a !)_uloridade do> mestres 
ver·se·IUl que é verdadeirn· a: opinião que· sus· 
teniPmo~. 

soee<~rro-me do nttxilio valioso dos juriscoD• 
sulto~, porque nãtJ leu h o a prelenção ile impô r 
a minbn OJtiniiio como a mefhor. 

O Sa. Tnl!oDt)BETo SoUTo:- A ~utoridade de 
V. Ex. é !{rande, mos neste ponto peço per· 
mi~sfw par:i me af:ts\ar della. 

O Sa. OLBGA.l\10 :- Di~cutamos; a-verdade se 
fará eon h1•cidu pelos debates. · · 

o St·. Lafayette •"'C('mmend~va uo nobre de
pulado n ldtura dt• Corrara; eu o convidarei a 
lcmbr•n·-~e do qtte dizem ouU'Os eseriptores 
igtwlmente recommPnclsveis. . 

Começ;~rei po1' Mitwrtuayer, jurisconsulto de 
bem Orma•los cmdilos, e 81'Udito comrnentndor 
do Codigo da BrtVillrll; diz elle: 

•f.ommette um crime publico aquelle que peJa· 
viol:tçàH de Ullla lei pennl oft'en•le direclomeotc. 
os direitos dt• Esl~ldl•. Si a lnfraeçho tem por 
objeL!Io dlrodo o dirl'ilt• individual, o crline 6 
particular (ddictu1n priutu111,)• · 

BBntham: •dcllclos contra a causa pubiica são 
nquelle~ que pt·oduzelll nlg1m1 perlgocommuln, 

· qu\'f a todo~ vs mem~ros do ~stndo, quer n um 
' nutuero ind.elluido de indivíduos não desi· 

gnal!o~. 

Uelictos IJ~<rlicularoo ou privados,aquelles que 
prejudicam a lal ou tues indivíduos designada· 
dan1ente.• . 

1\a ut~r: •O ~>bjtctum delicti nos crimes publleos 
é asegu.rauça dll l::slado, t1 pnt publica. O crime 
de inct~t•dio, isto é, a neçii.u de· pôr intencioBal· 
nt1ltllP r<li[O e111 lug:Jrt•S hahitndos OU hiiO, é 
rln~sltlcndo Pl'llo .legt~la,Jot· sob o capitulo dos 
crimes ('ontra a pt•opt·i~dude dos pnrticulares. • 

Dnlloz, o t~minent~ escrlptor qlle parece 
mere\·er a }u8ta ttredil~cçiio do nol1re deputado, 
c cujas pa!aVI'tts tom ••I!Ui c.itado, nté com :~s &I· 
lusões :i~ sênas da Arrie:~ 11 :is vinhas de Mysia. 
rcc<.inhect•ndo ~or o iu~endio crime particular, 
pergunt:wa: 

• Nõo conviJ'iU considernr cri mo publico contra 
il SC!:Ut·~nça do Estado o.lncendio qunndo 111eudo 
C.[llll o fim (]e de~truir umn c.ldadE'I, umo aldóa 
etc. vis\o que u ineeodio J)!lrlicular srj tem por 
objecto bal,ilnc;õ··~ ou olJjl:lctos isolados 1• 

Sem duvida que sim: porque então, sendo 
·divl!rso o ob,ieeto do erime, outro ó o s&\1 cara~ 
cter, e di;;lincla a classillcuçiio que por direito lllo 
r:o111pele. 

Já o l'IDCI'ito prof~ssur Molto Freire, no :>eu 
projc•ctu do t~odigo crimi11111 pQI'tUI{Uez, traçava 
com firmem :1 linlln divlsoria que se~nra o 
crir:ne pnl!lico do lml'til,Uiar; qnnntlo ditta: em 
rnr.ltO de ~e•t objet•\o os critnll~ ou s5o publicos 
como oqucllcs tjUil ofi'cndem .a ~n.ci~dade e In: 
lcrlls~e _pultlico., quod publica.m Nm et ldlcurit.z. 
ltmlrudat; on parliculnre~, si olfendem o direito e 
~larllcnh:~f .inlcres~o de cu !In um; IJUod n.d priua· 
tot11m prrutet•lim Jrenm1em tcndit,. n6 ri' solum, 

IJUDr«n~ i·nterc~t. oindicandl4m. Sio as palavras 
de q\].t usa, \1'8la11do do usnmpto, uas ln&tit. 
Jur. C1·im. Lusit. · 

Oro, si 1.81 é a noção ex.aela do crime publico 
e partienlor, poder-se·hn dí&er que é crime pu
blico o damno pot' ineendio, quando o objeclo 
do.delicto 6 .mnnifesLa e tneonte~tavelmente o 
direito individual~ poi' grav·e que .seja o mal 
delle resultnnte, quer em relação d pessoa quer 
á propriedad11 1 De certo que não. 

Nenhum crime é mais grave do que o homi
cidlo, c no entanto é um cr1me particular. 

O crime não é publico porque é grave, nem 
por que. é pt:sada a pena que lhe é impuela ; é 
publico pelo seu objecto, pelo ear3cter que o 
alslingue, pela propria natureza-do erime. 

Esta tbese se demonstra em lheorla com os 
principiosw sciencin, e na pro.lica com os codígos 
ilas nações cultas. 

Já vimos a doutrinm~ abramos .'lgora os eo
digos. 

o nosso: estabelece a divisão geral de cri
mes publico•. pnrticulares e policiaes. 

Bem grave e o crime e a pena do arl. 300 
- (®rico e mo de indrumento& para roubar -
e t'l um crime policial. 

llem leve e 11 pena do crime. de desobedlencia 
011 de perjurio, e qu~lquer dellea é crime P\1• 
blico. . 

Todos os crimes. contra a propriedade, sem 
attençiio no valor do dnmno ou do prejuiso, ou 
á gravidade da P.enn imposta, siio ·crimes parti· 
eulares. Até o ile roubo com homicldlo é cri
me pnrtlcular. 

Ora, si não põe-se em duvida que o damno 
produzido por lncendio tenha por objeeto prln· 
ci!)al a propriedade particular; si ainda ha· 
vendo utnque :i pessoa, é sempre offendido o 
direito indivldnal,como dizer-se que o crime é 
publico e niio. p~rlic11lar ' 

O eodigo da Fr<1nça: classifica oinrendio entre 
os destruições e damoos sob a rubrica geral 
de• Cl'im~• e dclictos consra o, pa1•ttcularra. 

O dn Baviern: do mesmo modo, trata do in· 
cendío no cnpilulo dos damnos cansados ti ~ro· 
pried,1de, e em subdivisão do lUulo do& cr1mo-1 
privados. · 

O da Hespanha: damnos e incBndios, sob a 
titulo d~lictoa CDidfll a propri•dsde. .. 

O de I!Ortugnl: lucendíos e damnos, 11indn sob 
o titulo do• crime& coNtra a propriedade. 

O da Sardonha como o das Dllos Sicllias: in· 
cendlos o outt·as d~ttruiçi'IAs, t~mbl'm sob a 
inserlpçiio: crimes~ delido~contra o1 particril4r~.t. 

E assim 01llros; n1io conheço codigll que 
classifique este crime em categoria diverso, e o 
considere contrario á eegur11nça do Estado ou 
á pa~ publica. · · 

Nem do que fico dilo se pódeooneluir quesej11 
menos emcaz o aeçlio da justiça na repressio 
do üio graves attontndos aos direitos lu di vidunes; 
d<~sde ()UO O CJ'irne e inallançaveJ ba Jugnr, como 
6 sabido, o procBdimenlo otncial.t de modo que 
o cnusn dn juslif8. ~sempre vinulcadn, ou por 
provocação jlart11mlor, on por promoção officlal. 

O que mais se oode desejar no interes~ da 
~ocleilodc em i'enf ou do olfendido em par&i· 
cular? .. 
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2.• quesWo.-Qtml ~a formula mnis · exncln 
do enuudar-~e ;1 i ué:. rio t'Tinto di\ inetmUu? 

O IH'Ojectci us:t da [J:t!<t v r~ it~cal!diar ; o tinbre 
deput~tl() qn~r que seja 7:Ú1' fo;;o. 

Ainda n.:~La (JOI'Ie vou· com o projrcto; e eom 
· o brevidade pos~i\·~1 procurarei juslific~r o rnllll 

O noiJre doptttado uson na emenrla dn pbrnsc. 
emprC!guda peto ct!dlgll rrancCJl, pelo portuguez e 
po1· outros codigo~ c,..trangeiros, sendo que entre 

.estes mesmos h~ alguns, como o das.Duas Sici· 
~in~, CJ?-C nllncn n<om dos termo~ pci,. forto e sim 
111cenit•ar, !le que se 8er\"o o proJCcto. 

vo~. . . 
· Bem vejo que. e~ta tliscnss.iiQ vni longa e fllli· 
gnnte (mio apowdo.oi); mas o aisumpti> 'ó de 
hupol'landa:, lwm mcrect: o trnb:tlho ljlle com 
elltl l1!!110S ; 1;1~·amos uma bon lei que corres· 
pend~ 11!1 pr:~tic:~ tis inteAções do lllgisla•1or: 
pero as•itu degculpa aos meus nobres colle~ns, 
si ~inda !JOr nlgum tempo me! demoro nn I ri· 
lmnu. 

· llil•$ para bem comprchender-~e o sontido das 
pnlnvros nl1i om1lrcgndas, e11mpre exl!rninar :l 
sua YPrdndei ra signiUcnçuo. · . · . 

O codi~o IWI'lllguez r.mpreganilo em seus· 
arti~os a lel'min('l"ll"in do. Ord. tem com e!Teilo 
um capitulu, com o inscritlÇ:io {no~ p~.qto; é a 
me.• ma v h nse usadn pela Ord., cumpre, 
[lOl"íhn, ver que tnnto pela Ul'd .. como pelo 
codigo ficou bem ~videnW que o que H' queria 
punir cr:t o estrngo, o dnmne cnusado pelo 
crit11e, e não o sirn(lles facto de pôt· f···go. 

Quam\o entrou e~to pt•ojllt\lo em !.• discl1ss5o, 
llpfnus o nobru de[)Ut::do pelo Jlio de Janeiro e 
o autor uo snlislftuliro o cliscutirum rn~:.:istrnl· 
meme etu nm~ ~essâo, u isto mesmo cnm r·efe· 
roncia a um ;:ú nrti~·o ; flli ~ o\:1d,, o llrojl!l'lO 
sem ll!ni~ dalontc. Esle far.to vlll,·u 1ne nmn 
liUJigm'l)l t'etH'imcntl~ dn pnrLc de um dos no~
sos r·estmilados clier1l~, direclores dos trab:tlhos 
da cnm:tra, qu<i prometluu·no.• discutir :1s qu~>s· 
tues Llo direi\~ quando se olfc•·e,·e>s<J opporlu· 
nirladtJ, 3t:cZ<ll' d • niio ~er ri~ pi'Ofis~ão, vlslo 
que os j 111 istas que abnnrlam nesla camnra 
dis~o se csqnivovam. (Ji~tarlcs,) 

Pois bem: 4lW lenhn :1g,rn paciencia. e que 
no~ ont;a, jà lll\(l tslâ 11rescnte. (Aparte.i.) 

O que conslltuc o cnrn•·ler cs(lCClO.l do ~time 
de·ineendio ê a dt•sLrui~•iio por meio do rogo; o 
fogo JHide ter ~hlo posto,. e não h:1n~r produzi1lo 
de,;~ruic;io; desde cnl5o dllixn de haver o crime 
de incendio; podcrá li:tver tcnlotivn; crime 
eonsummn•lo, niio. . 

O nobro d~pu~ado dir. gno n cxprcssRo i11c.m· 
dio.•· dl:l q~<J uan ~·tei não pód~ sDr tom~ada ~o 
SDti senlldo plulologlco, pots SL M~Hn ror, 
não corr(•:<pont.lerú :"ruo~·üo jurídica' porque fll• 
ccnd1at· q ucr d ir.er (a:cJ' wn !JI'U!ldc J'o,qo • . 

Onde foi o nohl'o! ll··putnd,, de$co1Jrir scme· 
lhnnle do•Hnlofto do lel'mo int~entlinr 't .Xclll nn 
pl\ilolo::i~, uem ún jUI'i~jJrUtlcnci~ n poderá I•Jr 
encunlt'Mio. ~ lleseulpo a líhcrdark• qno Lomo 
de ~ssftn eKpt·imil'· me, tmrqlHl [lOI' isso me~mo 
qn(l di~cn\o C?m ~tm do~ n~~so~ mnis Yet'Slldos 
cullotcs d<l ~e1enca1 do [hi"Cilo, c qno po~<o nh3· 
bnQ:tt'•mo n int~rpelh1l·o vt•m fnm(Jncza, pol'• 
qno lot\os •·er.•mhcccm a sua illusLt·n,uo ·c proll· 
cil•nctll. (JipoiadoJ.) 

Jll!:enõitu· ti rA7.et' ~rtler, rtuoimnr, consumir 
JlO!' moio rio f1Íl.:"u; 1\ :t noç:•n f] IH' no~ dü o Di~;
cirmcu·&·J tN Acat/en1ia F1•anc,•;;a o IJLW\qncr tios 
no~sos le;<.ic.ogrnpllo~. 

p,id\1 o fot.to sr.t• prqur~no ou gr:~mle, mas o 
qnc .:~ snh~umcial ~ qn~ hoja deslruir;iio. 

L'ergnnto : si pasto o j'ogo, C•)mo q \I OI' o. nolll't:l 
dopulndo,. n~o >e tiver cllo ntea,Jo, qu~1 mn!lo, 
dcslruhlo, lnwení o crime prevh:to no pi'Ojecto? 

O Su. l1Al''r!STA Pxtm)IIA:-l~st:i i.JC'm mpl.ic:ulo 
nn cmend~. 

O Sn. t lLl·:n.\1\To:-Pet·doe·tn(', n~o 0sl:i: ~ 
hastnYa crnc 11:1 np:•lie:u;ao da lei J>llde~~P sn~ci· 
lar· ~e. duvitl:l :1 somelil:~M· rcsp~il~I,J'nr'' r(n~ 
f11~s~· do 110SSU rlt!I'CI' libVIHl·:t, l'edlgtu O O teXIO 
com a·maior cltlt'CW possivol. 

·romo 111.-~>~. 

A,;siru que, dita Üi'd. li r. 5. ~ titulo 86 § 4.0 

• e <tiWndo <lo rogos~ n1To s''Ol'it· damt~o oo con·· 
cclho nem a outrem, nem se queixal' disso.al· 
gueto, não se fani aclo, nem se tirara de· 
vass~. • 

O coili~o. diz no nrt, (166: • todo nquellc gue 
volnnt:mnmonte puzer fogo e pOI' este 1llr!io dt~· 
tt·rur em lodo ou em pnrle. et~. • 

No o ri. 4.7v, repele: destrui,. em lodo ou llrn 
parto, ele. · 

O coei igo frnncez usn das. pnlavrns tnt:llrt lé 
(ett, ó. v-erdade; mus sempre pt'esuppondo o 
prejuizo causado n.alguem; é o que se .lii no 
nrl . .!1:1~ nulnndo·se tllle logo em seguit\n usa 
dos Lermos ittcenclio·, bt·ulct·, dét1~11 it·e. 

O Sn. llAl'TrsTA PF.nEtliA :-Assim como o Sr. 
Latnyette dlljlois • ·u~ar dn p:~lavr:. itrcendt'al' 
usou da pbrnse prlr fogo~ · · 

O Sn. Ou:c.uuo :-E o fcoz 511ropriodamenlo 
em .Jl rn caso eõpeci::~J, uuico 1\m 11 uc era bcom 
cobida es!\8. cxurc~sf1o; foi rto nr,, ~lii (b) § a.•, 
porq1u1 nhl se llgur~Yn o cuso de ~er o fogo 
~osto, pode.ndo ~o:!UII'·so ou nào ll propng3ç:'IO 
üo incendio; S1imentc quun;lo segui1l·~edn\':I•Se 
o e1·ime. eon~nmmudo prcvisl:l no IIUI'tlgrnllho. 
Foi como ·entendi 11 arLij:o; c JIOT Isso díssll 
ant~ t·io•·uwnto quo ~ô neste caso tinha por bam 
apJHir.atb ·3 phrase c niio n rmendnl'in. 

O nobre ilcJ?Uindo é, com cu,~pologisln do 
codi!;·' da Bu\'l~ta: tumbem ahi ~e cm;:regrin1 
~~ IJ~lnYI'as pô1· (o~o; tn:1s dn1•do·s'' IJ~!IU n 
perccbllr qtte se rtnú pnnh· o llamno r.;snltanlo 
du explos:~o, 

Diz. u ~l't. 'i.\7: • nquelle qne com int1m~~o cri· 
minosn puzet· fogo ã proprit!.!nde alboin ollpro· 
llt'in, do modo a pur em pel'igo os lwbitautcs dn 
propr~iedntlo ou. habll:.cüe~ douutl'tHu,serti cu\
pntlo do Cl'lrno tlc iuccndio, ~inda t[Unn•lo o f,lgo 
Mnlra catrS((((O {rac'' dcmwo. ou l<mtw sido ex-
tlncto pnuco dl'fJ •ir da e.cplo.~rio. • . 

Vê-se quo predomino nhi sempre n idé.' cn. 
pilal dn dcslrutção to!:i-1 ou parcial. · · 

O Sn. DA.l•TISU PllnEIRA :-Peço-lhe que loin 
a minha emenda. 1~. ta mo~ de nccôrdo ; afürn 
esta divcrgenclo ~oi.Jre o. exp1·cssão inccndinr 011 
pôr ro:o. 

O Sn. OLEOri.~IO :-~~a~ estn O.ivergencin ê o 
U11icu nbJ••l't•) 1!:1 t>~c~ento d!>CUss1io. 

0 Sn. THKOD lliF.Tu StVTO :-PÔ'' {O!I•J 6 ll \•e r• 
daddra expl\:s~iio. · · 
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O SR. OL'EGARfO ·:-Não b~sla dízel-o; é pre
r.iso provol-o. 

O 81'1. TnEooonETO Souro :- Nüo o poderei 
_ .. . f.~zer em aparte~. · 

O SR. OJ..EGA!Ilo:-Neul de qualquer outro 
modo, porque ler.i de cingir-~e :\ Iiçlio do 
tlirr.ito e á o~1iniUo dos .iuri~consnllos. 

Citei os codigos da F••nnça e da B:~viera; po· 
del'ia eilnr muilos outt·os, como os de Sax<'> c 
Hanon~r ((lle sú punem o crime quando o in
cendio a ec!attJ, repelindo a phrnsc das trll
dnc.;ões fr:111ceta~. 

O de Wnrtemberg vai mais lon~e : 11unc o 
fucendio Cjtwndo a cou~a que o agente quíz in
cendim• eslá em ch:unnw~. 

O de Balle ta111bem diz: a cte sai si pa!" l~s 
pammus. · 
· Agora vejamos o que dizem os escríptores: · 

O velho Carpso"io, jurisconsuHo que sl:'nitt 
de gui:~ a outro~ QUe dep\liS illu~trarnm o. scien· 
ein. <lo direito criminnl: )}e ú,,·md~o : guid mmn 
!P'atJi.tts et atroei«& est-igne acOe11dcrc d1Jmo8-
mtt al11 bona. 
CommentadorP.s dn Ord. (Repertorio): Et prQ1ter 
JIO!nmn corporalel»• te11.•'t!lr incmdim•ius-!ut omn 'a 
damna ct iutens.se e:r; causa inceudii contiii'Jentia 
-p1·1tsertitrt .~i dolo incmdium ipsu11~ immissum 
sil. . 

Dnlloz : a simples intonç-5o ou lental!v:~ de 
que!m~r uma c~sa pondo-lho \'o;::o, en y 11Wt· 
tant lt ('eu, sem que elfeclivnmenr.e quei•ne. nno 
basla: é preciso qtxe hnja destruição, niudn que 
parcial OU que seja O rogo /11g~ extim:lo. f11Ce/t• 
djo é uma palavr~ qac c:o.:pritne ou o fngl' quu 
consome um edilicio,uma Jllll'nst~,etc.ott o esta
do de nbrazntnenro desl(>s objectos. 

Millernwyer: • No incendio ~ nece~sarío que o 
fo~o se manifest~, isto ê : qu'-il pl'~JUw et se revrib! 
marn'{i'slctiii'Ut. A lei dir. l'og••: nDo b!l~ta poi~. 
11ue lwja fnnwço; porquonLo pódu lw,•cr rum<1ça 
sem l'ogo ptepdtttnentt; dito, como ~~~ fo:,:o 
sem chammn a)l!Jarente, por exemplo tJll:HHlo 
os csto(os :trdelll. 

Doeresco ; • E' prt'císo qul' o facto m~lerial 
tenha existido na realidade, isto é, que o fl.i;.:o 
tenha-~e :J!e:ulo, tenha-se mantfcsllldo. D!l Oll!t'O 
mod.:> hnveri(l simples t<:Httaliva, e em Mliclo 
tiio grure n~o se!'Í(I ju~w punrr-~1:' ;t lent~til•a 
com u mc~ma pena do crime consumutado. 

St. E.lme (Dicc, de }JQI!I!lidodl•): Pôr fo~o ni!.o 
crmstilne su por ~i o crime de inccndio; é 
pn·ciso qnc nl~umn parte da cn~a _tt•.nha sido 
r~~lmrnle qnoimndn :do <:on\rodn haverá apc

.. n~g Ulll3 i11COml11if~, > 

Cons. Fert'~o: • -~ ~ pcMnlo tlt\liclo fru~trado 
~er5o applic:tYoi~ quando o fo~o tmsto niio cltc
r;otl ~ ~ltt•:tr-sc e :1 pl·orlu;.ir drl-lli-lro. • 

Em eonr,ll\s~o, c como hem diz lhnllr!r : pnr:1 
qt~e o itl'to de dclínqnir cxi~tn é prcci'" qne ellc 
~C.I:l tal qnc JlO~s:,, ~epm\lo n ltalur•·za da~ ~Lilt~:•8 
<! n dctlnr,;:io do dc.licto dmln IJOl' ki, lli'Otlnzir 
physic:•m~\ulo o resulta tio <tUe cünsliluo o delicio 
consummndo·. 

O incontlio_tl ndoslrui~~o opPr~d~ pelo fogo. 
Pôt• fo!-(o ,, ptonvwer i nc~ndi\), nws nãll é in-

r.endi~r-. ' 

o qne n lei pune é o acto, não é a vontade de 
delinquil·. · · · 

Si lw principio de execução nos termos dn I !li, 
pócl~ hav-er tentativa. mas não cl'ime eonsutn-
m<~do. - · 

- E co_mo eqt materia penal é pt•ectso :;-u~rd~r a 
mais ri<ro,osa Jlroprilld~de na llllfJli.;<ir.~iio elas. 
termos. quo eXJlrimom crimin:rlídad~, n~o póde 
o critue que se v .. i cn·~u· cousi~tir em pót· {ayo e 
sim em_ incellrl.illr, como-·cx3ctamente se dispor. 
no !lrL)Jt•do. 

E comn pcmo. . 
Assim del.tlllida :1 materia, pela minha parte, 

dolt )Jor tlnda :1 discu"s~o ; n camara <leve ter 
furmaclo o seu juizo su!Jre o pr(ljooto, e j 11Jgará 
como l'lllcndet· em sun sabctloria .. O que dc~ejo 
c~pecíolmcntL1 é lfU!l ao menos est;t pequena re.· 
forma se faça. (.1poiarl •s.) · 

O cl'ítnc dG datnno ui'io póde cont[nnar tb ma
neira por t)UC e~t(i ch,ssiticado M Codi~!O; unia
clas~ilic·a~ãu nova e ncerladn se faz J.Le{·esl>~ria 
e ttr~ente; o crime d•• incendio ]treds~ s~r 
ct·cndo, detlnido e punido co111 s~veridadc. Po~
lanto, pro,•ejn -se sobre tão gr:.v~s a~sum• 
ptm, b\'ffi e logo ; mesmo pOI'CIUC o go,•erno ou 
o oolm~ ministro d~ u~rrí~uUurn, que muito nos 
merece e a quem ,Jesejnmos preslt•r todo o n"sso 
apoio r, cou.djttl·a~·ãu, tumoll perante o commer· 
cto o compromisso de razer pns~ar na camara o 
projec lo qu~nto note~. l'u%e o projecLo como 
e~tú, ou emend;~do, é o que menos -impor!3; o 
cs~enci<~l c <1nealgumn cousn se. faça_ no sentido 
t~ht lembrado. 
_Ctu·g~mdu ao ~enndo, é de ·crer que o twojecto 

nt llOI'Illtr no lunbo. onde se aeh:im tnntos ou· 
tro~ dtl mnior ilnpL'rtnnci~•. como os da~ socle· 
dmlcs ~ftonrm:t$. coucúrdnla~, r1>gistro civíl, 
ful'tos de ~enet·o~ de! lu,'otJr,1, etc: mns rndn um 
de Ull~ eUm!Jr•~· Q :SÇU lleYer COIUO cnlcndU: ll UÓS 
t',1llf~/':Í SCHllli'C a glnt•in d,1. 3.ef'~O, 1J OUirfJS a 
I'C,;(lnnsrobiliol:Hll~ d11 otnissiio. • 

Eis o que lcnllo a. dizer. 
( .1/u it' btwl ! muito ~em ! O Ol'Citlol' é (clicitttrlo 

JW!I•$ S IW, dr'{JU/adOS.[II'eSt'ltiCS,} 

A lliscuss~o ficou adiatl<~ pel~ horu. 
O Sn. l'tm~msNTE dti pnrn ordem do din :n: 
A me~nw dn din 2! elo cort·enlo, deYcnrlo co

meçnr t1 segunlia pnrlc pela dí~cussiio do projecLo 
n. 1:!::!, t]uo Lr3ta da 8r;)l:ulat·i~~ção dos ccmile· 
rios. . 

Levantou·.~e a ,e,são ;'rs ft. i / 2 l1or3s d,~ 1\lrde. 

Rt•cti{!cllriiv • 
No digcurso do nobrll d(lputndo,o Sr.Bnrro~Pi

men\1'1, ~olJr~ o or\•umento llo imtJerio, são me 
r~ttri [,ui tios .~pilrtes rJUC ntlo dei, tnmo por 
L~Xl·.mplo-i,"tl'lllllCIIf(JS, qunlillL'ati\·o nppl it•nt.lo 
nn:; parm\ho' -e~trnngeít·os com e:xercicio nns 
no~sas clioL·t•ge~ e ~ohl'u o~ qLtnos nHti emiui 
juizo. 

JloUVll, poi~, O() Ui \'OCO )lOl' parte de !JUO.lU 
IOltlfJll O !ll!l1ale llCS>'C [.ifllttO, · 

Sal::l d:Ú• St'S~i)(.'s, 20 du Jttlho do 1880.-Cr'$/trio · 
Alú11t.. 

............ -.-· ............... 
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ActQ em ~~ de J\l_lbo ele 1880 · 

I'Rt:SIDENCI&, DO Sn.· Y!SCONI>E DE PnAD03 

A's. ti hor:ts, feit:J :J r.hamada. ~ r.haram -se prc· 
senle~ os S1·s. Visconde de Prudos, Alves de 
At·aUJ•1, José Basson, Abdon llillllilcz c Almeida 
Burboza. · 

Compnreceram dep»is d3 ~homorla os Srs. 
Bel.fot·t Duarle. :Costa Awvedo, E:tbk•. Reig, .Tori
qut.m Serm, Swval, Danin, 'fuv~tr~s lleHo1·f, 
1-' rcila~. João Brigido, Pomp.?u. llodríl{nes lu-

. nio.ll', Souz:t Andt·nde, Viriato de i\loldeíros, ~Iú· 
· reirn 13rand5o, M~noel de Mugnlhfies, Meira de. 

Vasconccllns, Luiz Felipioc, g,,ur.a Garntlho, 
Am~rico, B~pl'ri•lião. ~loute, Almeida C9uto, 
Uulcft.,, Fen·<lirn de Mollra. Pri~co [>araiso. Rl\Y 
Bol'l.wza, AtambujuMeirelle~ . Rlb!!lro dt! Mene
ze~1 Affi,nso Peno~, Aureliano de ~rn~nlhiies, Cc
sano A:lv!m. Candido de! Ulil•oíra, !II•:IIo F rouco, 
Tbcophiló Ottuui, Autonio Cm·lo~ , G~viào l'ei· 
xoto, B~riio Homem de Mello, ~lnnim Francisco 
Filil(l. J'amandoré, Jet·om•mo J<~rdilll, Sigis
ntundo, Silvch:n de SollÚ•, Vel'naudo O;;ol'io, 

. Flonmcio de Abrl•U, Dnptista Perch·a, bl;~rt inho 
Ca:npo.< , Sergio de Castro,.Carlos Alfonso e Mar-· 
~im · Fr:mcisco. · .. . 

Faltarom com participa~ão os Srs . Arngfio e 
Mello, Andt•nde Pinto, Buarquo de U~cedo, Bar· 
!'OS Pimentel, B:.r[ío dn Estanciu. Ftanco de AI· 
meiún. Frederico de Almeidu, l~nutklim Do ria, 
Ji't·on.clsco Sodt·é, fguaeio 1llat·lln~, JosiJ Mnri~nao, 
Jeronymo Sotlrli, Lima nuort~ . Mnccdo,- Mellll e 
Alvim •. ~hri:mno da Silva, Theodoreto SouTo, 
Pedro Luiz. Ole:.:nrio e Jose C.1etuno ; c sem elf:t 
os Srs. Antonio de Sitjueir:a, Augusto Ft'all(,a, 
Abreu e Silvn, llellt•iio. BezcrrJ Gavulcanti, Be-

.• :terra de Menezes, Cilni:ir~o, Corc·t!a n~lx!llo, 
P.outn Mn g:~lh:'les, l.osla Hibeiro, Diana, Ermmi· 
noodas de Mellv, Espimlola, t'rrtnt·o de S:í , Ft·c-

. dcrico f\l•go, Ft·ança Carv:tfho. FI'~ i I~,; Cuutinlw, 
Fellcio elos s~ntos , Fidclis Botelho, Guldino, llurln 
de Ar:tlljo, Ildd"nso rle Maujo, Joa(fUim Bré· 
vc~, Jo~oquiut Nnl.tuco, JoarJuirn1'avarcs, Lihc· 
r"to Borroso, Loun•nço d,, Albnqu••t·que, Leotl· 
cio rle Côil'\·alho, Aloihcit'l'S, llnrcoiino M•ltlt'rt, 
·Moreira tlc l.l:u•t•os, hh•noel En~lritl uiol, l'1'a•lo 
-Pim~nl , ~l, nodolpho llaut~~. ::icr .. phi•·o, Souto, 
Sa ld~111h:t ~l:i.rinlto, So:u'l!s Brandão, Souza Lima, 
Ulysses Vianna e Zama. 

Ao nwio dia o Sr. presidente uecltu-a uão lla • 
Yet• soss5o por ra11.1 du num~:l'll . · 

o Su. 1. • Sni:n~rAmo dá conta do scguínte 

EXI1EiliES'l'E 

UJllcios : 
Do· mint~tcrio dn agricuiLI\I' :t do ':!l de .rnll1o 

corrente, l'cl1ldtcmlu, conl'lll'mc. n rcqn isiçiio 
fciln, t•s p:t1•eis cxbtenlt•s n:oqawll t' miuísll•riu 
rel:llh·os ti •~oncc•ssf•o fcitn n Chtll'kS l :am c~ Jcn 'clL 
ll:ll':t cxtntbit' phO><t•hato de c:tl na lllw de Jlt)f · 

· n~n• lo dll "oa·onha •l nutra~ dn t•wln <.lo lmpct'Í•> . 
-.-\ tJUt' tn l't•t a n·qt~bil;;'uJ; 

D<J IIIÍIIÍ~ ltJ I'iO du CSII'<i ll ~!' ii'OS c) l) :fl dO COI'· 
· mnl.,, comtttunie:uuhl Cll\ i·c~poslli t)lW ,; \'v l'da.lc 
ó lJUI! tlllcgn Lui' Pct·cia•;~ :)ut.l.r(• .lunior, :!.' 
ull.lul:tl un sccl\!\tu'llt llu,lu~Jle lll(ui~lut•io, no 

requerimento em que pede um nnno de llcen~.a 
oom ns respeeti1·os vencimentos. - A quem .fez 

. o rcf)ui•i\•fto. · · 
Do sccrctm•io do sena.do, de :U do corrente • 

. remellcmlo ~companhada de umn em~nda a 
proposiçiio quo (tUioriza o governo a rdcvor 
U. !llario LUtza de Brito Sonches da pre~cripç~o 
em ~ne. inco1·reu, afim de recebet• no tbesouro 
nnciounl o .qne por lei. lhe compelir.- A im-
primir.. . . .. . . . 

Do mesmo e igtinl data, t•emettendo · acompa.
nh3rlO da emenda ll proposíc5o que ·lixo oslimi· 
I~ entt·e ns provincias do Ceal".t e "'iauhy.- A 
imprimir. . . 

Requeriment<>s: 
·De D. Anna Augusta de lltor;~es Sarmento, 

vi!lva do tenente · Pciit•n Ak:mt~rn da Silva 
1tfonclaro, pedindo uma. autor·lznção poro ser 
indemnizadn ·do meio soldo a que tem direito 
d1!s!le n t'nlleclmento de seu mar!do.-A' com· 
rnis~río de f: tzenda. · 

De Joi'io Joa•1uitn da Silv:~ e outro :tmanuen
se> ll:t secretaria do 11upremo tribun~l de ju~liço. 
vediudo a~mento de seus Tcnclmentos.- A' 
commiss~o de pensões e ordenados. 

De D. f:urolitf~ Ca··lota de B;lrros Lima, viuva 
do alferes lgnacio de Barros Cnrdoso Lima. pe· 
dindo uma pen~u.o ern attençào aos serviços 
ftrestndos pp1· seu . fnlleeido marido.- A' com
missi'io de p~n~õcs c ordeno dos. . 

Dil Jo,;ê !\foreiro da Silva e outros ne!!ocinntes 
dn c:tpitnl do Mnranbão pedindo a rcvogacão do 
imposio do flimo,..;..A' commissilo de Ol'Çnmento. 

Si•ó · l'omettidas- â commissi.io de poderes as 
authenticns d,,s . ~elaS . do eollegio eleitllTlll da 
cidn•ie ele Uberoba,n:. provincio. de Minas Gcraes, 
e ddad~ de Jardiru c Illilagres,u;c pt·ovincia do · 
Cet~r:i, sobre as elei:;ões nllimnr!1ente feitas na
quell3S llTovlncbs para preenchameuto de vagas 
de deputados geraes. . . 

· Aclta·se sobre a mesa e ê rcmellido ti com· 
lU. iss~o dQ tloüere~ o diplomn de deputado genl 
ltl'ia !)roviucitl do C:cará dado ao Sr •. Dr. An· 
touio !>luto ~ogucit·a .Accloiy . . . 

O Sn. i>n&~lDE:>r~nomca para servil· ínteriM· 
mente ·n11 coTiuuis:<ão dD mmns e ·bosques o Sr. 
cuullellwiro ~lt~rtim Frunci~co. 
. O Sn. t>l\&$1DE~>TI!: dá j>llra ordem •io dia ~a' 
do Julho a mesma duda p;tl'tl o diaU do corrente. 

- ·-... :-...--

~cta cmt ~3 de .Julho de 1880 

l'RES!DEi\CIA DO SR, \' 1$00:-ilJf. D& PilADO~ 

As' H hnrn~ da mnrthii feita a cllnmada acba· 
l'~l m·sl.! tll'esrmtes os Srs. Ví$COnde de ·Pt•ndos, 
All' t!s de Ar:ntjo·. Juão lkigido, Ga1·Wo Peixoto, 
Bodrl~ucs J nniot·, Almeida B:trh07.ll, Abdon 
)lill:tiiC7., cc~a l'io Alvim. :\ndradc llínLo, Viriato 
do• M<.Joiciros, e t:ost~ 1\iuclro . 

Culllll:, rcct•r:tm depuis du chatnttrlll. os St·s . 
I'Ol ii (JOtl, l'lnl'I'<IS l' i lll~lllt•l, n~nin, Prisco 1>~
riti~· >, Cn~l:t Azevt•do, :'\:tltlanhl.l M:tl'illho, l~abio 
l\ei8, Fútuco de S~i, 'l':tVnres l3clfúl't, Sinval , 
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Freílss, Jr.•sé.Basson. Liberato Barre~o. 'l'heoào- Alves de Ar·nujo, Costa Azcvcdo,Joaquim:3err~, 
reto Souto, M~noel d~ M:1gr•lbile~, Bellr·iio, Fio- So11z~ Andr·~~de, Hodrig.oc~ )uniot·, Viri~to de 
ren.eio de Abreu, Luiz Fílippc, Soares Bnmdi10, Medeiros, M;~rtinho Campof, Jo~é B"s~on, .Au
Serarrhico, !farianno da Silva, l\iloeiro de ~Iene- reliano J>Iag~thães, Fabio Uei;~, zama e Ctimuri("O. 
zes, Prado Pimentel, .Almeida Couto, Ferrcirn de Compareceram depois da clunrtã(la os Srs. 
~louro. Auhusto Franf:a, :uareolino !lfont·a, Ro- Americo. Dauin, Sinval, Liberato·B~n·nso, João 
dOIDhO Dnntas, Ruy Bm•fioZd, Souto; Azamb11ja Bl'igido, Abdcm i\Iilancz, Franco de S~. U~moel 
ll1eirdles, }lonte, França Carvalho, Frcitn~ Cnu- de Magalhães, Meira de Vasconcellos, Thro:l.o
tinllo. Jo~é C~ct~no, Pedro Luiz, Affonso Pennn,. reto Souto, Custa nt!Jeiro, Ser~1pllico, S11ares 
Aureliano Mag:~lhnt• s, Carlos •\lfonso, COIT~<\ Branduo; Ribeiro do•."Menezes:, Barro~ Pimentel/ 
Babel! o, Marl.inbo Campos. Antonio CnJ•Ios, Mar-· Monte, Pmdo Pi1nentcl, Almeida Couto. l?r;mça 
tim Fr~nci~co. ·nnlcão, 1'amantlaré, Jeronytno Can•alho. Bulc~o , Ferr·eira de 1\Ioura, Fr;•neisco 
Jardim eJldefonso de Ara ajo. · · Sodrê, Jeron vmo Sodré .. Ildef•1nso de Araujo, 

Fnltanm com participação os Srs. Aragão e I Marco fino Mourn, Prí;co Paraíso. Esperidiào, . 
:Mello, Eu arque de Macedo. Barão da Estancía, I\odol pho Danta_;<, l\ny Dn_rttoz:1, Sú~to, ;>ompeu, 
Barão H•-.r1wm de Mello, Franto de Almeida~ l~ronymo J:11·drm, Baptrsta Per~1ra, Anr!rnde 
Frederico de .. Almeid;l, Fr:mklin Dori~, Fran- Pwto,_ 1:e.zerra de 1I!![Jezes, Freuas Cont10ilo, 
cisco Sodré · Ignaciol\fartin~. José Maria ano. Jc- Joaqmlll Breves, Jo;::e Caetano, Affonso Penn~, 
ro·1ymo S~d1·é, Lima Duarie, :Macedo, Mello e Can~iilo ,à e Oliv• i,m, Sald;l~lta M3rinho. Cesario 
Alvim, ~fello Franco e Ole~ario; e sem e lia os ·AI,:llll. _rbcodotmr_o, . Bnr.10 Ho_~em de Mt>llo, 
S;s. llmerico, Antonio de Siquei1'a A~1reu e L\llz.FellpJl~, Corr~a Rabello,F~hc1o do~ §antos, 
Stlv-a, Belfort DuartP. Bezerra Cavaleantt, Bn.- G~ldmo, Uly•ge.~ Vtanna, Morwa IJt•andao. An
ptista Pereira, BezEr'ra de :Menezes Camargo touio Carlos, G~viüo Peixoto, Mar\: m Francisco, 
C~ndido de Oliveira .C:ont•l MaJ!alhffes, Diana: M~rLim Frarwisco l"ilbo, 1\hllleiros, AnlOllio de 
Ep:fmi11ondas ile Me'llo, Esperidmo, Espindola,. Siqu~ira, Florcncio de Abt·en, Souza Lima e 
Frederico Re~o, Fel i cio dos San.tos, Fi•lelis ·Bo- Sr1ve1r~ de Souza. . 
lelho. Fernando Osorio, Galdino, Horta de Comp;lJ'ecer:tm depois rle aberta a sGs~ão os 
Araujo, Joaqttim Breves, Joa;ruirn Serra, Joa-. Srs. .o\.zamb11j~ Meirelle~; Fernnndo Osorio, 
quim Nabuco, Jo;•quim Tov~res, Lourenç.o de 'f:1m:•ndaré, Sig·ismnndo, Lenncio óe Caí·vafho, 
Albuquerque, Leonc1o de Carv:llho, Malhetros, l\1nno"l Carlos, l\Io1'ei1'a de Barros, Bezerra Ca- · 
Mortini Frnndsco Junior, Moreiril Bntndão, .Mo· vak~nti, Ep;lminonllas de i\Ielll), C rios Affonso, 
rei~a de Barros, M~nocl Carlos, M~noel Eu~ta- Belfort Du:1rte, Freitns, Ft·ederieo Rego," Ta
QU:O Serg1o de C~stro,~~ou~a A}ldrade, S~mza vnres Belrort, JoaquimNnbuc.o, BrlLriio, Jnaqnim 
Ca~valho. So~za L1ma, ::>tl~ma de::. Souz3, 'I.h~O· Tavares, 'l'hcophlilo Ottoni, Limo. Duarte, Pedro 
plulo, Ottom, Ulys~es Vwnfta, Zama e Srg1s- Luiz. Sergio de Castro e Bu~rque do Macedo. 
mundo. Fal tllram com participação os s·rs .. Almeida 

Ao meio-dia o Sr. presidente declara rüío Bat·llozn, Aragiío c ·M~ll~>, BRrão da Est:irici~. 
haver sessão por falta de n umero. · · Frmco de Almeidn, Frederico de Almeida, F'ran-

O Sn. :1.. • SECRE'IAniO declara que se acham klin Dor in, Ignacio Martin~, J,,sf <1\Iarianno, 
sobre a me~a c v~o á commissão de -poderes ns :Macedo, Mello. e Alvirn, Marinnno da Silva, 
cópias authenticas dns aews dos colle(!ios das MtlJlO Franco e Olegario ; e sem ella os Srs. 
cidades dá Formiga, Ponte Nova, Rio Prelo e Abreu e Silva, Couto 1\fa:;ralhãcs. Diana, Ei"pin-

. Sabará, na província de l\Hn~s Geraes, d~ eleiç5o doia, Fide_iis Botdho, ·noz: ta de Araujo, Lourenço 
a que alli se procedeu ultirni•mente para pre~ de Al.bllquerque, 1llilnocl Estaquio e Souza Cur-
cnellimento de. duas yago.s de deputados geraes. valho· .. 

O Sn. PnEsloEN:rE dá n seguinte ordem do dia .Ao meio dia o Sr. presidente declarou aberta 
~i: de Julho: · ~, o. sessão. 

São Hdus c -approvaàas as a.ctas dos dias 2f, 
22 e 23. · · • · ·· · · · 

Apresent3ç1jo de r·cquerimentos, projeclos e 
indica.~ões. . . : 

Discus~ão de requ.erimeulos adiados. O Sn. L• SEclll>Utuo ~á-conta do. seguinte 

EX!.'EDTENTE 

Se:ssão e1n ~4 de ~Julho de 1880 Oillcios : 
PnESID!l..'<CIA..:.no_ ~P. .. .VISCONDE DE l'R.I.OOS~ .... DQ"minj~~erjO .110, imperio, de..23.de_JulhO.COf·; 

rente, rcmettendn cópia ·auth•'ntica · dá-ricta-·da 
SU!Ul!ARIO.~ E~•••1'!~-rs..- P:1rc~cr.- Projcetas. Ouse•·- e!eiçlio effectuada U. O COlhl,<•io da Cllpital·da. pro

''açue:; do Sr .. Joaquun Scl"l'::t..-Pt.llit:nA r.HITE DJr. o nDltJr 
uo m.o..-Oboorl·o~ões c raquorimcoto ·do Sr. JcronTmo Vincia dO Ce~r:'J para preenchimento da V31l'3 
&<lro.'Ol.>serva~ões o_requcrimcnt.<> do Sr. Jailo UriAÍJo. <lo Tuliecido Dr. Francisco ele Paula Pessoa . 
OLIM'J:'..-:.t~ucs c. r c qltGrl':l.Onlo do Sr .. Gaviàtl PcixQL..,.- Filh A' · - d d · · 
S_tcu~o.• P.l.r.'r~ D.O. ono~" no bt.o..-~Dh~u••Gcs dos f<liJUe· o.- COD1ffilSSll0 e po eres. 
"'õ"•ut~• d?• "!."'· Fro•tas Coutmho o Frederico Rego.- . Do secrctnrio ilo senado, 'i! e 23 cle Julho cor-
(\ olta a PrlmcJr<t po_rtc). Obscrvo.~iios c ro~ucrimcnlo do rente. !l<ll'licip~ndo. que. COilStOU 30 ~enado QUC 
Sr. Jcronymo Jn:r:d11n. Obsor\";1ece.$ c -rCIJ.Uerirnanto- do -
Sr_. Roliri~n.es Junior. · • ·· ·. Sua M:tgestade o ImpP:r3dor·consente rí3 r.:.>solu- · 

, _ • ~ • çã<.> d3 =~~sembléa gernl· que tmtodza :1 jub!lar~ 
As U ho.rns ela manlra, fett~ a ch3m~d~. Mha- com todos os. vencimentos, o lente cathedr<:<Ui:o 

rarn -se présentcs os .Srs. VIsconde. de Prados, 1 da faculdnde.de medicina desta côrte, conselheiro 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 14:27 +Página 2 de 22 

Sessã:o em 24 de Julho de 1880. 413 

Dr. Fr~ncisco Praxedes de Andrade Pertt!nce.
- Inteirnda. 

Do mesmo e de igual dat:~ participando que o. 
sena·lo adoptou e vai dirigi!• á sa-ncçiio imperbtl 
~s resoluções que untorizam o governo a_man
dal' admittir á matricula no L • anno ua facülda
de de medicina do Rio de hneiro Alberr.o das 
Chngas Leite e AIVtirO dos Guimarães Billac.-
lnleirada. . 

Do presidente ·da collegio eleltoral C.a dr:ladt\ 
da CamJ>:mha, em l\li[JaS Ger~es, remeW:indo có
pia daact~t da eleiçiio a quealli se proeedeu para 
prt!encher as va~as dos depntados Latàyette e 
Hygino ~ilva .-A' commissiio de poderes. · 

Requerimentos: ,. -=:: ' 
De Cypriano José Pires Fortuna, maJOr re

formado do exe1'cito; pedindo melhoramento de 
i"eforrna;-A' commissão de marinha e' guer'ra. 

De diversos negociantes d~ praça do Rio de 
-Janeiro,- r~prestlntando contra o projecto n. 288 

de :1.1~79, que approva (),det:reto ~- 5.98~.' de :la 
de Agosto de !875.- A' commtssão de. com

··mercio, industria e :mes. 
O SR. PR&SIDENTE declara que vai officiar ao 

governo afim de saber-se o din, hora e !ngar 
em que Sua Magestade o Imperador se digna de 
receber a deputa,ão d~ cam~r~ dos Srs. depu-

. ta dos, que tem de_ .. felicitar o mesmo Augusto 
Senhor, no dia 29 do corrente, anniversario na-· 
taliCio de Sua Alteza Impertnlo u Princeza D. 
Izabel, e noineavn paro _a_ dcputnçiio os Sr5. 
Luiz Felippe, nanin, Costã Azevedo, Sinval, 
Tnvares Bel·"ort, Jnsé B:tsson, Rodrigues Junior. 
:M~ira-de Vasconcellos, Antonio de Siqueira, 
~oares Brandão, Bulclio, Alme~da Couto, Azam-
buja Meiredes, José Caelauo, França_ Carvalho,· 
C()rrêa Rabello; Esperidiãv, Candido:de Oliveira, 
Sergio de Castro, Jeronvnío Jardim, Antonio 
Carlos, Tamandaré, Floicncio de Abreu e Ca· 
ni.orgo. 

E' lido e m~ndado a ii;nprirmir o seguinte 
_ .... ' 

:l880-N. 46 

as condiÇões que mais convenientes Ib.e pare
cerem, mediante a subvençã.o ueima mencio-
nada. : 

S:tla das commis>õe~, em 2(1. de Julho de 1880. 
'-:-Cesat· Zatna.- Carlos AffmtSo.-Liberato .. B;lr~. 
ro.~o.-"4.mgtio Bulcão:- Prado ·Pi'TIIe.fltel.~ Fa~ 
blo Reis. 

São lidos, julgados objecto de deliberat;ão e 
m~ndados imprimir os seguintes projeetós pre-

. cedidos de parecer: · · · 

1880- N. 68 

A com missão de pensões e ordenados, tendo 
em vi~ta a iuformaçãn p1•estada pelo govllrno ao· 
requerimento de Luiz Pereira Sodré Junior, 
2." ollicial dn _secretaria ~e estrangeiros, em que 
pede um anno de licen~a para tratar de sua -
snude, e attendendo. aos attestados medicas 
a~rcsentados pelo supplit-ante, em que prova 
'soffr·er de laryngite cbronica e gastro-bepatite 
e pl~isar, portanto, de uma licença para se~ 
tra~nmeuto~ é de parecer que se adopte o se-

. gumte pr<~JeCto : 
A nssembléa geral resolve: 
Art. L • E' a· govm·no ~utorizado a conceder 

oa 2.• officiar d:r secretaria dos rwgocios estran
~reiros, Luiz Pereira Sodré Junior, um. anno de 
licença, com o respectivo· ordenado, para tratar 
de sua S3Ude onde iile convier. . . · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con-
tral"io. · · --

Sala das commi5sões_. llm 2~_ de·· Julho i[<; 
l8ti0.-Almeida C(luto._;,Dr. Galr.f_iúo das Neves. 

. 1880.-:-N. 69. · 
- -

A eommissão de agricullura, . minas e bos· 
. ques, a quem foi· pre~ente o req,aerimento de 
João Josê_Fagund~ de Rezende e :silva, pedindo 
.pro1·ogaçao porm.:us dez annos do·prnzo marcado 
pelo decreto legis!ntivo n. 2.815 de 23 de 1a.
n.eiro- de 1879, para encetar os trabalhos de lavra 
dog rio.s Cn~apó; 1\l;lranhão ·e ·seus affiuentes, na 
fórm~odO de n, 2.003 do 22 de Agoslo de l8i1,. 
que concedeu ao supplicante o privilegio dessa 

. - -lavra· ,. ,. 
, A coml!li~~'io de orçamento, a quem foi pre- · Co~ider~n_dG .. que, comquanto excessivo 

sente a,opmmo do govemo ~obre a proposta o prazo·so!ICltado pelo ~upplicantc, no entre~ 
feita por Wil!ia..n DarleyBcnthly para o estnue- tanto nfio prejudica a:terceiro uma prorogação 
lecirnent.o de uma linha de_ vapores,_ entre o mnis limitada; e, considerando o fim da !~i que 
Canadá, Estados ünido~ -c o Brazil, exarada no concedeu o supracitado privilegio, é de parecer 
ollicio n. l8 da i9 do corrente, dfr·igido aiJ L•, que sejn,adoptado- o segumle projecto: ·· 
secr~tario desia cil~n:rr3 nos _tl.!rmos s~[!Uintl.!s: -~ assembléa .. eral resolve : 
•Soóre esta p1·etençao cabe-me mf.,rmru· a cam·tra _ " . 
dosSts. det.utad~.çq1!P.:postoque p;uej;,.onerosa ~rt. __ Lo Fica con~edida_a prorogação de 
a subvPncào de iOO:UO()p ,,m1ua-•.ç, solicita!la P?lo m:us ·cmc~ nnnos a Joao Jose Fagundes-de Re
pr~ponnite, o -. iJOVerJW mi.peri 1! co,,siàe~l1:.:'~"3 .. ~ ,.zend~_;,_ ~!~V'ª-·.,~_!_C:l~-~u~r:~=tmcet:n:~os-1ra~..:: 
=ptoduulioa~e'a0e!tz1=:i~"1ulo~iipp5F,'il11fa"'v~rq1te-se· -bplh?s de lavra na ~rea comprehendrda· pelos 

(aga eff,•ctiva, depo's de-vm·ifico.da ·a existe•rciade'j rKs ·CayapD,, Maranhao ·e seus. afil.ueote~. ele
certos favores e. reci/!snda. a pi·rmr~s.~a7 de ouFos _ v:u~do-s_e assim o P:!l_zo det~rrnmad~ no decreto 
pOr pru•t:! dO _qavmio CIZW•dia?IO; --~e ,undo iJvüca-· ; legl~lallVO De 2.8la. de .. 2Õ ·de JanetrO .. de !879. 
[iies COI1$talttes dI çxpo~i!:i[iJ gubmettida pelop--o- : A~ L 2. o -Revog~m-se as disposições em con-. 
ponet_de ao _govern?- impnio._l, t• appens·t~L e~tcs. -trar10: . _ _ _ _· 
papet.S;(avores estes qW? f•tctütm·ao o.maU1r 'Con- S<ila.- das commissões, em 2~- de. Julho de 
~unto- cos no.~sos · produclo.~. - M •. Buaj'qu,P_ de !880 :;:_Roso .Dailin . ....: Ma.rtin~ · F·ra'iuisco; '· · -. 
Macedo•; é de pare•·er gue BO orçameoto. do - · .. -
ministerioda. agricultura, se insira dis)Josi~;.ão .,o S~- .JoaqUim. &rra:---:: ·Aact~:do 
autorizando o governoa.realizar o _contrato com )1ia~~3,= que se. acabou de.ler;;dá-me,como pre• 
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sente á sessão. De facto eit !"espondi á chnmad;l 
.. do meu log:1r, ontretantt1 . na public~··ãD fel a 
hoje no Dir~rio O]icial, vejo qutl o meu no111e 

., frgura entre os ~usentes. Eu tenho sido 1mn11l:1\ 
em vir ·a essa e~~a desde que· por in com mudo 
de ~aude não pude ~omparecer no principio e e 
por isso que sou constranA"ido a fazer essa ret:la· 
m·aciio; mns tão repetidamente· tem aeontectdo 
estes factos que eu peço á V. Ex.. mnnde fazer 
a rec!ificação. . . _ 

A. unica reprebensão e pena que nós só~re
mos quando nUa comparecemos e e.ssa publtca· 
ção e eu não quero soffrer uma pena por falta 
que não commetti. · 

• O SR. PoMPEU (2. a secretario) :-0 nobre de· 
putadr tem toda a r:Jzlio. Y. Ex. compr~hend,· 
que nem sempre se póde tomar o nome de todos 
os presentes, mas V, Ex. será attend.ído como 
pede e a;;sim ficará sati~feito. 

O Sr. João Brigido (pela ordem) re· 
ql,H,l_l', caso não haja tempo nn prirtleira parte d:o 

"-orde'iir do 'dia, para que ~e lhe conced~ urgenci~ 
para apresentar e justificar um requerimento. 

Posto a votos o requerimento, é a urgeucia 
con.cedida. 

PRL.'-I:EIRA PARTE DA ORDEM_DO.DU 

APRESENTAÇÃO DE REQüEB.IMEilo'TOS 

O Sr . ..Ye1~onymo Sod.-é :- Sr. pre. 
sidente, pedi a palavra para_ apn3senta1· â ca.:
mara o seguinte requerimento (!é):-
.. • _Requeiro, que por intermr.dio do ministerio 

·· se ]leçam ao ·governo as. seguintes informa(·oes: 
i.• Qual o nnrnero de ~ssociaçõ~s religiosas es
trangeiras, quer do sexo masculino, quer do 
feminino, ex.isrentes no paiz: 2. • Quaes os es
tabelecimentos pios, ou de instrucç~o dirigi
·dos pelas mesmas associações, ou seus pre.
postos. • , · -

Sr. presidente, o que motivou n apresentação 
deste requerimento, por parte do humilde ora
dor, que ora occupa a attenção da ea~a (muitos 
não apoiados ), foi a interpell~çfio dCI. nobre de
putado pelo Alto Amnzonas, que pro~urou re· 
Tiver com todo o calor B arrimonia, que~LõP.s 
l~Jmentaveis, atacando com furia .a religião do 
Estado e diversas instituições do paiz. 

.Ao onvir o nobre deputado, parecia ·que 
. todo o Imperio braziletru ilcha-se cont.~minado 
· por l~g~es, .n~ l?~rase de S. E~., de differentes 

assoCTaçoes JesUltlcus ou outr~s analogas sPmpre 
conspirando e atacando a propri:1 rellgião ta
tholica, às m~tit!l,içõe~; e solapando ·cate a mo· 

:onarchia~em·seus aJrcerces. , 
Deixo d<J parte a exager~çãr) do discurso do 

nobre deputado e perguntarei á casa, e mesmo 
à_ S._ Ex., aqui presente; ·q~~es são e~tM ~sso
CJaçoes; em que numero existem e em qne fac 
zem perigu a r_~ligiiio e as lêis do no,;so. paiz ~ 

Senhores, eu vejo · actuarmcnte em· minha 
terra e ,mesmo no recinto desta· eamnra uma 
singul~r;onomalia, uma~ inversão da Jíberd~de 
com rel:~.ção ás inslituiç.ões : de uma lodo é a 
numarcki~; de antro a reli_qiào, sempre- e ~on
stantemente ~g~edíd.a.s nesta tribuna ; religião 

e monarchia que estão entretanto prescriptas 
pela Cou,;tiluiçà'o do Imperio . 

E digamo-lo, com franqueza,senhores, é pre
ciso certa energia, e mais do que is~o, é IJre
dso ou,.ad"ia p~1r-J que 3lguem ~e levante aqui 
com o fim de defender "!em só a morwrchia, 
COollO ainda ;I religião '-

0 Sn. GALDINO n·AS NEvEs:- Nunca aqui se 
~olapou monarchüt al!.ruma. Todos os annos 
est:·to aqui pa~sando milhares, de contos para a 
f:.~milia imperiul e ninguem diz nada •. 

(Ha outros apartes.) 

O SR. l'El\ONi~io SoDRÉ : - Senhores, a prova 
do. que t~eaúo de dizer· é o aparte· dó nobre de
putado: demomtra o modo de rallar de ~- E1. e 
o de outros. a má vontade, que n~tr~m, contra 
tl mouarchía, aqui, sempre publica e clara.· 
menle manifestada, t>ril discursos; é isto, que 
acho anomalo, irregular e até perigoso. 

O Sa. GALDINO DAS NEVES : -Queremos li
herdade; quem quizer ser escravo da monar
chia que o 5\lja. V. E:-:. não é ultramontano? 
Puis dê. liberdade a todos. 
. o s~:; Jr;;aoNnro SODRÉ:- Lá cnegaremos : 

e é exnJtamente em nome da liberdade, que 
estou. nesta tribnna. 

Senhore~. pergúntarei, de ·boa fé, a esta au.~ 
gusta assemb~éa: si fosse verd8de a letra con
sti U~iooal, e. se aqui SÓ tivessem· ingresso OS 
deputados, cnmo preceitua a Con~til11içao, es, 
tari11m, porventura, neste ·recinto o nobre de
Plltado por !t1in~s, o nobre deputado pelo Alto
Amazonas e· o nobre deputado pelo Rio de Ja-, 
neiro't · · 

O Sn. GALDrNo n.;,s ii'EVES:-Querem· que esta 
casa se torae outra vez em cadêa,velha? Esse 
tempo já la vai. 

O Sa. FREITAS ComiNHo:-Pela doutrina do 
orador, o que elle queri:l era serounico depu
t:ldo, queria fazer .esse monopolio. 

O Sl\. J.ERONY.\19 SoDnF::-0 nobre deputndo 
que m& dá esle aparte não quiz comprehender
rue ; S. Ex. vai ouvir, e mais :~dii•nte verá no 
correr do meu disturso que não t]uero o lugar 
de deputado ~ó para mim, nem p~ra aqu~lles 
que sustentam, exclusivamente, asminhns dou
trioas: eu sou mais libero! do que os 8rs. de
putados que se cobrem com a capo. do repul:ili-
canismo. · 

O S.a. FllEITAs CoUTrli"HO:-Oh l mas o codigo 
polítiºQ.de,Y .. Ex. é o syiJabus. · c·,. ' · 

(Ha mui~os outros apartes qtu~ intei-romjmn ó 
orador.) , 1 

O Sa. JERO!I.'YliÓ Somlli:- SenhorBs, não ê de 
3gora que eu sei; já o sabia pela historia; não 
b;r mniur iutolerau.cia ào que a da dtlmocracia! 
(Muitos apartes:) · • ·· 

:Mas, esta·. intolerancia e liberdade exage
radas sem-pre prep;lram,infelizmente, a tyram
n·ia,. ou exercida pot. um repre~entante .dos 
cnmicios P('pulares, ou a maioria <las .vetes, 
conquistadSJ. e imposta p!'Ja espada brilhante de 
r~.lgum o"Q.sado e sagaz aveb.tu.reiro l , · ·· 
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o SR. PoMPE~:- v~ Ex. vaifaz'er'uma exce~ de); o 'lUe exijo, por§m, é que niio sejam,in\o· 
pçãoem favor da Suissa: lerantes e lnconerent~s: os illustres· republica:-

OSa. JEROl'IYMO SouRÉ: _Está enganado_; 0 nos, eom a>sento neste nugusto recinto, não 
exemplo· não serve: não tem applica~ão 30 que estão aqui, certo,- em nome de seu partido; e 
:~eabo de ex te mar. porranto nem pórlem, nem d~vem atacar as ins-

A Suissa não póde servir de typo dos gover- títuições estabelecidas· pela ·quasi totalidade da 
nos demócralioos. (Não apoiados e apcu·tes.) ·na~~ o:- eis como penso, e, pois, não permitti~ 
VV. E Ex:. s~bem qu~ a Suissa di\'ide-se em reí, que m~ tirem a mim o direito de ser mo-
27 cantões difi'er~;;ntes em gov~;;rno, em r~li:.(ülo, nprehista; e m1:1ito menos por imposi~iio. 
e em raças : conrorrne o cantio predomina o O Sn. F!IEITA.S ComrNHO: -Mas V. Ex. está 
elemento ;)ristoer~tlco, ou .o demot:r~tico. por da11dc.. prova de que usa de seu direito larga~ 
tau~o ü dieta federal, o gr<111de curpo do e~tado, 111Cnte; ninguem lh'o tirou, e o protesto, contra 
cunstituido pelos representantes dos eantõe~. o qu~ acaba. de dizer, é n sua. ·P.resença na tri.
p3rti~ip~ dos dous elementos al'islocrat :co e de- buna. 
mocratico; a Suissa, p_ois, e urna conf~deraçiio o SR. lznoNYMo SoDIIÉ; .:..._A proposito da in
mixta·; uma !'epublit:a, nem democr:ttieu, nem. tolerancia nos E~ todos-Unidos, cicrei um f:1cto, 
arbtocratico : o cantfio de Bérna, o maior do 
puiz, e em cuja ca-pital reune-se a dieta l1evel~ que li, ha alguns aanos: o grande historiador · 
tica é, aristocratico. . . inglez, que·e~creveu a Historia da EIJ.ropa Mo-

derna, abrani(endo o mesmo }leriudo, que a do 
O Sn. FREITAs CoUTINnp : :_ Não apoiado. imn10rt<~l Thiers, qumdo cheg-ou a tratar da 
o S:a. lERONYhm SonRi ; - Como não guerr.a de UH2, sustenLada [leia Inglaterra con-

apoindo ? tra a União, rêl-o com fidelidade; mas com 
energia e vigor, criticando, muitas vezes, _o 

O SI\. FnEITA~ Cum~no :- Peeo a palavra. procedimento dos americ~~no~, e r~memGrando 
O Sa. JERONYM:O SoDnÉ:-Sr. presidente,o unfco alguns desastres: pois bem, fez-se uma ediçãcí 

paiz,. modern~menle, . regido pela demOCI"dcia da obra na America; porém quasi toda a parte· 
pura, nno contando as. outra~ rcpublicas ame: re-lativa· á lfUerra, havia deSllpparecido, e o que 
rica nas, sempre emluetas_ e em dtctadura, é ae restou foi inteiramente viciado l. (Apartes.) 
grande nação citada, constlmten,ente,aqui nesta Alison', o autor· da citada obra, logo que teve 
carnara, nação immensa do uosso continente, .conhepimenlo do Jacto, verberou-o, acremente, 
situo da no outro llemislJhorio, 8 fazeodo a co~ em nrtigo no Times; e ao·conc]uir fez justiça ao 
rebçãc. d1 nosso vaiz. na America do Sul :-é os editor american~ dizerado :-•eu sei, que não 
Estatlos·Uniios. · . · podíeis i!)lpfimit a-Ifi1nha obra, senão assim; 

Mas ha ve1·á ~ Uherdadr.' practica nessa .repu.- porque éní. vossa_ pa tria não existe a liberdade 
,blic~. typo .d~ democr~cia corno nos paizes. mo" pr~tica, qu~ lanto aprégo~is; (oh I oh 1 Apartes); 
narchicos, Inglaterra, Belgica, }iollanda, Brazil eúsei, que n.ão havirianos E~tados·Unidos, con
e outros? · tinúa u autor, apoio e defesa para· quem pu-

P·•r certo, que não: r~p3rai para os factos, blicasse um livro, que censurasse o amor pro" 
senhores. Os Estados Unidos t&m 40.000,000 de prio nacionnl, e notasse os defeitos da organi,_ 

\ndividuos dos quaes alg~ns milhões sãó mo- za~ão republicana; e concluo dizendo-vos, que-
narr.histus. · · por mais que vos esrorçeis, 3ind~ a velhn In. 

Entretanto, quem ousaria no congresso ame- glaterr<l goza de mais liberdade pratica do que 
rir.ano,oil8inda na imprensa, levantH um brado 0 vossa p~iz l, - · . 
em ravur da monnrchia n~quelle paiz? E qual 
a razão 1 Pu rq U!) as maiorias : depJocraticas são ( Trocam.~se muitos apartes.) 
sempre intolerantes. (Apartes.r -;_ . · Sr. presidente, fui-muilo,desviado pelos ilius-

Võs sois incnherentes e intolerantes~ repito : tres deputados do ponto cardi~l de meu discurso: 
de um tado dizeis :-aqui nós temos direitc,.em- P.nlro, agora, no ~ssumpto do requerimento"; que 
liora minoria insignilicante, de representar o tive a honra de apresenUJr ã casa. Estou ouvin· 
paiz; nós temos, ainda, o (!e éooperar. no g~- 'do, aqui, todo~ os dias apontare se a Inglaterra, 
verno, porque pagamos os rmpostos, as contrl· como o paiz classico da liberdade, e com justa 
buições, etc.- (apartes) ; e ·replicDis beur.;' do razão ; entretanto, noto, que poucos · ségnem · 
outro l:•do, porém, quando. vos .apresenlo o aquellas boas praticas, e de nenhum· modo, 
typo da nação, por vós, t~o admirnda, ron~ndo tr:íctam de" imitai-as: não coil.becem a toleraneia 
alguns milh~res de individuas de opiniões dfffe- compatível com o eierciCio da liberdadfi indi• 
rentes ás estabelecidas, sem se quer as pod~rem vidunl. (Ap'lrtes ~) . · . · , 
manireslar, nos ,apostrophnis, d•zendo-,- • pro- . Sr. presidente, na Inglaterra existe, ·como entre 

. clamH, ou defender a monarchia nos Estados nós. uma religião do Esta_do que; · comparativ:J.· 
Unidos, seria o red.iculo! • Si r~H:tmos; em re" ·mente, ás outras é muito pouco crescida~ ., ·· . 
ladio :10 numero, o· que serão ~quelles, que, no Se descontarmos da população, que constitue 
Bral.il, sustentam e apregôatu a repu.blica? J oreino·unido d::t GraJi.Bretan.ha e Irlanda, :l2mi
(Mt!itos apartes~) ·. · _, __ .. · . -.. .·_ ' lbões de catholiCos,'5 de-outras, religiões, :r~s7 

o Sa. G.A.LDIXO DASNE\'ES:-Y. Ex.. não quer !.aTá, sómen.ta,- () nueleó da re\\gião·-anglicaúa~. 
que h'j:i republicanos neste pàiz 'f · elevando-se a cêrcá de !4 milhões.' ' · ... · .;: ; .. 

O Sa. J:BROL\TIOSODRÉ :-Está me fazendo uma Ü o~parlamento ~é'_·e~t-Joeta~to . constitilid(),~ 
gra"''e injusti~: ó quero que-haja republicanos, como sabem. os nobres deputadl)$, por~_enili.ros 
e mais alguma cousa; ate corcundas {ftilarida- das differentes reli~ões; existentes-Do paiz.;. · ' 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 14:27 +Página 5 de 22 

416 . SeSsão_ em 24 de· Julho de 1880. 

. 0 Sn~ F:RsJTA~ CouTINHO:-V. Ex. está fazendo .Freita-s Coutinho } que produz estas interrup-' 
'a. apologia •das J•berdades da Ing!:Jterr~. · I ~ões, não me deixando conclu1r o pe·usumeuto. , . . . . I 
·''o sa. 1ERôrroro SÓDRÉ:- ••• mas, nunca na-· (Prate.1to cont1·a as canstarttes int~,·r11ppões .) 
quelle .p<~rlamento, typo das liberdades e .da O Sn. FnRITAS CoUTINHO : -Eu sou victima 
tolerancia' se levantou ;~.lguem para atacar, :Jg• de apartes, constantemente, por isso gosto de 
gredir, e combater, ·violenlamente, a religiào applicar a mesma pena. 
do Estado, como todos nós ouvimos di:,ria
mente, nesta camar:~, carecei:ríf<Fse de coragem, 
)lara defender~se aquillo, que é lei, e esul pre· 

' ceitnado nu constituição do Imperio l 

(Tracanh\'e aparts8.) 

O SR. Fni>ITAS CoUTlNHO:- V. Ex. não pre· 
cisa de coragem para derender os ultramon
tanos. Não corre risco. de vidn. 

O Sn. JERONYMO Soo!\É : -O nobre deputado 
·só encara a questão de coragem por correr o 
risco de vida ? 

O SR. ·FIIEITAS CoUTINHO:·~ Nem perderá a 
cadeira no parl~monto. 

O Sn. JERONnto Soonli: : - Isto não admirn : 
o que, porém, d~ve notar-se, é que V. E,.. não 
tenba perdido a sua, sendo repui.Jlic:mo l 

O Sn. GA.LDINO DAs NEVES : -V. Ex. tem 
muita pena disso? 

O Sn.lEIIONnro Sot>rui:- Não tenho penn de 
cousa alguma: repito, e a prova de que é pre· 
ciso muita coragem, é que os uobres deputados, 
não me deixilo proseg•1 iq Trucan~~ se apa~·tes.) 

O Sn. JERONBW SooRÉ :-Si nãó me permitte 
continu:1r, ~aran Lo-lbe, que não terá ma i~ liber
dade de fallar nesta tl"ibuna: eu us:-~rei da.re
preS<lliã (risáda.ç): é o correctivo. 

(Ap "trtes do S1·. Freztas: Coutinho.)· 
Quando V. Ex:. 3cabJr, eu continuarei. 
(O Sr. presideate reclama a.ttenpfio.) 
Sr. ·prc~iilente, eu continuarei, rmbora,a má 

vontade do honrado deputado; apesar da in to_. 
ler:.nci::l do seu republieanismo, qne n:~o quer 
ouvir a verdade; mM i~to é !O);ico,.eonsequente: 
é o resultado d~ educaçiio republicana (não 
apoiado$); da intoler~ncia, do dll'eíto ·da força, 
empregada contr·a. o orador, que se acha na tri
b tina . ( Apa?·tes.) 

Dizia eu, Sr. presidente, que os nobres de
pulado~, que atacam a rdig-ilio do Estado, não 
~ào siuceros no modo de a:rgredir: não. slio co
herentes ; por qne si o fos~Pru, _:1 primPira as· 
piração dé SS. E Ex., o primoiro pr"jeeto apre
seowdo, depois de _ tran~port~.m os humbriies 
de>le augusto- rec.into, devia· ser a revogação do 
art. 5.".da Con:<tituição. ·• _ .. · ·· · 

o s:a. FREITAS COUTINHO :...:.E' preciso ter a 
pr_otec~:-ão do ministerio. , Os nobres devutados sai.Jem que muita vez 

a · corageuf dos indivíduos, que ~nci"itknm n 
vida nos campos. de bat.alba, é inferior á dos O Sno. JEnoKniO SOI)RÉ:-Protec~~ão do minis
·houlens de estado, e da tribuna: é muito terio! . Vó~ que f:1zeis todos o~ dias ~raça de 
mais facil, em certas conjuncturas, cxpôr·se~os independentes, que apregoüiS doutrlnas·r~p·u
nzares da guerra, do qu.e tomar uma resolução .blicmns, que nlio tendes, dizeis, ligaçõ~s.cum 
nos. conselhos do governo, ou rulS :~sscmbléas a mona1·chia .. que trutais publieom~nte, de so
populares. la par ns ins~ituições, viod.-s agora pedir o ::~poio 

do go-verno par<~ :•prcstmta,·<Jes urn peojecto, 
(Apoiados e apa·l·tes:) que representa as idéas ~~diaotadas dú secu.lo,ua 

, F.ntão Yv. EEx. s1i comprehendem a cor~- vos>a errad:• opiuifio l l'reci~ais para isso de 
gem, sob o ponto de vista do sn.criticio m~_terinl licenç;~:do mini~lerio? $acrilk~i tudo, mas ~:.!vai 
da vida ' A coragem cívica, seuhol'eJ;. impCJrla a cohen•ncia. (Apu1·t~s .) O que não tendes ê a 
mais, oomo já disse, do que a e'Kposiç5o ao risco coragem necessaria pa..-a pedirdes a r~vogação 
de vida nos combotes; ( Apoiad .s. ) - d.O art. 5.• d11 Con~titui~lio ! 

.0 Sn. GM.DINO 'nM<Niv&~'.:...corngem cívica O Sn. Fruaus Cotmzm:o :-Está· no projccto 
tem os r..:publicanns que são , poncos; Y. Ex. do :)r. Sald:1nb;J_ Ilbrinho; v. Ex:. que õ go
defende a mooar~hia·. . verno, porque nao se apressa ·em dar anú~mento 

a este projecto ? 
( H a. outros muitos apnrtes. ) . 

O Sn. J&noN.')Jó Sootil~ :-Não sou gov(lrno~ 
O Sn·: I~:no!mro Sonnil:-Eu, sr: presidente, .sou. amigo do actual gabinete, como .v. Ex. foi 

bei de dizer aos nobres drputado~.que apre~eu- do p:1ssndo, conjunelamente, com1uigo,- t: ne~sa 
t~m aqlli idéas contr~rias á religião catholiea,.. ccc~sião, porque não :-~pres5ou · a d1~cussão- do 
. O Sn. GALD!NO DAS NEns:-Na questão de r e- allaclido proj~cto 'f . . . . 

ligião, nãoenlro eu. E de mais; é ~ingular lEu, que sou catholico 
:" ,o 8n. JERONYMO Sonrui:- E' ll3 que eu vou apostoHco romano... . 
entrar agora, se me dào licenca. · O Sn. ANTONIO ns SIQUEIRA :...,....lnfallibillsta? 

O·Sn. FEi.lCIO nos SA:MTos:-Deste está Jivre. O SR.. lE!l.ONYMO So~:~m!: :-Sim senhor; (qpar· . 
. · . . · · . . - . , , . -~ tes) a mim, pois, não compete pL~dir o anda-
OSn.lEMNYMoSoonE:-He• ue d1zer ao_!l no·. meutu de uma eousa. cornra a qu·al voto,. e 

ll_r~s depu~<~ dos, que- ~e occupam. ~a · questan.re~· pruh:~to com toJa ·energ.ia.! .: . · .. 
llg1nSa, que nàu gjio siuceros.n:.qm!lo. que apre- .1 ·· · . • . a· .· . · ·. · . ·. · 
~13oam ao paiz. ( Crtiz~tm·M _maito.~ apa•tl·s qtu·l . (TUJCmHe IV:~ SO$ apartes.) : . ..· . . 
2.nti!T':_O!, p!~ o orador; o S_r. pr.esidente reclama . o nobr_e õeputad? ·pelo Amazonas dirig-iu-se 
attnçao. J E a mtolerancm de V. Ex., ( M Sr. na S)la. mterpellaçao, em termús vehementes, 

, ; ,;-; 
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contra tod~s ~s in~tituições de ca~acter reli~ioso, 
. e, f!lOrmente· conlr3 a assodação '-d~ s irmiis 'de 
. ~ar•dade . Eu perguutaria, e111 lioa consciencia, 
a ~- ~x _ ~ q~tl!_es ~~ rn__alcs. !mid~~ por e:-la pia e 
ut1l · tn~t1tu1çao; Ja na o d1go somente ao ·no$SO 
paiz, mns em:tod s os culloseciviliz·•dos p~izes 
aa Europn ? Se estudarmos com animo des· 
p_re~e}lido a ma_rchil. que tem seguido a ins
tttmçao de S. Vtcente de Paula, desde o dia em 

. qu~ o .seu illustre fun'aador a organizou a té 
hoJe, so veremos nbnegnç~o. amor pela religião, 
corag~m e dedicaç3o inexcedi;·eis. gui~udo .os 
passos de tão sublime como zelos3 inslituiçiio. 
Em todos os hospitaes d~ Europa, a pnr dos 
doenLes, dos affiictos, :dos pestirerados, quan~o 
~odo.:~ fogem ~spavoriclos, app:~recem sempre as 
um~s de c~nd11cle como anjos de comol;teão. 
Aqu1 mesmo no Rio de Janeiro : eu lembraria, 
ta_mbem aos nobres deput-ados os immensos ser 
VIços prestados : pelns irmãs de caridade na 
Bahia e finalmente em todo o imperio. Dll· 
rante ns epi<lemiHs da febre ·amarclla e do cho· 
lera ·m~rho,5, q~eu1 ignor-Ja dedicnção sem igual 
que ammou as 1rm~5 de caridade~ AppP.Jio para 
todos os medicos de hospitaes que, como cu, 
as têm visto, e junto do leiro na dõr, ni•o :,~ bnn
donando um só minuto a cab~?.ceira dnquell~s 
que .soffrcm, ·embora corr-<Jni iniminentes J,>éd · 
go>; appello, tambem, pamo testemunho insus· 
peito rio nobre ministro dn justiç~, por muito~ 

· annos provedor da Santa CDsa da 1rlisc:ricordia 
da Bahia, onde prestou relêv~nti~simo~ ser· 
viços, e; finalmenle, pa·ra todos aquelles que 
t8m estudado· e olhado de-perto as irmãs de 
c.1ridade, durante as quadras aílliclivas, que ·o 
paiz tem _attravBs~ado, e ultimamente uinda na 
guerra do Par~~uny I . - · 

Chamo o testemunho do nobre ministro d:t 
justiç:~, porque o reputo insuspeito : S. Ex . 
niio pcns:., inteiramente, c.omo eu. em materla 
religiosa. · · 

O Sn. PomEu :-Estimamos bastante sabar 
que S .. E~- .o _Sr -~ minls1ro da justiça v milha 
das opmwes ltberaes. 

dade: ·um:~ · menina; ao diier do illustre êõllega, 
fõra vilmente seduzida: mas, senhores, ::!lste 
facto que todos uõs · deplo1·amos, _ infeliz:mente 
tem se dado em.oatros estabelecimentos deedU·· 
c~ ção. e mesmo· no seio da~ fnmilins, sem que 
isso prove cousll t1lguma, além de um triste in· 
rortunio. . 

O Sn. Po)!l'EU : _.._Apoiado; o facto isolado 
nada prova _ _ ..: 

O Sn. l ERONYMO Sool\É;- Senhores o nobre 
deput:ldo pelo Alto Amazonas, na ruria de de
molir tudo que é. roligioso, embora diga-se 
algures, que S. Ex. é catholico, e que adora 
no lor domestico, e no intimo da familia com 
.fervoroso ardor, igu3l, por·ventura .ao do l!U· · 
milde orador, n i~agem da Virgem &Iaria, a 
qnom tem, sempre uma véla accêza ... '(Hilari
dack.) 

O Sn : FEricto nos SANTOS:-Eu o ·tenho vis.to 
de opo. e balandráu. 

O Sa .. JEJlo~~;-nm Sim RÉ -: - E' cathelico a seu 
modo,diz o nobre deputado; mas isto parece-me 
summa incoherencia ; adora particularmente 
aquillo.que em publico condemna. Onde, por
t:J uto a verdade de semelhante proceder' Eslará' 
no (tUe Caz ·e pratica na casa, no·intcriôr dos 
seus, a q nem educa, ou no que propaga, publiêa •· 
mente; do alto da tribuna, e da . imprensa ' 
(Apar tes.) . : . . · . 

O ~e~mo n~bre deputado ainda, dizia en, no 
;;eu turor eoutra os c;~.tholicos, ao menos, em 
publko, atacou de modo descommnnal o clero· 
orazi!eiro, e estrangeiro, usando a1é de termos 
que, dóe-me dizel-o, extrali.hei-osnos 1aJjios de 
S. -Ex. , sempre tão cortez e· polido.; o que diria 
S. Ex. sl um membro do poder publico; -viesse, 
no exercício de suas fuocções, qualificar um 
deputado, eom o epi theto, com . que o foi um 
bispo da · igreja hrazileir~ ~ Que diria S. Ex. 
~i algum represeut~nte da· administr:~ção do 
Est:Jdo ousasse qualilit:ar, r:epilo, um membro 
desta augusta cnruarn de1·éo de policia 'I 

O SR. PoYI>EU :c.,....·O bispo paga-o na mesma 
moeda. _· ._. · .. , . O Su . 1EaoN1Mo SoonÉ:- ~onse~uintemente 

nlío póde ser suspeito nas inrormnções que c.lâ o. 
respl!ito desta instituição de caridade. O ·sn. Mor.-'TE: -N!l'o:apoiado, ".nunca usou 

. U11 Sn. _DENlTA:oo:- Não queremos privile· destà. linguagem:-- ~.: -;.~.~:·: · - ' . 
g1o no ensino_ O Sn. Po11PEri:.:.;:V. Ex. -leia os arts. da Bóa · Nova . · · · · · 
· O Sn . JEnoNnro Sonui>:- Diz o nobre' depu· 
tado, que:não quer privilegio para 0 ensino ; O ·sn. J'Ell.O!I-nto SonRE':'-E o que tem a Bõa 
mas pergunto eu ií s. Ex,, quaes os privilegios, Nova? . Pois o bispo póde ser responsavel pelos 
que tem as . irmãs de. caridade ou outrus ·. insti· . arti~os de um jornal, muitasvezes, apaixonado't 
tulções deste .genero em nosso paiz, com relação .· V. 'EX: .. quer, que um .bispo coni. . t~ntõ. á'faz·er; 
ao ensino publico~ . . . · posstt, o inda, rever todos os artigos de uma 

gazet:J? V. Ex:. ja redigiu periodicos, não tendo 
O $R. MAI.HEIRos::._Não fazem exnme de sur- entretanto os multíplos e variados trabalhos-de 

ficiencia. . . · · · · um r. diocese, e tornou-se, porventura, respon-
0 Sn. JEno~~;·nro~ SonnÉ :- Pór terem outr.os s:lvel por todos os artigos publicados. em. seu 

· · títulos de habililàçào. · · · . . · jornal? · ,., ·· · ~ -, · · · · ··· ; · · · ; . 

. • O. Sil . :Fn•nus CoUTrn~q:.:._Francez:i~ qu~ não .,. o sn. · PoMPEu:- Quizera: _qne o .hispo.:do 
s~bem o · por_tugu~z, ensmam a uoss~ llngua .· . P:~rá 4z~e- c_omo ~ do C!Jará quo ~.mn.ndQUJi.i'ar 

O ·Sn. _ JERONY!JO Soo!IÊ ::-':-Isso não é. ex:acto; :-do front!sptcio do J9rnal o s~u Il()IIle·. - - "' - · 

~a0m~~~ébrd:~~~d~ n~rgslft~e~ãzo~:I~ f~i . . (ªa oUtrO~ 11JUito~ ?fla,;t~& ·.r ' :' .. -. '.. . ~ 
grande carga-contra a instituição; por ·um ,facto ,Q.Sn. lnnO?.'TMO SoDRÉ: ,::..Senhores',: .. ainda ci 
Iamentavel, súccedidó em:umcollegió- dâ ·cari· f nobre deputado pe1o Amazonasi'apreseiltoU.,nos 

'To.mo ~m . .,:.;s3 ~ - · · ' · ~· ' · 
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um.kalendariode datas, c aetos do podel' tem· 
.poral, com o fim, somente, de prov:~J", contra as 
instituiçlíes da igrPja, e particularmente, p;Jra 
moslrar que • os jesuitas llavi::~ru sido expulsos 
de todos os paizes, em differenies epocilas. • 

O Sn. FnEtTAS CouTINHO : -E do Brazil ; e a 
lei está de pé. 

O Sn. JsnoNYMO SonRli; -Quem o nega 9 
Acaso o nobre deputado suppõc-me tão lgno· 
rante que não saibn que o marquez de Pombal 
e ChoíseLll foram a almn da bulia de extillcção 
dosjesuiws, assign.ada.por Gangancllí? 

o. SIL. FD.EIT.\5 Coumrno: -·Não supponho 
tal, nem podia suppor; V. Ex. é um notavel 
professor de historia; atlianto npenas o seu 
pensamento; 

O Sn. JEROJ\<y~ro Sonnli :-Eu quizera entra2·, 
com o nobre deputado pelo Amazonas, que in
feliz.meute não vejo mn ís preseu te, na verda
deira pllilosopllia da historia, p~rn mostrar que 
S .Ex:esqueceu-se:,-quando Pombal e Choisseul 
pediram, e übtiveram d~ ·~!e mente XIV, a bulia 
da ex.tincçno dos jesuitas quizeram destnür o 
unico centro de resi$tencia apre,;entado pelas 
inslituições religiosas; procuraram plantar, 
sobre asruinas de todas as .classes sociues, j~ 
abatidas, e anniquiladas, o poder supremo d11 
realezD, o absolutismo puro ! (Apartes.) 

Sim, 6 a grande luz da l1istoria, que nos tr~? .. 
estes indícios; é á ella que devemos consultar, 
e ir ils fontes para reconhecer as origens dos 
movimentos sociaes. · 

Q Sn. B.IJ>TisT.-1. PEnEm:-~.:- Qual o principio 
que Ganganelli qui.z salval', assignando :1 bulln~ 
Pombal quiz. sa1vat· o principio autoritario; 
Ganganelli que procur~ria sulvud 

O Sn. JsnoN<MO Sooruí;- O pen~ameuto do 
Jl8Pa foi reorganizar a ordem, por entender qu~ 
a instituição tal qLinl existia, n~o tinilu rnz5o 
de ser, naguP.llu época, e não pr~sl~va m:1is os 
immensos serviços que lwvia feito ·e aind~ 
podia fuzcl·os. 

UM Sa'. DEl'rrr.wo:- E porque não reformou 
111 extinguiu-a? 

O Sn. ·J~nONIMO Sonnn!Í:- Porque o fan\osn 
geral Rir:ci respondeu á Sua Santidade - Sint, 
ut aunt, aut no1> sint J 

(Gruzam-sHnuitos apart~s.) 
A. verdatl.eira li!Jerdad& -praclica está, de 

~ceõrdo~ com ~sm:~nifostações, externardas, por 
mim, dest:~ tribunal · 

LiberC~lsou eu; fui o prímêiro, neste recinto. 
~levantar a minha fraca :voz, em favor do ele
Jl?Onto servil, o que combatem os repnLliennos; 
hber;ü, sou eu, que quer a livre mHnír .. stDção do 
p~usamento de todos: liberal ainda sou én, que 
nao obslante ser ullramout.mo, to ler~. e nlío 11~r-. 
Silgue os .livres pensadores,. nem . os invectiva, 

·nem injuri;~_! (.A~rtes.) E ·é a mim que o nub: •: 
d.eputado accusa de nan ~er llberal?l Liberal pi·a· 
t1_co, o de coracão, que'nunca npre,(!"ôa <1 violerí· 

-~ ' c1.a, nem a prepotencia contm ~ os qoe pensmu 
· d1versnmente de mim 1 · ·· 

Comparai-me com os republicanos: -enten
dem cites, que os bi~po$ exorbitam de sua es
p!Jcra de ncçi\o, e qu<~udo lhes r~plíco; -sup· 
pOOhllmos, que h;1jnm abusos, como os corrigi· 
reis? Hespondem-me, com todo o sangue- frio, 
e alLi-ve~-com a d~po:·taçào, o can;are, CJ {61"1"0, 
e o fo_go, si tanto for ~reeiso l (.4partes.) 

Yild~, pois, qual é o liber<l!. si o~ nobres re
publicanos e livres pensadores ou si o humilde 
oradot·, que vos falia neste momenlo. 

Onde Yíram os nobres deputados que o de
gredo, a dcporta;~ão, a espada, o mttrLyrio pu
des8em extirpar do corDção·humano as crenças, 
e as verdades •.. 

lbt Sn. DEPUTADO:- No tempó em que se 
queimava os herc~es, não se ful!ava deste modo. 

O Sn. Jena!\l':.to SoonÉ·:-Se:nhores, digamol-o 
com sinceridadll; a igreja romana censurou 
sempre ~s sc~nas sangninarias, motivadas ils 
vezes, por ex:ccssivo zelo; lastimou como tarJas 
nós, os excessos da inqui~íç5o, no principio, 
in;;tituida, pata um fim grandioso, elevado, e 
glorioso. (Aparte$.) 

Flllhllll só da intolerancia do, .catholicismo! 
Henrique VJII, o monstro mnis aiJOmiuavol, 

que desmaia a;; côres d,,g quadros mais carre· 
gados dos mais dissolutos e. crueis iiD!leradores 
:romanos, nflo mandou cortar setenta mil cabe~as, 
.o atirar outros mílllnre.s á fogueira, em nome da 
cmnncíp:lçüo religiosa? · . 

GusLuvo Adnlpho. o primeiro cnpituo dos 
tempos modernos, si cxceptunrmos Napoleão I, 
unido aos príncipes do norte da Europa. não 
ensanguentou toda· a Allemanha, em nome da 
liberd~d~dc peus~mento? 

Senhores, nlio dcvémJs arg-umentnr com os 
excessos: nós homcn;, do ~eculo XIX, filhos .das 
.luzes, .da clvillsa~ão e do progresso.; •. 

Ult sn. DEPUTADO:- Que a lgreja condemna. 
Omno 811 • . DEPIJT.-I.I>0:-0 orador está excom

mung-udo. 
O Sn. JERONYMO Sonn:ti:-Felizmentc V. Ex. 

não tem poder pMa isso, salvo si o faz em 
nome do gr5o Belzebuth, jti aqm invocado. 
(Ri$o o apurtes.} 

Sr. presidente, nós fazemos com a r~li«liío cti
tholil~a 0 me,; ma que OS 111 h OS ingr;ltOS e dt<SllU·. 
turado.~; !Jcbemos-!he a· leite, :~prendemo~-lhe a 
historia, e a fecund:~ pililosophia, alln e eley;lda 
desde que nasceu, c depo_is repu!Jíalllos essa mlíl 
lerna, que no.s g-nioti os primeiros passos clleia 
de a.mor _e cand<,de, ~omo o tro.nsfugn,que passa 
aos rnrnugos da patn~ e vem conjuucromente 
apunh~lal ~ a e mnldizcl,a! 

O Sn. Po~lr>Eu :-Foi o que o catholicismo rei·· 
eom os judeus. .. . · 

O SR. JEuoNnw SonnÉ: ~·Não quero. en
trai·, n:.n' estou ~w.bílitado, Oe$tas qne~tões 
th.~olo;!tCa$, falto >O n luz·du h.s:oria e de mi-
ntws firmes convicções.· ' 
· U~r Su. DEPUT.~oo :-.\. l1Horia prov:~ o con~ 
trnr1o. ·· . · . , 
~ O Sn. Jmw;{nro SODllÉ· :-Não. son'I10re~ a 
c h isto ria é todn em meu Í3Y"or; estude :n) nobre~ 
deputado, com _animo recto_ e dtsprevll.nido, e 
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verá "que tenho .. razão; comece-a pelo mundo giram muitas vezes espaváridas ·as armai dos 
pnr,ão, no momento de romper a grande aurora novos impemdoresdo ocr.identel (Apcn·te$.) 
da regenernção dos povos p~las sublimes tluu- Senhores, os nobres deputados não 18m a !listo·· 
trinas do christiani:'mo, não ·ob~t:mto ~ssan- 1·ia ã luz da phi!osophia cllristã; só buscam·os li
grentas perseguiçõ .. s! (AJl'LI'tes.) vros que deprimem, que adulteram, vici~m os 
Empregm·am-~e os mortyrios, hoje novamente f~ctos e coudeumarn, por isso, sem mais exame 

preconisaclos, ~!eiaram-se as rogueir;1s, em todos a verdadeira religi~o. (Apa1'tes.) 
os va~tos domínios do itnrwrio romano, pnr cen- Não· ine desviarão os nobres deputados, eri 
tenas; os drcos viviam repletos de christ1ios, completarei o qrntdro, que em largos tr<tços, co
utirados em pasto ás bestas féras, pnra saciar a mecei a esboçar .. Mais tarde urna nova invasão 
crueldade deste povo rom<lrio , outr'ora tão oriental, talvez, tão perigos~, como as primeiras, 
grande, e nessa epochn mi~et'•IS escravos, que veiu ~balar o mundo-:civilisado; Mahomet U 
s~ pediam aos despotns imperi3es- Panem~t irrompe corno orai~ sobre a Europa; a !IUéda do 
c1raenses. imperio· byzanLino enlutou touo o orbe chris\ão, 

Pois bem; embora as selvagens cnrnificinas, e lHJDos depr1i~ Selim Il ainda ameaç.,va, 
o christi311ismo firmou o seu domínio uuiver- fazer os .sms cavallos cornerem cevada nos al· 
sal no mundo conhecíuo, e erguido á religião de t3res de S. Pedro! Entretanto, Roma 'se havia 
Mtado no reinado de Constantino Mugno, co- constituído o centro, a cabeça das scienciDs, das. 
meçou d;d1i a diffundir as luzes de uma scien- lettrns e das artes, abrigando tudo que bâvia 
cia e philosophia pura e e~plendidn ... - abandonado ·a infeliz Constantinopla, e sob as 

o su. POMI'EU d:í. um aparte, lar~as e grDndiosDS administrações . do papa 
J alto li e do i li ustrc 1tledicis, que se c bamo u 

· O Sa. · JEnwn:~lO SonnÊ;...:...Perdôe·me ·v. Ex.; Le~.o X, raiou a aurora brilhante, que a historia 
não trato agora dos pag~os, estou occupando-me denomina o rtmascimento, ou o seculo de 
dos christlios. Mal, porém, começava a r.onso- Leõo X l (Apartes.) . 
lidar-se a r~li;.:i~io, quando uma medonbá in- Leão X, quer dizer o grande principe de Flo
vasão de barbaros, irrouweu, co lll t1·emenda rença, o cl:tcfe da immensa e ex..Lr:tordinaria re
furia, por todos os .ang-ulos do imperioronwno, vol ucao social do renascimento, que apregoou 
que prestes es~av3 a desabar: Atti.la, o fla:·fello os principias da .liberdade, que desenvolveu, 
de Detts, ])~te as portas da orgull1osa Roma im- com todo o vigor e energia, as grandes idéas 
pedal, . pon[lada dest:1 vez, pelo cru~l hunno, em todos os ramos dos conhecimentos mo
em attenção á vener:1uda ~gtlra, c ás paluvras dernos •.. (Apartes.) 
eloquenles do pontífice S. Lefio: as tropns do Lcã_o X repre_senta Miguel 7-\ngelo, Rapbael 
om3do capiti\o retir:!ln-se :i Panonia, donde Machmvel e mu1tos outros genros.·- · 
seguem para o oecidentc, e Yão alastrar as o Sn. POJ!l.'EU:-v. Ex. suppõe que Leão X. 
Gallias ! foi que creou todos esses grandes. genios? 

O Sn. POiiii'EU:-E' um niilagr~... (Ila outros apartes.) 
O Sn. JERONl'Mo SoriliÉ :-V. Ex-. qualificará O Sn. J.sRONnro SoiiR.E:- Não: mas si o 

como quizer · · ~renio não acha materjaes para a1iment~l-o, ba 
O Sn. PmtP!lU:- E' da igreja. de morrer exangue, á mingua, e QUIÇá desco-
O SI\. JEuoNnro Sonn:f::-N5o sei si rlla qua- nbccido! (Cruzam-ú diversos apartes.) 

l 'Ji • d ·r v E · Não continuarei mais no assumpto , quando, 1 ca 0 .a elo, c ml ugre; · 'x. e quem asse- poróm, ·outros não fossem os sérviços da igreja 
vera. ronJalln, bastaria os que venho de apontar para 

O Sn. Po~rPEu:-!?elo menos os seus histo- merecer dos descrentes mais algum respeito e 
riadores. veneração! . .. 

o Sn. JEnDl>l"YMO son!U::-"!Iias, senhores, de- . Sr. presidente; vou ngora dirigir-me ao meu 
·pois deS.$3 e outr~s repetidas invasões, que mu- nobre amil:O,, deputado por Pernambuco, c 
daram a fuce do mundo ~nLi~o, o 1euda1ismo que, felizmente, vejo naqilclkt cadeira. ( Rc-
estabeleceu-se em toda o Europa: foi, por assim (cre-sr. eo St·. Nalnwo.) , 
dizer, a pe:numbra dt1s socieàides mudarnas: o S. Ex. me permitti1'1Í que l4c cdiga: t;U· 
ferro e a espada eram tudo; o saber e as scien- thusin;ta do seu talento e eloquencia, fui en
eias, quasi · uada: é neste periodo affiictivo 'tretanto sorprendido naquelle dia com o ~eu 
da humauidnde que enormes sm~viços prestou discurso, não pela fórma, aliás brilhante, m~s 
a ti:1ra ao nmndv e á liberd~de ! pelo fundo. 
-Os mona~terios ernm. os., uni~os e solit:lrios . S._E]{ ... f~llciu . de tal .modo,;.~.emmaranhou-se.· 

reCngios dasseiencius, lf~trase nt~tes, e o papa a em.uma philoMphia tão motaphysica e ele\'ada, 
resisteueia enorme, severa, e imp!Acnvel c~.,ntra que o roeu pobre espirilo, não pôde. a!:orilpa;. 
as raptu:Js. do (e1td•:li.~mo, ou uinda contm as nhal-o nas grandes questões .de que occupoU:- · 
tendent:i~s despoticas e arbitra rins dos novo~ se; disMrtou sobre os sncramentos ·da nossa. 
Cesares, .sah'idos ãe Carlos Maguo !(Apartes.) i~re.ia de um modo que realmente não o:com·-

, Sr. presidente n5o tenho rnzão,dizem os U(•bre prehendi, e perguntei a mim mesmo -::-::o era
, deputado;:, é a verdade hi~torica:·o pnpa·lev3nta dm· pemará -,dcsta~~ortc,ou-já-dc5nmparado·da

em nome das iuéss de i-esistcn1~\a M pretl'uções graça (/lilarida.de) uão os pôde penetrar; e ainda 
iml_)eri-aes um grande p;ii•lido: ant~fJÕe o~ y'i"i~(os mais explica l-os ~ , . . · .. · · • ·.; : ·< 

-.·-MS·_qibeli1WSi e declara-se. o prolecLOl' d:is repu- . S ; 'EX;· discôrrell sobte-opliinelro:saciariieíii() ' 
blicas italianns... (dparteJ) diante dos quaes f11- em linguagem vihlenta, "ehe.mente e virúlenta: 
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mesmo chegando até a dizer que n_ós _tra- O nobre deputado por Pernnmbuco aiil.-áa eri-
. czemos 'eternamente o (e1-re~ ignomimoso· do ticou alll.iliaodo :10 nobre deputado pelo Ama· 

baptism()l :; zona~, que certas letras apostolic~s tenb.am tido 
~o Sn. Jo.A.Qunr NAB_yco:-_Não ~poiado, n~o aqui exe.cução sem o ptacet . -~ 

nzei de taes expreswes: dtsse s1gnal, e D30 · O Sn. JoAQom N .... Boco :-Nfo'' i.m'e occupei 
· erre\e. desse assumpto. . ~ - · 

O Sn. JERO~Yl!O Sonn:É:- Ain<labem; p~re- O Sn. JEno~'YMO SonnÉ :-Mas apoióu o nobre 
cia-me ter ouvido daqui a palavra rerrete; J:?:lS deputado pelo_Amazon~s, na condemnaçiio ao 
é o mesmo ; diSSe S._E:x:_, , que O SifJ1IC!l fica li!:~- , procedimento dos bispos, QUII tinhatry. pu
delevel, nunca ma1s se podendo ap:~g:~r; ' SI blicado letras apostolicas e bulias, em CUJO nu
referiu-se ao oleo santo, de que em taes actos, mero nc!Jam-se Mlgumas Pão plocitndas. :· 
serve~ se o sacerdote, o simp_Ies algod;io enxú~a. Pergunto porém, ao nobre deputado :, não 
(Riso.) Si tomou o signal muelevel no sent1~0 posso eu porventura, ou qualquer subdlto bra
moral, s: Ex. é prova exuberante de que nao zileiro publicar umn bulia apcstolica e recom
existe ; tJOrque, do contrario,não usaria de tnnta mandar ;JOS fieis, qne a sigom ; mórmente, ~o 
acrimonia em relação aos dogmas e aos sacra- ~lliuente ao espir!tunl, e como não o poderao 
menLos da igreja· catholica; teria algum acanbn· r~zer os llispos catholicos 'l 
mento de externar-se_nos termo_s em que o ftt7., (Ba diversos apartes.) 
e guaodo o fizesse Ollo che!!ana oo ponto da . . 9 • 

1
. 

· ·a ao ministros do àltar e ás proprius Mas qual~ o dr.l1 cto . as le1s garantem a I· 
IDJUr! s - ' benlad~ de unpren:;a. (Apartes .) 
crcn~}lS. _ _,c-'1\~o . resolvem a quí•stão; pergunto de novo 

O. Sn. IOAQUI~t NAnuco :-- Nao_ npoiado. Eu qual ê'·o delicto resultante ela publicação de 
· disse ~ue o llaptismo é a !llatr1Cula geral ~os CJU;•Iquér um papel dos alludidos? 
. ~tho1_1cos e que . e.ssa matricula nao os deiXa (lia diveJ•sos apartes .. ) .. 

3lllda que elles s1n-am. outras cren~s. . -0 
• • Apre$entem -me ao menos um modo legnl dE~ 

O SR. lERONniO SODRE ;,...... !tias eu não set das impcdiP, que os bispos reeommendcm aos fieis 
c~enças de V. E~., te':ho-o .em conta de um das suas dioceses que sigam esta ou aquella 
hvre peJ!_l!ador; s1 me nao engano. letra ou bulia apostolica. 

(:fi·ocam~$8 apartes.) 0 8~. JO.'-Qtmr ·N.ABUCO:- !~so SÓ prova que 
O npbre deputado a. ~uemm~ refiro, trata~do . os biS tJOS s~o funccionarios publicos,que não estão 

ainda da questão rehg1o~n, dn-.se no allud1do acima da lei . 
discnrso • si nós tivessemos um soberano que O SR. JE~oli>"MO Sonn.RÉ :- Os bispos não são 
qliize$se abusar do system_a -~oncordatario exis- funccionaríos publicas. 
tente, ·poderia ~bater a rehgwo e fazer qom 9ue 
os bispos, todas lls_letras e b!lllas _apos tollc~s los- UM' Sn. DEPUTADO:- Mas recebem do Estado. 
sem· calcadas debnu:o dos pes ! F1gurou a hypo
these de um poder, com o t•eto c:~prichoso. 
· Até então ·suppunha que o pla.cet, era um 

acto meramente do poder executivo attento o 
§ ifr, do art.- ~02 da Constituição. 

lias o nobre deputndo ít•llou-me do· veto que 
só o repnto applicavel aos casos concernentes á 
não.liancção de leis, votadas pelo cor.po compe
tente; mppondo,. mesmo, o que nlio sue
cede, que est.:J attribuição fos~e ad-tl'ieta ao 
veto. imperial, eu não podi:t comprebender que 
se tgrnasse capricllofo: um poder capricltoso, 
não é mnis podar ; serrl a tyrannin, m~s- nih•, o 
exereicio de uma faculdade legitima e legal : 
no caso vertente, porém, a auribuiçlio é do 
poder executivo, e inda quando a corôa quizesse 
1er caprichos, o que n5o é possível, estariam, 
an\es. deHa, os ministros responsavcis pelos 
capricltos . · 
, O Sn. JoAQUIM NAlluco.:- Quando fallo do 

imperador refiro'me 30 impe1·ndor constitucio
nal. com os ministros responsaveis 

O Sn. b:aor-1~0 SoDnÉ:-Logo, niio ba questão 
de.11eto, porque o veto é irresponsanl pela Con-

. :!.tit_uição. · 
· Q Sn. A N:rO.NI.O DE SrQm:IRA dá um aparte. 

, -O;S11 .;lERONi'l!O SooRÉ:- Não admitto capri
cho:; n(q)oder; mórruente qu~ndo ba res_poil.
,sav~is. e tribl'Ínaes para ·tornarem effecth'a esta 
Ii~i]qil~aliilidade, si, tíor acuso fôr decretada. . . · ~ .. -·. . 

· O Sn . JEuosniO SonnÉ :- Do mesmo moda 
que o E::tndo pag:~ ao corpo le::-islativo, e nin
gu~m dlr~, que os seus membros siio funccio· 
narios puiJiicos. 

O Sn. A!\TONIO DE SIQUEIRA:- Quem nomea o 
bispo? 

O Sn. JEROi\"DIO Soont :-Isto é questão resol
vida. : o governo tem o direito da apresentação 
e o papa o da investidura. _ . 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA:.:._ O verdade_iro 
era a separação da Igreja. · · 

O Sn. JETtoNnio SoDRÉ :- E en catholico voto 
contra: porquP, seria· o seis ma ; e liberal por
que recei~V:t dar maior força ao mona rcha bra
zileiro, que accllmnluia. além de suas attri
bn·ições temporaes, as extruordinarias de chefe 
da Igreja. . . · 

O Sn. Ai\"TO!iro· o&- SIQUEIRA.:~C-om a relegião 
do E:'tado é quo V. Ex. wm a temer i~sso, por-
que a nossn Constituição creou umn i~rejn na
cionah; acabe-se, e haja igreja livre no- estado 
livre. · 

O SR. JoAQUal NAnuco:-Apoiado. 
O Sn. JEl\ON'ílll.O SoonÉ_ :-"\T oto ainda . contra ; 

não podemos· pôr. etQ:J)r:~ticã o que a_pe!las um 
ou dous paizes dos mais adiantados tem execu
tado, seria perigosíssimo no meu modo. d~ _ en-
tender. -• -· · , ·. _ . - . . . .. __ . _ . 
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O Sa. GALDINO D.>..s NEVES dó. um aparte. 
O Sa. JEnONnro SoonÉ :-V. Ex. não tem 

razão. A org-anização politica dos E:stados-Unid()S 
é mnito diff,·rente da nossa; é uma féder~ção em 
que cada e::tado tem su3 autunomi:~, con•:or
rendo apenas para o orçameuto geral, e nos ca~os 
de guerr;J: P•~la constituição :~mericnm1 o pre
sideute -~ nn tes o r•![lresentunte de toda ~ naçiío 
perante o estrangeiro, do que outra cousn; cnda 
um dos pequenos estados gére sens negocios a 
bel-pr~zer. · 

o Sn.. GALDINo nAS NEV~S:-Ahi v. Ex. e-sl.li 
de encontro. ao Sr. 111onte, que quer a sepançào 
da igreja do Estado. 

O Sn.. ·Moxn :-Em termos. 
O Sn. J.El\ON'\'}!0 Sooruí.:-Sr. presidente, acho

me fntigado, e mais rec.eioso ain<la de abu~ar 
d~ c~mara 'fUe me te10 bonr~!lo com sua lltteo
ção (mu;tos não apoiados)-; entrl't~nto, me ha 
de petruiltir V. Ex. qu•· eu· tel· mine o presente 
discurso, de cuj Cl fim muita,; vez<•s fui desviado, . 
eitnnrlo um ·pedaco do relntorio do nob1·e depu
.tado pelo Amazonas, qnando era pre~idcnte da 
província de 1\linas Geraes: si o faço neste mo
mento, é por só agora me chegar ás mãos. 

· Sr. presidente. o cen•ellleiro Joaquim Salda
nha Marinho, no relatorio com· que passou n 
administraç.io ao vit:e-presidente, externou a 
seguinte opinião a re~peito das instiLui~ões con, 
tra as quaes, hoje, combate a todo transe; sem 
tregua nem piedade ! . 

• O sem inJrio episcopal de lfariánnn est5 
dividido em dous estabelecimentos; nm na 
cidade de Marinnna e outro na serra do Caraçn, 
3 oito leguas dahi; :•mbos, porém, sujeitos ao 
me<mo centro clir:ector, ás me~ma~ rel!r~s ~ 6s
calisação, ambos dirigidos por !ladres lnzar1stas, 
e sob a immediata inspec:çiio e cuidados do 
Exm. bispo de Marianna. 

· ·: ·Â~tà·.;9· iti~~~i·~~:t~·d·~ 'éffi· .. ~;li · edin6(õ ~;n: 

. O S:a.. PoMPEU:-Condemna a institu:ição em. 
SI._ 

O Sn. Ce~ARJO ALvm:-E' rninlüi" opinião que 
:~s irmãs de C:1rid:vle têm prestudo I'elevantes 
serviços :i pobreza e á educ .. ~o. 

Ult Sn. DEI'UTADO:-Abouam os estabeleci
mentos. 

O Sn. IEnoN:rltO SoDRÉ:-}.bs por quem são 
diri0:idos? Peh1s irmiis de caridade uns ; pe!&s 
I azar i>: tas outros, que hoje incorrem na .. ira e 
no odiu, ttl]vez, dos nobres deputados. . 

Ao wrmiu<tr, porém, perguntarei apenas, 
quem tem raz:"to: -o ex-presidtmtll de Min:~s, 
o ::ir. con>elneiro Joaquim Saldanba Marinb.o, 
ou o actual digno representante pelo Amazo
nas í' 
. Quanto 3 mim, catholico como sou, só me 

r<·sta pedir ao e~pirilO divino, que o~ illurnine, 
o repelir ;1s me111oraveis Jl3lavra~ da sublime 
victimn do Calval'io: -Pei d .uc -ll!es, Pni, por
~ue elles nlio sabem o que fazem ! · 

VozEs:-)1-fu-ito bem! .Jli,~ito b~m ! -

(O ora!Wt· é felicitado por todos os Srs. depu~ 
tad·;s .) 

Vai á mesa, é lido, apoiado e fica adiado por 
terem pedido 3 palavra diversos Srs. deputados, 
o seguinte 

Reque,·im.enur 

Requeü·o que, por intermeclio do rninisterio do 
imperio, se peçam ao governo as -Seguintes in,
formnçves: 

! . o Qu:tl o numero. de associações religiosas 
estrangeiras rtuer do sexo masculino, quer do 
reminiuo existente; no Jmiz; '· 

2." Quaes os estabP.Iecimentos pios, 011 de.ins, 
trucç;lo. dirigidos pelas mesmos :issociações, on 
seus preposlos. 

S. R.-24 deiulbo de 1880.-J. Sod,·é. 
O Sa. GAviÃO PEIXOTo pede e a ~mara con· 

ceue ur~encia para -apresentar um requeri-· 
mant'O sem prejuizo <la urgencia concedida ao 
Sr. Joiio Dl'igido. · · 

plo e s~lubre. ba p•JUCO consideravalmente me· 
lhorado. E' regido com toda a economia e ?.elo;. 
e tanto o reitor como ns professores, entre os 
quães se cóntam notabilidades nos materi~~ 
que ensinam, cumprem perfeitllmente. os seus o ~r João Brigido:-Sr. presidente; 
·deveres. . · estava bem longe de querer occupar a 3ltençiio 

................... · · .. ··- · · · .... · da C<lmara r~llando sobre assumptos ·que en
• ·: .Ó.es'tábelecimento das irmãs de carid:lde de tendessem sómente com a provincia, a, que te-
MnriJnnn .•........ : .. : ... : ............... · • ;nho 3 hour~ de. pertencer. ·As discussões· sobre 
. ... ..•. . manteln.-sé· com. o. proilucto do . bem factos occorrhlosnas províncias, ou sobr.e pontos 
dirigido trabalho das orphãs. desvalid:ts .que ·de volilica pro-vinrial, repetem-.se t<~ntas vezes 
sustentam, e pelo mai~ accurado zelo e bem ne~ta ~s:J, que j~ . Fatigam a sua attcnção e ca
entendicla economia; ~endo em f;1 lta destes re- hiram em desagl'ado . 

.. cursos $ncco•·ridos pelo Exm. bispo. . Não quizeia vir á tribuna par~ oc.cupar-me 
· c A dim!tora é de um· zelo e d••dicação ~es, do <Jssumptos de ordem t!ll, repito; ·e si pedi 
qne a tornam credora do , reconhecimento pu- n ·p:tl<~vra para filzel~o; não foi senão, pontue, 
blico. . de,ta vez, de fac!o~ oecorridos M Ceará se· tem 

c Todos estes estalielecimen_tõs,f,r'11il visitados quer,ido detlur.ir moti1•os p~rn . censura~ gr~Yis
por mim. e quanto in(ornP ci' V, E:c. {IIÇO-o ootn sinws ao gabinete, tomando a ruaten~- de 11m 
a certeza que me da o proprio conlteciuunto que inte1·es~e comru~m. _Refiro-me a~ co~fl.1cto; que 

·~uiri. • . . teve Jogar na Y.tll~ a.e -S. c'FraUCISCO, por•octa-
. ·. 

8 
· • .- · .. ·N:: · · ' d t s:ão de. f:tzer-se~ ali ia eleiÇão de· veread.or:es: e 

~ .~: Po:.~uu .• - . ao pro-va na a. con l"a. o ·juizes de paz. · . . . . . .. ._ :_ ·: . ;-· . 
. prutcapto. . . . . · . . - .. . . Tratundo-se, IJ9rém; de .uma-questão;. que~fo1 

O· Sa.· FaA>iCIScO SoD.Ri-:..:...Mas· abona. . classili~da na.· ?olitica. geràl,' tenho' ~re,i!O."d.~ 
. ~-!'' ~ .· - ~- =.-~· ,'. ..:. ~ ... :~· -· · .·~~ .. --~:-: .. ~.-~·::~ 
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esperar uma excnsa, vindo augment~r o numero illustre senada1' que o partido liberal désse o 
já tão avultado dos discursos sobre factos oe- mâo exemplo, ou qnetenl1a clle bem aprovei
corridos em ]Jrovincias. Wdo a li~8o. Actos de viulenci~ em eleição con-

Sr. presidente, o tragico anmtecimeJllo_ dtl stituem uma culp~ exclu~iva dos conserva
Victoria, em Pernambuco, outro àe menor 1m- do1·es, e senüo, Vt·jamos, recorrendo ~o:; factos. 
port··neía M .Tahü .da [Jra,·incia de S. P;rulo, e Dul'aute qu~tro ~c nos, que ao pn1·tido Jiber.~l 
finalmen!B um terceira, de qnl\ se tem noticia no coub<i governai' n provinda do) Ceará, a sab~r: de 
Ceará, chamaram a atteu•;ào de alguns membros :1.86~ a i8u8, não se derr~mou uma gota de 
da maioria do sen~do para um srstema de ata- s~nguc em cleit:~o. Nos dons annos,que deco1·rem 
que ~o governo, que até ag-ora n1io lhes tinhn de sua volta no JlOder, deu-se n~enns o facto 
suggerido ·a paix5o parti daria. Depoi~ de mil uni co de S. Francisco, em que todavia niio 
obsta.culos OlJtlostos :i mat·cha da governo e de entrou culpa sua, como opportunaruente hei de 
imputações dtl todo o genero, pnra p.et·del-a na mostrar. · 
estima do P~iz, entendeu-se c.omo -mui con: O Stl. SouZA. ANonADE:- Foi elle quem mais 
veniente, fazel-o pass;~r por violento 0 sangui- concorreu para (lesmoralisar o partido conser· 
nario, I:mçando á sua conto nquelles factos, e d • 
·raz()ndo sentir que entrou nas suas vistas fazer vador o Cear ... 
o seu partido triumphar, na ultima eleição, pelo O Sn. JqÃo BrúGtóo :-Entretanto, Sr. preoi• 
emprego de-força. dente, os nmigos cto i!lustre senador deixaram, 

Illals que todos se tem esforçado neste intuito como disse, um rastilho_ de sang-ue, que n5o será 
o honrado senador pela minha província o Sr _ possivc! ap:tga~. (Apoiados.) Não. me réfiro ~os 
Domingos Jo~ó Nogueira.Jaguaribe. S. Ex. faz ractO$ occor;idos, nos dez anuos, em tilntos 
corga ;.o partido liberal do conflicto de S. Fran- pontos do Imperio, em S. Josê dos Pitthaes, na 
cisco, dizendo que para fazer-se o qu tdro da sl· Impero triz e outr<tS; me limitarei a considerar 
tuDção politica, que vamos atravessando, ns côrcs como as causa; foram ·no Ccnrn, parn onrle se di
ruai~ apropriadas são as ·mais carregadas de rigiram as vistas de s·. Ex. Alli correu o SRn·gue 
sangue. · n jorros, e os cHsos àe interven~;iio da tropa em 

Sente o illustre. senador:.' que no seu coração eleição, espingardeando a opposidio, reprodu
se abrigam germens abundantes de liberaliomo, zirnm-se de modo à le-v-ar á convicçuo de todos 
e sem embargo n~o póde decídir-~c pelos libe- que as autoridades pohciaes, os magi~trados 
raes deste pai"z, pois que só lhes divisa ten~en- mesmos, sob cuj<~s ordens e em prt~sro:nca de 
cias .parn o exterminio de seus adversnrios, no- quem se d~v~m os morticinios, não eram estra-
tad;tmcnte na sua provinci:J, onde se re~etem as nhos a essa nwlv:ersncão. · · 
hecatombes, tudo é perseguição c violencia. Nn :odnlinistl'nçiio ·do Sr. Fausto. em .. :18~9, 

Asserções semelhantes, Sr. presidente, são começo do. reinado d"s H .a unos. uma força de 
dignas de toda r!lporo. Si é verdade, que nas linha invadiu a matriz da cnpital do Cear;\, 
elei~es, que corrernm ultimam~nte no Ifnperio ferilt cid~diios inermes, ~rrebatou a urna, e fe.z 
sê viu 3· força publica intervindo em alguns retirar u I oputoção á baio_neta .. prendendo os 
pontos; si é verdade mesmo que da su,., inter- que so não resignavam ;i tamanha violencia. No 

· venção directa ou iudirectamelttc re$1lltat'Qm dia seguinte fazia-se uma outra eleiç~o na casn 
violt~ucias, de tudo isto a culpa seri:1 aind~ muito da e<tm:tra. (Apoiadas da deputar-ão do CeM·â.) E 
mais dos conservndores, do que· do> Jiberaes. era ilfl':motor publico nessn qu~dra o Sr. scna
(Apoiadtls .) do1· JnguariiJe, qne, si se póde escusa1· de gr~nde 
.o partido liberal, que passa r~pido pelo poder, participa\::'io, ~llei(~ndo qnc outros chefes havia 

ou antes, raras vezes tem governado o paíl, não cnt1'e os conscrv~dores, não dir~ que tivesse -
tem culpa do bnbito que $e arraigou na po- entlio ~s idé~s de iloje; pois t{Ue n1Io denunciou 
puh1ção·braziMra de n;io :tdmiltir el~ição sem dos culpados, não pedill. a punição dos crimi-
a presen~a da força pllblíca. Quero dizer: si ai- nosos. .. 
guem J.)óde ser :1inda agora responsabifisado por Em f852, na aàministr~ção do Sr. Almeida 
esse abuso, deve ser que;n .o implantou, gover: Rego, deu-se nn villa do Canindé um mortici
uando o paiz tão longo tempo. - nio cn1 quç pet:ecerilm, al<~m do chefe liberal, 

Durants os· 14 annos do primeiro domínio teuente-coronel ~Iat~oel_ ~cndes, cid;tdiio impor
conserv:~dor, as eleições se foziam, por toda _t:mte, mais dou~ mdiVJdll<lS d:t parcialiJade 
parte, á biliOMtn. "Voltando au poder o partido de -~~b~ral,_e_ h_om' e mnumeros feriment11s. A po
S. Ex. c dominando ~-x.tlusiv:tmente por espaço liCia dm;:nu o COt11bare, e não houve alo-uem 
de iO annos mai~, n3o mostrou que tivesse re- JHlnido ontre !IS conserndares de cerl.:l hf,por
nunciMo ao seu systcma de eleiiões, ~~ pnr toda tanci3, num grDiio as que•~~s da família do 
parte deixou vestigios de san~ue, result:1do do finado.--
emprego daforç<~ publica. (Apaiadus.} Em i856, na administr~çlío do Sr. Paes Bnr- · 

O Sn. Sor;z_\ Á!I"DllAD.e:- E o sr: Jagunribe é reto, a elciclio tle cnm~r:JS.e'·dou~ m~zPs depois a 
o menos competente ~ara fallar em vlolencius ; de elelt11res,furiio umu cal:tmid:ir.le,sem ~mbargo 
agora estã muito Catào e patriota. · de tod:1g as ~autelas, que tomou esse llrazileiJ'O 

O Sa . .Tolo BnrGIDO. :- Os maus habilos niio de s:mdoso mcmoria, para evitn.r os furores de 
d . seus ~migos. 

~· es~rraLg<lm assim, em pouco l<>mpo, E'·pre~ 
c1so u.mu re .. cção longa, bem longa, c não \lavia O Sn. Sou-1-A. A.,.-;oRAnE:...:...Apoi:Jdo. 
esperar q)le a melhor semente germinasse em . O Sn. loio l3niGI_no:.,-q_ St. Paes Bnrreto, que 
·.a1~ns · d1as _ a~enas, Ao .. meuos em relação ;i. tmha as melboresmtençoes,exp.-!diu ordens para 
.. minha proviUCI:I, Sr- presidente, não dirá o que a força se abstivesse de qualquer parttci-
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pação na eleição, recusondo-sc n todo pedido, 
que llle ruzinm, de novos. destacamentos para as 
localidades . . .· · 

verom que dar partilhn _ aos conservadores, nas 
elekões, fJUe então se flzp,ram. · 

Nlió const:~ que S. Ex. tivesse procurado 
obstar a ess~s desmandos, como autoridade que 
era, e como candidato ue5sas eleições. 

. Com os quo, porem, existiom pela província 
fez-se a eleiç:ío. l'lintou-se no Cra.o, em Sohral, 
em ·sant'Annn, e na· Imperatriz, ~em embargo, 
como disse, de não ter poup~do o digno presi
dente esror~os e manifestações p<lra fazer as 
:m_toritl:ides P"liciaes entrarem nas suas vistas; 
de p:ar:mtir o votll e e v i til!' desordens. Em So
lJr:ll foram mOt'tos quatro iuilividuos todos H
bernes, ficando feridos cerca de 30 pessoas ; na 
cidade de 8auL,Anna succumbiram tres, na 
-Imperatriz um, e no Crato, finaln1ente, fot morto 
José Landim, memllro de uma fau1ili::1 impor
tante, na lll'esença rlo propt·io juiz de direito . da 
comarca ('1poiados da dPpulat:ào do- C~a;·á), que, 
para mais esehwecimeoto dos factos; era o 
illmtre senador acLMI, o Sr . .Jaguarille. 

O SR. SouzA ANDlUDil : - Foi mor~lrnente 
um dos (lrimeiros re~l,)on~aveis de,sa morte: 

O Sn.. JoÃo Br.mmo :-Nunca direi que S.Ex. 
particip~sse desse crime, que o premerlilas~e, 
que me,;mo tivesse idea de quB tão hor
ró•·oso crime vie,sl) ~ ter log·:•r debaixo de su~s
víst;IS. O C;lSO é, porém, .que n:1s idéa~, em que 
S. E~. está !•oje, n5o excus1mdo o governo e_ 
as :mtol'idaàcs liheracs pelos fados da Victo1·ia; 
Jahue S. Francisco, S. Ex.. não lioderâtambem 
ante a nnção subtrallir~se á responsahilidude 
pela morte de José Landim, e pelos ferimentos 
ae tantos outros nessa occasmo; ~inda m~is por
que foi S.Ex. quem m~ndou que.a força deliuh~, 
que se houve tão mal, vie~sD para a mntdz, 
quando aliás estavDm desarmados. todos os libe
raes, e nenhum perigo ame<~c.ava a ordem pu
blica. 

S.Ex., que ora exige da au1orid~de energia 
c força mornl ~té para conter sold<1dos que 
ne!lses mementos se tornDm dtjsenfreiudos, ro
gado p~r<l obstar que a tropa conti;,ua~se •• ati
rar e :1 ferir ~ baioneta, foi obrig~do a d~clarar 
nos que o cercnvnm, que clla C) não ntt~ndia. 

Ora, em vista destes factos, de que tenho féito 
a resenha, e que S. E~. niio contestará, não h a 
duvidar que o pnrtido r1ue pror!lssa o ordem e 
poupn o &angue de sens nclver~ari11s, n5o é o 

. que S. Ex. ,dirige, na provinda, mas ao eou
trario :Jqudlu a .. que pertenço. ·Letilbr<~r<·i 
ainda o morticínio da Telha, em que pereceram 
quatorze individo.os, ficando feridos mais de 
trinta. . ·~ 

Não va em desabono de S. Ex., cuja boa iu
dole eu sou o primei~ a reconll~cet·, quanto 
expendi, e releve V. E:c, _Sr. presidente, que 
ainda nddu:~.a. nlg·um~s considerações ao que 
tenho. avançado. 

E' W1mbem verdadP, que immediatamente dec 
pols da occurrencia tr.1gica ·da cidnde do Cra
to, o illu~tre sen~dor fo[ removido p~ra a 
comarca de SobraL Ainda estava quente o 
sangue das vietimas de Novembro naquella ci· 
dade e na de Saut'Anna, e, infelizmente paht. 
S. Ex., a ab.;olvição dos conserv~dores, iruplica
élos n~sses facto~, veiu a dnr-se no tribunal que 
S. Ex. presidia. 

Sr. presidente, uma nova geraç'iio de homens 
politicos podcrit levantar a voz neste paiz, para 
condemnat•, pnra lnnça.r o anathema ao governo 
actunl pelos crimes da Víctoria, de ·Jahu e 
S. Francisco; S. Ex. não, esi é força dizel-o, 
com· elle quasi todos os que . tem actualmente 
um't cad~ira no senado, pois que raros s·o os 
que entnralll olli, pas.;aado impoliutos por <lsse 
pandemcnlo, que ~e chama-'-eleição brazileirn. 
Alli nãu e:;tão pouoos doc; antigos presidentes de 
provinci~, fJUe empregaram a força publica em 
eleiçces, 011 viram empregai-a, durante seu go· 
verno, máo grado ·suns ordens. Devo acreditar, 
portnnto, qu!l resp>m-<abilis:indo agora ao g~bi
nete pelos factos indicndos, suas accusnções não 
são feitas bona. fide. . 

O Sn. Po!ln>Eu:-São feitas como arma pnrti-
tidaria. · 

O Sn-.;J'oÃo BB.IG1no :-E' que, Sr. presidente, 
de oyl:fnario a p~ixão pDrtidaria em homens de 
id<1de avançada se faz mais perigosa que nos 
moços. 

O Sn. Soou ANoiLI.DE-::Leva seu odio n[é 
entrar no lur dome~tico. · 

O Sn. THEODORETO SouTo:-As trcs vagas de 
senadores é que produzem ess:. .vertigem. 

O Sn.Jolo BI\I_GIDo:-Os homens que se apro
ximam do tumulo, cilrreg~dos -de ambições, 
vendo. falbar-lhe> a tempo, correm precipitada
mente em direcção Íl mi.ragem da politica, onde 
jrrlgam encontrnr fina!mettte o flltllfo de suas 
fJmilias, das quaesreceiam separar-se em llreve. 

Dahi, a meu vor, a n-ienor preoccupação com . 
que se pmcede na camara; a menor paixão coro 
que vai seu caminho a-mocidade br:izileira •. _ 

o moço sente' que se lhe dilatam os horizon· 
tes da vida, e, (Jois, sua ~mbiç5o, nt\enuada 
sempre pela esperança, não vahté aoph_renesi. 

PóJe bem ser, Sr. presidente,· que nos con
·flidos havidos. ul.timamcnte .entrasse alguma 
culpa das <~u.t6ridades; -·ma~ isto sera. ~dmlttin· 
do-se a nov<J 'doutrina de que se devn deixar 
liberdnde aos q_ue pleiteiam uma eh·i~·ãoaté para 
se trucidarem,- N~ste ponto divirjo de .muitos 
dos meus amigos,. ·Entendo· que, cmquanto a 
educação·_politiea não fôr -complet~ neste paiz; 

Antes do illustre senador ter tom~do prirtc 
na memDranda ,eleição do Crat••, já Linila es.er
cido o seu .cargo de juiz de direito na com~rra 
de::>. Joiio do Priocip·c. Ahi fizet•am-se t<~mbr·m 
eleições a viva forçn, e !JUaudO ia em furia Uffi:l 
perseg-uição jurliciariade tal o!'dem. que houve 
indivíduos p:onunciados.· por crime de·mtJrt(~; 
que se dPrenderatu :1presentanrlo os que ;e _di-· 

· __ ziam· .. mortos por elles: :Os lib~raes ,- quasi em· 
unanimidade.na·coinarca, mos em c.oac~o, ··ti" 

não será pmrlente collocar a força publka ã 
grande distan.ci~ das matrizes,·quando: se }lrO~ ' 
cede a eleições, a menos, qlle. se queira. 'pôr 
·em ·ri.;co a vida. dos. cidad.;ios~.como. se .. deu nà 
cápital. do Imperi_c,: A quesmo ó saber ;Jazer 
delJa o uso conveniente. ., · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 14:27 +Página 13 de 22 

424 Sessã:o em 24 de Julho de 1880. 

Não é que eu pretendtt que o partido liberal 
precise des~e elemento para' vencer eteições. 
Estuu convencido de que dous terços d~ popu
lação do lmperio pertencem ~o partido libend, 
e que o partido couservador no BniZil nihl 
passa de um :JrLefacto ollidal, partido de sum
midades, póde dizer-se - um estado maior po
litico. 

Sr. prt3Sidente, tratnndo à a elciciio de S. 
Fr:mci~co, o Sr. senndor Jag-uaribe :lvan,ou que 
o delef"<ldo do ternJO, 3li<ís homem reconhecida
mente l-J3Cifico, de <JCcórdo COlU O l)rOrnotOI~ da 
comarc:a, tinha mandado atirar sobre cidadi.ios 
inermes, q11e s~ dirigü1111 á matriz para dar 

·seus votos .. Os factos referidos nssim resen.-
tem-se de jn<>xactidõespalp:avei~. 

Em pr1meiro logat'. os comervadcnes, cujO$ 
nomes se declinam nus pnrticíp~ltões officiae~, 
nunca foram pacíficos. l\iuitos delles são turbu
lento~, já implicados em ~rravissim.-lS desor
dens, alguns j:i nccu~nllos de bomicidío com 
bons ruud~mentos. De[JOÍS, algnns d~SSí% ho· 
meus, não ha muito, contando com a fra
qullza, em ql:le a reforma judici<tria tleiXOtl as 
autoridades polici:t~~,. entraram de m~o arm3dn 
D:Jque!la vill::1, e em -forma de lJ~~se;~ta insul
taram· ã noite as autoridade, retir:,ndo-se 1m· 
punes. 

Yultando, agora o pretrxlo da elei~~o. não tra
ziam dispos1ções mais pacificas, e eis ptmrue o 
dele;:ado do termo paz á disvosiç:io da m\:Sn 
parochbl a pequena , forca de~t:tcada ná
que!la vilta. lsto re~ulta da propria com muni
cação do juiz municip'•l de S. Francisco, chefe 
dessa parcialidade polilica, o qual os dá como 
nrmados, vindo procurar o destacamentà á noite 
á porta da mntriz, qur: elle gu:~rdava. 

O sn. PoMPEU:-Isto está plenamente vrov~do. 
O Sn. SIGis:.ru!mo: -Hoje andn-se co:n ar

mas fazendo possciutas. 
O Sn. JoÃo BmGmo: -No con!licto que dnlli 

resultou, foi morto um individuo, e este era da 
pa rcitllidod.: lioerul. Chan111Va -se José de Abreu. 
Os ruorllS e feridos tonservDdores nem se quer 

· se nomeiam, illRS os li!}erues e os solil:tdos que 
ficaram feridos, fornm par:a o h·•spHnl de ~ang-11e. 

De tudo que ~e come~·<fa dizer do contlicto de 
S. Francisco dedi!Z•J,..que os cons~rvadores da 
minha provincia preil_nram um processo _ad in
star do que se fez (Wl' occ~sião d~ morte de um 
individuo de nowe João l'iey, na eleição muni
cipal, que se fnzin no capital da proviiÍci~, du· 
raute a ominosa administração do celebE>rrimo 
Sr. João Wilkens de Ma tios. A base para a 
absolviçfio dos.,couservadores no mortieinio de 
S. Francisco jú est:i preparãda. -

O j)-liz muni~Ip~l do termo, em oillcio, que 
corre lnt()re~so,wsmú~, com t!)d:t a inf:enuid .de, 
que, p;ts;.ado o eonflH!lo, o~ ll!:Hmtes uwnd:u·am 
,ó.ar muit!JS tiros cont1:n o frunt~spicin da matriz. 
afim de nwi~ tarde simulat•etn que 1Wll1'l! mn 
at:l~]Ue d:t p~rte dos, conservadore5 asse.rurnncio 
que. po~cos tiros por par_te destes se" fizcr'-!m 
ouv1r, tlio raros, t~51 sem dire~çi1o, qne não 
co~sta que o part1do hberaltivesseumsó homenl 
fendo. 

o Sn. POliPEl:r : ....:... Isto e irrisorí o. 

O Sn. JoÃo Bmcmo : ~Esta insinuação é feita 
no intuito de ma1s tarde sustentar-se qne o pe· 
Qimw de;tacamento Dão teve que defender a 
vid;~ contra :.1 multidão nrma~n, mas fõ·r~ quem 
llier:o todos os ferimentos de liberaes e conser
,;~dures. 

E, Sr. presidente, a que fim os amigos ~o 
Sr. Jaguarlbe se didgiarn armJdos e .á noite 
p~r:~ a matriz, onde esse desv c:•mento devia 
eswr em alarrna, pel~ su:~ 3JJroxinwção ~A que 
elei,-ão h1U1 elles liqllella hor8, qua11do ainda 
no dia se:;uinte é que t:!la devia ter Jo~ar? 

Alguma cou!'.a, digo eu, se pfClcurn com 
aQuelle officio, eS[lecialmeute inutilsar no pro
motor actual da comarca, com o ·qual se não 
conta pa1·a a innocentaçio dos criminosos. E' o 
c:•,-o, qne se repete, do Sr. Wilkens de Mattos, 
prowr.mdo laa,ar á conta dos liberaes e elos 
cor.oervadores, a elles enl;io nlli:.dos, a morle de 
Juão Picy, pra;k;~da pela fory~ pubiica. O es
ca ndalo creou rnizes. Msim como esse presi
dente, em cuj:t administração se matou 1m 
eleição da capital e na eldção de lcó, embar
cando olliciaes, tendo sold:tdos na sulit~ri[l, sus
pendendo juize~, e m~ndando-os processar, con
S•'InJ.iu a])s"lver o soldado, que matou aqueue· 
infeliz, réo quasi confesso e apontaJo jmr seus 
c:luwr:1d::s, vi~a segur~ment., o juiz municipal, 
chefe conservador de S, Francisco, salv-ar-se a 
st e :~os seus. 

lrife!izrnente para nós não será isto de tódo 
im~ossivel, pois que nos~os elewentos de força 
na provincia consistem tão somente na im~ 
pt·eus:J e no povo. 

o Sn. SouzA ANDR.>,.nE : - Os magistr:tdos 
são quasi todos conservadores. 

O Sn. JoÃo Bn1 GIDO : -::- Durante o longo do
mínio con-ervador, nos U annos, e nos :10 
ultirt.os, pronunci~dos pelos morticintos, que 
apontei, furam sempre c exclush·umentc os li· 
bet·ncs, de cujo lado eram as victitn11s. Nenhum 
conset·va<lor, ainda de menor importancia, 
soll"mu por crime de~ ta ord~;n. 

Para inteiro conhecimento do paiz quanto aos 
fa!;tos, de que ~e oMupou o itlil.strc senador, 
f:~re1 <.iud;1 a leitu~a de ;ilgllmas communic~ções 
offici~es sobro a occurrenciu de :). Francisco, 
as quaes se encontr<tm nos jornaes do Ceará. 

Diz o promotorpublico da comarca: 
• S. Fraucisr.o,·L•.de Julho de !880.-Illm. 

e Ex.m. Sr.-Deu-se honttlin um lamentavel 
acontecimento, que apresso-me em levar ao 
conhecimento de V. Ex. Das6 para 7-boras 
dn noite um grupo de homens, que se dizin do 
lado con"e~V<ldor, capitane:~do _.· pelo,!llajor Jia~ 
noel Franc1sco de Salles, Vicente de Salles 
Gorn~s Pr•mo, José de Barro.; Pelintra, Manoel 
Thnmé Bodrignes e ouLros, grande parte a ca
'"nllo e armados de arlllaS de fogo, ao som de 
mu~ica, nvanc;~ndo parao lado d~ 1greja matriz, 
houve alli um tiroteio de que snhil•nm muitos 
reridos.e al~uns gravemente, resultando oiuda, 
o que e m;1ts llorrivel, a morte de um rapaz de 
D(Jme José Abt'eu. ' · 

f!:oje requeri corpos de delicto e inquerito 
jl{)hc1al . para dar opportunaroente a deo.uncia 
?ontra quem fôr achado em culpa. · 
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Precedentemente corda o boato de tJUe os 
conservadores pretendiam de vespera assaltar 
a igreja para inutilizar no dia ·segutnte-(hoje) 
a eleiçiio para juizes de paz e vereadores; o de
legado de. policia, segundo referiu-me hoje, 
para prevenir esta eventualidade, conservou-se· 
na igreja eom a !orç~ public:~ e povo. 

Nlio obstante esta prevenção, os conservadores 
não reeeiaram, e deu-se por isso o · lament:~vel 
sueeesso, que acima referi. ·- · 

E1 voz geral que, além da provocação, a ag
gressão partiu do grupo cnpit:Jneado pelos chefes 
conservadores, ntirando um . rapnz sobre um 
soldado, ~ue está bastante ferido . . 
• Neste momento e n estn hora, tO do dia, é o 

que -posso levar no conhecimento de V. Ex., 
aguardando õ resultado do iuquerito, quc.r.e
queri, para, mais de espaço, historiar este de· 
sastroso acontecimeuto. 

Deus gu:u·de u Y.. Ex . .,-Illm. e E:tm. St·. Dr. 
José Julio de Albuquerque Barros, muito digno 
presidente do Ceará .-ü promotor publico, Ray-
?nundo Vossio Erigido ·dos Sa1~tos .. • . · · 

Tambem o delegado de policia, dirigindo-se 
ao presidente da província diz: _ . 

• Delegncia de policia dn villa de S. Francisco, 
:!..• de Jnlho de 1880.-Illm. 6 Exm. Sr.-No 
des~mpep.ho do cargo que exerço .neste term.o; 
cumpre-me levar ao conhecimento de V. Ex. 
um grave ncontecimento, que teve logar hontem 
Msta vill;t, cere:~ de 7_horas da noite. · 
. Devendo. ter legar. hoje n eleição de veren
dores e juizes de paz desta villa, cor.riá o boâto 
de q_ue os conservadores pr6tendia.m atacar a 
igreJa e senhores della, repellir d'~Jli a mesa, 
que COra eleita no dia 28 de Julho proximo pas-
sado. · 

Correndo-me o imperioso dever de manter a 
ordem. e trnnquillidade pullllca desta villa, se
riamente an1eaçndns, corri· ao delegado da Im
perutriz, solicitando sua coadjuva<;li.o, Vi$lO como 
não .dispunha nesta vilb senão de um pequeno 
contin~ente de 5 praças de policin; eritão D.LlUelle 
delegaao, attendendo á minlln jnsta r equisição, 
mandou pur á min:ha disposição o deslac~mento 
daquella villa composto de 9 praçris. . 

.Assim secundado · pela forç:t publica e povo, 
conservei-me na igreja hontem desde as 6 horas 
da tarde; e j:imais suppunha ,.que -á desv.eito 
destas minhas providencias, t~madas ostens'iv:~· 
mente, os conservadores levassem ·:i execução o 
:plano .. concertndo de ante-mão.:- Entretanto 
desde .as 6 e mei:.>. para 7 hohts ela noite de llon
tem, um grupo de homens da p'ovoação do :li'· 
r\liul, fresuezia da Imper<ltriz e de outras vl.sic 
nhas, enpit\lneado plllo major Mnuoel Fr:mcisco 
de-· S:~lles, .. }fanoel · Tilomé Rodrigues; José Pe; 
lintra, Vicente de Salles Gomes i>rirao, Joaquim 
Raymundo Cavalc:mte e outros, muitos á cnvallo, 
armados, na· maior parte, de rewolvers e outras 
armas de· rogo; ao som· de mnsiea; fogos-do ar e 
gritos aterradorea. av:mçara de uma das extre· 
midades .da villa; em rumo da igreja. 

Alli chegando, a tropa .mandou. ao grupo que 
fizesse alto; mos • um dos do grupo, picando o 
cavallo sobre um soldado e disparando-lhe 
uma anria, deu logar esta .. agressão a que fosse 
repellida, tro~ndo-se_tfros de parte,á pàrte.-o 

TDmo UI.-:;4. ' : · . 

soldndo acha-se bastantemente . ferido e resul
taram diversos outros ferimentos graves. e 
muitos leves, e infelizmente a morte de um ra- · 
paz de nome José Abreu, do.' lado dos liberaes. 

Hoje o digno promotor da comarcn ·que se 
acha nesta vma, requerau.· corpos de delicto e 
inqueritos policines sobre este tristíssimo acon· 
tecimento. 

Devendo voltar n força policial, vinda da Im
peratriz, comprehende facilmente V. Ex. que 
o socogo pubilco não poderá restahelecer~se 
sem que n5o sejam tomadas energicamente 

. providencias, dig~audo-se · · V. Ex. mandar 
parn aqui, qnanlo antes; um forte de3tacamento 
e um o.fficial do confiança, que se imponha ao 
respeito de desordeiros, que nmMçam vindieta 
e l.Jbsonnm tomal-a na primeira occasião. 

Felizmente corre hoje o processo eleitoral 
sem que a mesa fosse coagiria a ab:mdonar seus 
traba!t1os :-Deus guarde ú V. Ex. :--lllm. ~Ex. 
Sr. Dr. lo sé Julio de Albuquerque Barros, M. 
D. Presidente desta provinci:l do Cenrá.-0 de· 
legado de policia, Eufr·asio Alves Caraeiro. • 
·Foram ass'im os factos, que já se procÚra 

torcer parn serem lant.ados á conta e respon>:lbi
lidade do par~irlo liiJeral. E de envolto com 
elles, procur:~ fazer acreditar o illustre. senador 
que outros se deram, provando plano e inten
çiio formada, nas cidades do Aracaty e l\faran· 
guape. · S. Ex., não trmdo outras -- provas a 
que se·soccorrcr,scrve-se dos telcgrammns,agora 
em moda, .de telcgrammas expedidos por 'íia 
de Pernambuco, nos quaes se dizia gue em i\Ia· 
rangu<1pe a igreja matriz foi cercada !lOt• uma 
força do corpo de policia, ameaçando 1m pedir a 
entrad:l MS conservadores ; quo no Aracaty de
.ram-se irregul~rid:ldes, vicias ·a nullidõld(ls n:~ 
eleição não se consentindo sequer os protestos 
que se faziam. ' 

Naturalmente sobr.} estas occurrencias já 
ha de te1· o governo recebido communicaç1'ies es· 
criptas do nctuat presidente dn provincin. -

Marangunpe acna tres leguas da capital, e com
muuicu-se· com e~ta por uma. linha telegr.'lphica; 
do Aracaty a distancia é :de 25 leguas c ha 
tambcm commnnica~lio telegraphie3. Consa
guiuteínente o presidente da provincia deve ter 
tido tempo sufficicntc par:t recolher c commu· 
nicnr no governo· a·vcrdadc de todos c5ses factos. 
E, pois, vou m:md:~r á meza um rcqoe1·imento, 
exigindo informnçücs sobre ellcs, requcrimcntc 
que espero seja approvndo (!C) : · ·. . . 
. • Requeiro <iue se peça ao goveruo imperial, 
por 'intermedto da respectiva secretaria de es· 
tado, Informações sobre as occurreni:ins dada~ 
nas cidades de llarongunpe e Aroca ty, na: eleiçã< 
de ve·readores e ·juizes de paz~ que se neaba d1 
procedet· .-20 . de Julho ,de i 880.- J. Erigido • 

VozES:-l1i.lito bem; muito liam. · 
; Ve!U á. mas~, . é lido, apoiado e _approvndo . 1 
segu~~te . . . . 

· ReqÚei'Íf!IC1lto 

Requeiro ·que se peça· ao gove1;Ílo ·:imperiâl 
por interm:edio d:i. respectiva secret.nria .de,es 
tado, informa~ões- -sobre' as occurrencias , d·ada 
nas _cidades ~de ~aràil.giiape, · e Arac,am n 
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e1~ição de vereador~; e juizes de paz que ·se I mesâ; illegalmenle cÕnsliluida,acompanhado de 
aeaba. de. proceder. , . gente armada e apossou-se-do templo! · · · 

· 20 ·de Julho de 1880.-Jo.io B1·igido. · · O presidente e os mesarios da mesa legitima 
. ·. . . ·· - . . · r ecuaram diante do conf1icto imminente,. reali-
·o . Sr. Gavião Pelxoto:-Sr.pr.esf- .· zando-se mais uma vez neste caso o desfaç:.tdo 

·dente, discípulo aproveitado das praticas fe- pl:~no, que não levaram ao cabo no Jahú.; por
cnndas, de que nos dá testemunb.O o senado, quo a fo1-çn particular encontrou resístencia na 
venho m3is uma vez, em defesa do governo, força particulur; o cidudão oppoz-se ao cidadão, 
]ledir providenci~s ao governo, para que :1 lei defendendo o exerci cio legitimo de seu voto. 
não seja impunemente esc~rnecida, e á ~oinbta Accuso, Sr. presid~nte, o plano tenebroso; 
do poder legisltlti-vo cree-sc o enorme prh•ilegio cujos. fios se ligam entre si, e que servem para · 
de viçlal-a, protestando· se todos os dias -contra demonslr:~r á toda ]U;>; dous factos: prim~iro, a 
a. intervenção da autorid;de, que nao existe, .. manobra conservadora, geralmente ·assentada, 
emquanto à ·força e :t ~roude opposicionisbs de impedir a organização das ·mesas iiberaes, por 
representam as mais \<ergonhosas farças. meió dos juizes de paz conservadores; segundo, 

:Requeri informações sobre a torpissima em- o emprego da força, recrutada pelo interesse 
palmação municipal conserv:~dora aa fregueti :l partidario, para garantir os calculos aa frnude, 
-de Santa Rita do Passa:Quatro ; devo ~oje atirando, no C3!iO de C«?nflicto, a cn~pa -aos amigos 
requerel-as sobre um facto 1gual, que se rcal1z.ou do gov~rno. e a antondadc ·escolhtda .entre elles. 
em Brotas, província · de S. Pa1llo,'prote~ida_ O juiz de pnz violou a lei, quan.do depois -de 
por· gente armada ~os pret~n~idos asseclas ~a organizada a prhneira_ n:esa, acto _pel!) _qual era 
ordem e da ·paz soc1a! do dueJ.to e da morah· responsavet· no exerctc1o ·de atttibmçao legal, 
dade. . _ orgnnüon segunda, quando aquslla, pela eleição 

Sabe a eamara dos Srs. deputados qae a l egnl, adquirira o direito defunccion!ir • . 
eleição da paroehia de Brotas foi a_pprovada O juiz de paz 'Violou a lei, <J:Uando, .sem adia
nesta easa, s~ndo annullad:z_ a duP.hcata con- menta do neto da orgauiz<~t:ão, e por isso mesmo 
s~rvador_a. L~beral todo. 9 elettorado_ de Bro~as, _ sem. con.vocação prévia de juizes d~ paz e sup. 
nao _pod1a':ll os conserva~!>res esperar mesa quo pleutes, deixanilo_ entrever o conluio occulto, 
lh~s conv1esse, e por ·lsso, manobrando para fez. nova eleição de mes.-irios, ·no dia 2~; .a sabor 
.entar a ca~astrophe, trataram de preparar-se de· selis íntt!resses. · 
:para .o~ deseJados .fi"!l5 • ~ ,_ · O juiz de paz violou a. lei, quando, existindo 

O JDlZ a: pa_z D?-~18 vota~o, con,.ervador, Jo<~~ ele~tores appr!Jvado~, _formou esta mesa ,por · 
B~ptrsta .de OlrveH~-,_ no dia ~8 de Jun~o orga melo. da ele1çao de JUize· de paz e seus up-
mzoa. a. mesa paroch1al, na forma da le1,.· fazen.- - r · d· - - "' · · . .d s_ 
do-a eleger ])elos eleitores e immediatos; que .Pentes, contra tsposrçtles expressas a le1 de 
Dão lhe :poderiam dar mesarios á vontade. . . . 20.-de Outubro de i875 . 

. Organizada a mesa, eleito o seu presiaeilte, · O juiz de paz violou ainda a lei, porqne; si 
nada mãi> tinba que ver o juiz de paz com or- dons mesarios da primeira mesa não linhllm 
ganização de mesa e com os trabalhos da comparecido, aos outros compelia fazel·os sub· 
eleição. - . stituir, pelos meios legaes. · 

"li'3s assiiriilão succedeu; no dia 2\l ·ú.ro dos. O Sa. Â.NTO~<O G~ELos:- Tudo isto para de· 
chefes, cons~rvador, . Amador Flavio Simões, tender a lei e a moralidade! . 
requereu ao juiz· de pu pora organizar nova_ -
mesa, -sob· pretexto de terem siM eleito~ dons (} sn·. MARTnr F.RAl\Cisco:- "E a ordem t 
mcsarios não_·qualificados Vlltantes, quando O Sn. llil\TIM l'MKcxscn FtLHo : -São os 
aliás até o tinham sido por'meio de reclainação amigos da ordem! . 
aceita peló juiz de direito. . .·o Sa. GALDINO D.1S NévES:-Em S. João d'El· 

O .SI\. Á.'\'TONIO CA.RLOs :-Estavam r~conheci- Rei .. fizeram o mesmo; ma·ndando vir os portu·-
dos eleitores: eleitores eram. · guezcs da estrada União .Mineira. · 
. O Sn. GAVJ.Ão PErx.oTo:---Deferindo ao.extra- . -o ~n. GAvlÃO PEIXoTo : -Mas era .preciso 
vagante p.::dido, o insigne cabalista, conluiado . que vmgasse a fraude armada, que .não pôde 
com o seu·nmigo da petiçüo, organizaram n,ova vingar no Jahú. Felizmente, a verdade surgiu 
mesa ·parochial, eleita monstruosamente pelos 'completa dos factos, e é por isso que eu peço 

. juiies de paz e seus supplentes, contra o dis- . lieenc<~ parn fechar estas reflexões, lendo a carta 
Jlosto no §L-0 do art. :L • da lei de 20 de Outu~ . de nm conservador iOJpórt:J.Dts, nobre prot~to 
bro. de i~:i,_5, sem prévia convocação, e que da consciencia contra a falsificãção dos facto~, 
pJ•ociiUtzcia"immt?Já. se achavam p:!l':l a osten- pablicada sob a responsallilidade de seu nome. 
tosa representação da edificante comedia. Oconego Antonio Bento Barbo.<1a, ministro de 
. Conhecido o facto anormal, que se pretêndia Deus, não pôde ficar sileucioso ante a adulteração . · 
' leYa.r .ao cabo por meio -da capangágem ·recru- ·aos aeontecimentos,doJahü, e i13o quiz sollrer 
_tada, cou1pareceram, apezar dis~,. no d.ia 1 de em criminosa muder., que se tr.ansfórniasse·em 
Jul~o ás horas da Iei, ·o pr~idente e dous me; ·feia e -negra · accusação no d(llegado .de-policia, .. 
sanas· da. mesa. .·legitimamente eleita no dia 28~ a .. nobreza do .seu procedimento, tentando (ljla
esperuam algum tempo pelos deus outros me- ·1iguar :os· animas, só,o.isem- um-soldado,· com_ 
sa~ios, que não tinham: chegado ;:mas, 4ogo de~. risco de sua propria vida (.lil ) : · · . ·· 
po1s entrou para a igreja o. já ·referido, e agora · . c ·Tenho sob áviSiá -ó telegranWi::.doSr· . .A. : 
eele_bre, Amador Flavio-simões, com a segunda A. ,da Fonseca; dirigido aó Sr _ or~-.Antonio 'da:· 
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Silva Pr11d0, e publiead·o no Correio Paulistano •Morreram, é verdade, duas pessoas em con-
de 6 do andante me~. • - · ~- Mquencia·dosferimentosrecebidos e mal pen-

e Como· conservador conhecido,. e desejando sados, i~ to nos dias seguintes ao do conllicto. 
sómente a irradiação,· da luz. da verdade, não •Os boatos que têm corrido fórn desta Jocali· 
posso- deixar de vir á impressa para declarar dade, como tendo partido della, são inteiramente 
qUe esse telegramma noticia um facto que não carecedores de verdade. · 
se deu. · ·Consta que o Dr. juiz de direito desta co-

• Não ha quem nl'io tenha .ficado admiro do marca fôra ã capital entender-se com o. Exm .. 
. como apparecimento.desemelhante telegramma Dr: presidente da provincia, sobre o conJlicto 
e tambem com as injustas censuras da redac~ão do di3 L• e mais bontos que por ahi além se tem 
daquelle jornal, dando,um facto não existente inventado. ., · . ' 
como verdadeiro. . · •Consta tambem que vem màis força, além· 

... • O delegado de poficia,,Lenente-coronel Joa- da que- jã aqui se ~cha com o Exm. Dr. chefe 
quim de Oliveira M:ttozinhos, na occnsião em de policia. · _ _ 
que se deu o conflictE> ~ntre o povo, no dia 1 do •Desta· maneira se quer a todo o transe fazer 
corrente no pateo da igreja matriz, _appareceu circular a noticia de que-o J'Dhú está em gran· 
como.- simples cidadão, procurando apazigual-o, de àesordem, quando está em perfeita tranquil· 
e. pedindo para que fosse ~rudente. lid'ade, _ . 

· c Não fallon como autoridade .. - •Não consta que houvesse- ou haj:t actual· 
c Era um homem do povo que pedia a ordem. meate alguma m:í vontade contra o Dr. juiz 
c Antes, durante e depois do confiicto, uma ·de direito. _ . 

só prara niio se achau ao_ lado do delegado de • Para que, pois, tanto movioienLO de força? 
policia.- : . • Não h a nr.F;;ó·--,homem de bom senso que 

• O pequeno destacamento desta yi\la acha· não pergunte11ara que tantos soldados. · 
va-se no. quartel, de o.nde um só' soldado não • Todos pasmam. 
sahiu. ... · c Alguns mda respondem. _ 
· • Depois que ces>aram os-tiros, o presidente . • Outros dizem que o augmento da força, 
da mesa parochial, usando da faculdade que lhe pedido na capital, depois da v.inda do Ex.m. Dr. 
confere a lei; requisitou a presença do delegado chefe de policia, é um meio político para .com 
de policia com ~ fürça axistente; visto como a grande ospalh~fato. inutilisar-se ' ou annullar·se 
mesa estava ameaçada de ser dispersada, e .pro· a eleição feita. , 
mettia-se a:>sassin:tr as pessoas· que estavam no , Costumo. muito. confiar na'boa vontade dos 
recinto da igreja. . _ · h - - a· 

·•·Em vist_ a desta requisi,.uo.compareceu 0 de· omens, razao por que nao acre 1to em certos 
"' boatos. · legado de policia e declarou que a exigencia do 

presidente da mesa parochíal não. podia ser sa- • Nem todos os homens assim pensam. 
tisfeila, em virtude de ter o governo recom- · • Abi e'stá o telegramma a que acabo de me 
mendado muito o completo afastamento da força reférir·: - ·. · 
existeiite·na occasião do pleito eleitoral. - . , No senado; um senador, aliás muito circum-

,_ Entretanto, nada rna1s aconteceu. · specto, deu tanto credito ao. telegramnia e ás 
•·A ordem ficou inteiramente restabelecida~ mais falsas informações que lhe remetteram,' 
• Os trab~lhos _da mesa 11arocbial não foram que chegou. a aflirrnilr que-o delegado :~ctual. 

nem por um momento interrompidos- - foi aquelleniesmo que em !878-fizera a elei~ão, 
• Continuando sempre a primeira cllamada tendo igual procedimento ao do dia L 0 

dos votantes, foi e lia concluída e tambem 3 SC" c A alleiãção ê ' falsa dua.s vezes: ~rirr.eiro, 
gunda. · · · •- ·. · · - ·. · . porque em !878 não houve Igual confhcto; se-

• O resultado desta eleição já é sabido. guodo, porque 0 delcgs_do daqnelle tern[Jo não 
• Os conservadores fizeram o terço, sem que era o actual,e sim Antonio lle)ledictqde Campos 

:da parte de algum liberal houvesse a menor in- Arruda, qne foil\ssassinado harba:ramente em 
tençao de se lhes coagir-a liberdadc.de. voto. dias do mez de Maio do anno passado. 

<-Eis, em homenagem :í verdade, 0 que devo , Com esta publicação ·não pretendo. defender 
.declarar. · · · d · d - · l't· · o governo, e quem sou a versaria po L 1co, e 

<A falsa noLic:i:~ do telegra'mma, asseverando nem o partiilo liberal da -província; e' si na 
gue o delegado com a forca .entrincheirou-se na exposição que acabo de.fazer hu defesa do par· 
Igreja e atirou sobre os "Votantes conservadores~ tido liberal desta _localidade, não declinarei 
ficando _JlO pateO 3,mortOS e :l3 feridos,. deu lo- járríais · deste aCtO, que é procedente UO I_!l8U 

gar a que chegasse aqui o Exm. Dr. chefe de espírito de justiça e . dereconhecida indepell,.· 
policia. para syndicar de . t:io grave aconteci· dencia ~ . · · 
mento. ~ . . . cJahú, !O de Julllode 1880.-0 ccinego .án·. 

cEstn digna e illilstradn autoridade~ com a tonio.Bento Barboza., - · · 
m,ais, iuvejavel imparciaHdad~, está •· procedendo . . . 
ao mais' rigoroso inq_-q.erito > sobre o aconteci: O Sa. M.!IiTIM ·FnANCrsêo: .i...: E• im1 homem 
mento do dia L<>. -, · · _. importante e adversario nosso que e:crev~ i5so. 
' ·Desseinquerito necessariamente ha de sahir o SR. G.mÃo P.EIXOIO :-Mas neste paii a 
_a nar~acãi>, do fac~o. e ,snas: c_ircums\ancias, colllo. ·_paixão: de partido'·. suffo~ t u_do, . e ' é lJOr cesta 
acabei de o fazer. . ·. · -· ··· - TIJzão que eu rendo neste momento 'nomenagem; 

, . •lla de fi~ proyrid.o ,que não houve tres ho- ao mesmo' tempo .. ilo ; sacerdote qlié.-não pede 
mens-mortos nQ pateo da--igreja • . • . : vieLimas e ao :idver5ario·que,diz-a·vc~ade · err 

.. -. ' '' . - .:.: 



Cfrnara aos Dep<.~aaos - lmiJ"esso em 271U11201 5 14:27 - Pêgina 17 ae 22 

428 

fa\·ór ·de seus contr~rios ~ d~ g~ver~o qu_e· não Ínovêl~v desse'ininito foram.baldados: -Chegado . 
·- apoia; · · · · · . <,._, á villa ·do Jabú com a ma.~ima brevidade pos~ · 

· E, ·não me julgue a c amara importuno.. . sivel, soube lolro que era inexacto o telegramma · · 
elludido; e para chegt~rdepressa ao conhecimento 

c) Sn. F11Eit.As Coori.<,.no: -llbsoiillamen:e da v.erdade e conseguir assim o fim que alll me 
não. leV'ou, dei principio no dia seguinte ao da mi~ 

o sn. .:L'\TOKIO CARLos:_ Zelar 05 direitos nha chegada o. rigoroso inquerito, ouvindo tes· 
de seus constituintes não pódc ser impor tu- tem unhas das que eram consideradas como mais ·· 
na~iio. · imparciaes, e reconbeciJ findos os :1.6 depoimen~ 

~ . Los, que o conflicto se dóra por terem José Val· 
O Sn. GA.vt!:o P.&rxoto:-. .. nesta insisteneia l:~dão de Freitas, que se achava annado e om· 

pelos negocias do Jahú, diaute de um conflicto . briagt~do em companhia de um camarada de 
que conta como resultado dons mortos e.olguus nome ·Joaquim Ignacio, tambem armado e não 
feridos, p~>rque o snn:;ue derramado na virln estrtlnllo ao crime, por já ter cumprido sen· 
do; partidos é manclHl que nunca se apaga. . tença na casa da eorrec\.iio, se destacado do 

l\Io.s, si co.be a resprmsahilid:.de :ios partidos, grupo conset'vador que est<tva no pateo quasi 
· sem duvida neste caso nuo pôde eximir-se della em frente á matriz, o procurado pass~r pela 
o grupo conservador que provocou o lamen· porta da igreja onde se achava o grupo liberal, 
tavol confiicto, com o fim manifesto de impedir . como que provocando os adversarios. Então 
n.eleição. Messias Ribeiro, supplenle do delegado, não 

o Sn ' Fiu:mts ComNBo·- No entretanto el!es em exercício, se dirigiu para elles te_nta~~o 
d- · d ·-- ~ d. d ·l d · desarmai-os, quando esses. dous . mdtVl· 

Pe. trnm a Cpl_~>S,IO o e ega 0 - duos díspararam dous tíros . sobere o mesmo 
O Sn. Ai'iTONW CAnLos:- E._ foi demitíido. Messias, que, não tl\n:do sido offendido, deu 
o Sn. -Fll.EI!'.A.S CoUTrNHo:- Mas .ÇOnlO -S<l e:t- com uma· bengala, que - trazia, _:panc:~dns_ ~f!?,_ 

Jllica isto .? .Yall<Jdiio. Nesse ucto o gru)JO conservador, que . 
testemunhava o facto, aclldiu prompto em 

O Sn~ G:l..xÃIO Pm:x:o-ro:-Está hoje provado defesa ·do correligionario, disp:irnndo as armas,. 
que a origem da luta filia-se á provocação de e rompeu o tiroteio entre os dous grupos; visto 
dous · indivíduos do·grupo do major Almeida como o·grupo liberal, tambem armado dasear· · 
Prado, e que os primeiros _ tiros :pnrtiram desso regou as suns:.armns; sendo certo que do grupo 
grapo. · · conservador .. :yartiram os primeiros tiros. ·.A 
· Lerei o o!licio ·ao chefe de policia, que é 0 rc.- durnçilo do tiroteio foi de poucos minutos, mas 

sumo do inq1Jerito. Hoje trauquillo, niío receia produziu varias ferimentos de um e outro· lado 
o pnrlido liberal da provinei:~ de S. Paulo o jul- politico;sendo de menor gravidade os ferimentos · 
gamento ·dn · opini~o publicn; fez-se iliteíra :-. 'recebidos pelo grnpo liber~l. o que me pnrece 
-verd~de, e siio os propris conservadores qae a consequencia da melhor pos!_ção em que se 
proclamam na imprensn, como se vê da carla achava elle. Do grupú conservador ficaram. 
do co nego Antonio . Bento llarbo::~. gt·nvemente feridas as pessoas oonst..'lntes dos 

vol!ou-se 0 feitiço ·contra 0 feiticeiro (lê): corpos de delicto por cópia, tendo fa!lecido dons, 
depois do dia i, em que se deu o confiicto, e 

- ; Secretaria · do policia da 'provincia de estando .o 3.• em convnlesccnça: os m~is feri· 
S. Paulo em 20 de Julho d~ 18SO. mcntos for11m leves, pois não impediram que 

· ~ mm.. \! EXm. Sr.-Em virtude elo tclc.gram· o~ fel'idos sa retirnssem logo da villa paro. seus 
m n dirigido 30 Correio Pou/ist~11o em data de (1, silios. Ordenei <~O subdelegado de pol icia que 
õo corrm)t_e, affirmando qae na villa do' Jahü, ao interrogasse o o (fendido que na -v ma estava em 
corrw;11r 'a eleição do dia 1 deste mcz,·o delegado lratame.nto, cujo auto pnsso; por cópia, ás mãos 
ãe po!iciil, entrincheirado com a força na igrejn ·de Y. Ex., reconhecendo-se pelas .respostas que 

. ma. triz, fez fogo sobre os voto.ntes conservado- o offendido viera á villa a chamado do ma-íor 
res, ficando no, p:~teo tres mortos e i~: feridos, Prado, e que achava-se no grupo deste, qU:aodo 

· ordenou-me Y. Ex. que seguisse sem demora sentiu-se ferido .. Um dos :feridos, que fal!eceu; 
para aquella 1\)calidade, a.llm de reslubelecer ·a declarou ter partido do grupo conserv~dor a . 
ordem publiM e promovf!r a punição dos cul- baln que o ferira, a esta declaração foUeita por 
pados du tão grave auentudo contra a segurança unf'seu parente,. que, como tésLemnnhn, depoz 
individual, instaurando processo :la formfiçiíCI da .no inquerito, e isto me parece muito possível, 
culpa,. si . entendesse que s1n•erifieava a bypo- ·attenta a confusão en1 que estavam os grupos~ 
these do art. 60 do regulamento n. 120 de 31 · ·Do procedimento geral do grupo Prado .se 
de Janeiro dei842, ou remettendo o inquerito á deduz logicamente que, receiosos de. perder. em 
autoridade competente, si não se désse esta.cir· a eleição, procuravam todos os meios de obstar · . 

. cumsto.nci:., dan!!o parte do oeeorrido,.e rcmet- a realizaçlio dop'l'ocesso eleitoral. .As~im, . na or-. 
le.ndo a Y.Ex.. cópia do inquerito. Inspirado nos ganização da mesa, sem motivo ilO.menos alle·. 
sen\imentos . que ·anim~m o governo, parti para gado -pelo juiz de paz do ! . • anno,·,que não . 
aquella localidade no dHt segninte encontrando· compareceu, . foi dirigido :10 presidento da mesa 
me "'no Rio · Cial'o com o Dr. juiz de (].irei to da· parochial o . officio junto por cópia, . e_m I}Ue 
quella comarCll ,.que :.usentóil-se dt~ mesma, s'em · aqa.elle ·_juiz declarava~que tinha-.adi3do a: e lei~ 
motivo plausiv.el, justamente na occasiiio. em ção, e esta interpret~çiio foi feíta:·até pelos con~ · 
lJ.Ue mais nécessariá era alli :a · sua presença-: servndores,, qúe_ à~li s~ ~cbail). desligados do 
Disse-me ~ elle· que",Yinba::ieapital entender-se· . ~rrupo do· maJor Pr:J,do, e. que ~legeràm o terço. 
com V. E:t. ; e todos os· meus esforêos.para ·de: ~õ.mo já disse> o ti~teiQ,"que:não;foi premedh 
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ta do,' prende. se com uma relação de depeÚimcia 
ao eonflicto entre José Valladão, Joaquirii.Ignacio 
e .Messias Ribeira ; por isso eu, não JlOdendo 
descobrir culpados nelle, apezar de todos os es
forços, já porque deu-se entre· capangas, em sun 
maioria.estr~nllos á parochia, já porque a,.con· 
fusão e qu.asi simultaneidade dos tiros, con
forme depuzeram as testemunhas, não permit
tiam conhecer o acontecimento em detalhe,. con
siderei allenas cQmo indiciados esses tres in di· 
viduos. Yê-se do. inquerito e sobre isso é U:ni
. sono e barmonico ·que capangas guarneciam um 
e outro grupo; e sendo este. o costume naquella 
villn, como dizem muitos depoimentos, eu posso, 
ouxilhtdo- pela obsllrYação de outros factos, 
prender este lamentavel confiicto a cinco cau· 
sns : mâ eduenção politicn dos partidos, ambição 
de mando, odios pessoaes e antigos usos de 
armas defezas e abuso de bebidas nlcoolicns. 

• Por esta occnsião passo ás-m9:osde V. Ex:,. 
•por éópia, a correspondencia ·trocada. entre. o 
delegado de policia e o alferes commandante do 
destacamento, ·. no dia da eleição,. que foi o do 
eonfiicto, e bem assim as partes diarias do te
nente, ~ctual delegado de policia. Pelas quaes· ' 
verá V. Ex. que nenhuma prisão se· effectuou, 
por isso que a villa de Jnhú esteve sempre em 
plena paz. Nestn diligencia, exerc3ndo eu attri
buições judiciarias, tive por ngrma dos meus 
actos n justiça e a imparcialidade, e estou con
victo, assim m'o diz a consciencia, de quo para 
o resultado obtido, empreguei todos os esforços 
que estnvam·no meu alcance. E' esta a declara
ção sincera e pura_ dos sentimentos que me ani~· 
marnm no desem'pe.nho desta commissão. Ao· 
terminar, nõo posso""dei:<::lU' · desaperc1lbido o 
nome do tenente José Theopbilo dos Szntos, que 
seguiu cómmigo commandando a• força, assim 
cGmo o do amanuense Luiz Gongaza Jayme, 
pois muito concorreram p~ra os resulLa.dos obti
dos nesta difll.cil dili gencia . -Deus guarde a Y. 
Ex.- Illm. e Exm. Sr. Dr _ Laurindo Abelardo 
de Brito, muito digno presidente da provinci:i.. 
:..... O chefe de policia, João llu,qusto de Padua 
F'legry . . » 

Vem á" mesa, é lido e adiaào por ter pedido n 
palana o Sr .. :rrrartim Francis.co Pllho, o se
gui)lte 

c Entendo, portanto. que; eml}uanto os costu
mes niio melhornrem nesta lóc:ilidade, em todas 
as occasiões eleitoraes àeve o governo mandar. 

:Para alli uma força que:ga.ranla o direito do 
voto, para evitar que os chefes politicos o sub
stituam por capangas. Estavam ~s cousas neste 
pe, já tinha eu me posto ao corrente dos acon
tecimentos, quando recebi ·O officio de V. Ex. 
de 7 do correnLe, ordenando-me que me encar
regnsse do processo da- formn(Jão da culpa, visto 
como assim entendia i::Ocessttrio, em virtude Requcri1l~ento 
das informações que lhe tinham sido preõtadas 
verbnlmente e por escripto, pel{) Dr .. juiz de di- Requeiro que se pect~m informações ao go
reHo daquella comarca; e em cumprimento a verno, por intermedio do ministelio do imperio, 
ella inslaurei o processo contt:a ostresindicia- a. respeito dos seguintes. factos: '= 

~os, tendo comparecido !\lessias Ribeiro, liberal, i.0 Si procedeu-se ou não á eleição de verea
c corrido o processo á rovelia. dos outros, que dores e juizes de paz na: parochia . de Brotas, 
considerei ausentes, por, não terem sido encon· provincia de S. l'aulo, vindo as informações 
trados por official de jusLica, c estnrem em lu- llC h d d t d 1 "' llnr não sabido: Devo dizer que no inquerito o~p:m a as e 0 as as ~c as, no caso aUJ.r· 
~ h f . . d" d I D matrvo ; ·. uma testemun ~. que me ou11 tca ape o r. 
juiz de direito, fez recahir sobre Messias Ri· 2.• Qu:mtas mesas parochiaes org:mizou o juiz 
beiro a sus:pei~ de ter partido delle a .baia que de paz João Baptista de Oliveira, vindo_ tambcm 
ferira Joaquim Bueno; mas na formação da a inrormnç!io acoinpanhadn de quncsquer com
culpa, como ella emprestava osto titulo a pcs- munica~ücs,. I}Ucixas ou potiçues dirigid~s no 
soas que já tinham deposto no inquCl'ito, e qne presidente da prpvinc1a, c ás v.utoridadus jud.i-
não tinham aven~rado est::l idén, fiz enlre as ciarias • · 

"trcs o termo de ac:~rcação, que destruiu essv. i! 3;• Qual n Ior~a publicn cxistenta em Brotns, 
grave imP.Utaçlio. . e; si durante a organizaçãO da mesa OU da e!oi-

• Dc.11ta maneira Messi3s Ril1eiro sú responderá Ç~o, liou v e gente ~rmadà ·-Gt:vião~'!:olo. 
pelas offensas physicns, cuja gravid~de não se - ·--

. póda com certeza deteJ'p:linni·, visto· como não .SEGUNDA P.illTE DA ORDEiri:DO DIA 
. se. fez o ~uto de corpo de delicto. Encenado o Oc~up·a a C"rleira da presidc_nc_ia o Sr. 2,õ vice-
snmmario e d(struida a sUSlleiLa. de que fosse u " 

1{essiás Ribeiro o assassinó de Joaquim Bueno~. presidente Luiz Felippe. 
mandei dar vista dos autos ao Dr. promotor puc ·Entra em discussão o requerimenlLl adiado 

.. blico da comn:rcn, e os rigriardo para i:lesp~chal-os, do·Sr. Freitas Coutinho apresentado na sessão 
na fôrma da lei. .Concluindo, devo infor- de iO do corrente, pedindo informações sobre 

. mar a Y. Ex. que durante os dez dias que es- immigrantesespontaneos. 
tive nn villa do Jahú nenll:J.mn queixa recebi Não bavendo,qucm peça a palavra;' é encerra-

•·- dos offc:lididos, considerando ;,s autoridad~s ju- · da a discussão; e adiada a votaç.ão por ter· se. 
"diciarias e policiaes estranhas ao·conflicto: la- reconhecido não haver numero, á.vJsta da cha-
ment:indoapcnas que ellas não l;!vessem J!f9- ma_d.a:q~e se procedeu., • · · . 
curado prevenil~o, pondo .em acçao o prestigiO 
e a força moral de que • goz~m; uma vez que a Entra em discussão e ê encerrado sem debate 
. força publico, ·n5o podendo intervir no proceSSQ_ ó.. requerimento . do Sr •.. Frederico .Rego,iadi_ad~ 
eleilo·ral,sob ,pretexto a1gum, como era op~n- . ria sessão de :10 do corrente, sohre a: el!lição·ut~ 
samento do governo, teTe .de conservar-se 1m,~ timn na 'côrle,.ealgum:~s demissões·deautorida- -
pos,si~el no q11árte~. · · _ ___ _ _ · des ri.a provinci_a ~do_~i? de lap.~i[O.; · 
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~Timdo-sé esgotado a 2.4 parte, por pão, haver No entanto, Sr. prcsidenle, apparecem. factos. 
mais requerimentos ndiados, voJta.se a :L• parte. que me trazem ao espirito o maior t.'esanimo; e 

· cada 1'ez mais compronm o asse~to, ou an_tes 
·· 6 Sr. JeronYJDO Jàrdim. .-Pedi o axioma, de q.ue não ba boas leis com maus 

a: p~lavra para mandar á mesa um requeri- executores. .. · . . 
mento, solieit~ndo do governo algumas informa- . E meu ,·desanimo e minha descrença cbega
ções concernentes ao reservatoriode'D. Pedro II. riam ao extremo, ~i porventura ainda não con-
. Eu esperava não ler mais necessidade de fiasse na existencia de governos capazes de 

voltar a esta · questão, já por demais discutida. manter o imperio do direito e punir severamente 
Infe!izroente, porém, nem os pareceres publí- seus iníractores. 
cados, nem a discussão havida nesta cas;,. !oram Agora mesmo o gabinete actual deu o novo e 
bastantes para eonvencer o nobre senador pelo gTande ' exemplo de deixar ampla liberdllde á 
Paranã da verda-de das .proposiçães que aqui manifestação do ·voto na elei~ão de vereadores e 
enunciei. · juizes de paz, demantel-a e:mais a in~~ de pu-

A' vista disto, tenl1o Ii.ecessid8de de voltar á nir aquelles que.ousaram transgredtr as suas 
·questão, mais, para niio tomar tempo á camara, prescripções· ~ seus dictnmes,: mui_to.embora 
hei de.fa:.:el-o em occasião opponuna, talvez ferindo a am1gos, altos funccwn~rws, como 
quando se trntar do orcamento do ministerio o vice presidente da provincia de Pernam.c 
da t~gricul!ur~. buco. 

Limito-ms, pois, por agora, a apresentar uni 0 facto de que vou dar conhecimento á ca-
. requerimento solicilaiJdo es'clarecimentos de que mara é grave, é um 'desses attentados e escamo

hei. de então carecer e que é concebido nestes ta.nens eleitornes, que pela audacia faz pasmar. termas , 
Vem á mes~, é lido, apoiado e encerrado 0 O SB.. JoÃo BtuGmo .dá um nparte. 

seguia te o SR.. Ronl\IGUES IONlOB.:- Peco licença á ca-
Reguerimento mara para.declarar que serei surdo para os 

apartes do nobre deputado. 
Requeiro que pÓlo ministerio da agricu!Lura, o SR.. JoAóum BENTO :-lias o nobre depu

commercio e obras publicas se solicitem do go- tado faz mal em trazer para aqui estas ques~ 
verno as seguintes informações relativamente tões. 
ás obras supplementares e de reparação que 0 Sn. RoDnlGUES Ju1-noa :-E tanto mais 
estão sendo feitus no reservatorio de D. Pedro li sério~ o'facto, Sr. presidente, quanto foi prati
em consequencia do accidente nelle havido: cado na capital de uma província, á face mesmo 

:1.. • ·Em que oconsiste, especificadamente, o da administração, sendo o autor principal .um· 
plano de obras ou projecto approvado pelo dito empregado publico. · 

' ministerió para reparaç~o completa do nlludido 
reservatorio, tendo por fim co!loeai-o em con· O Sa. JoÃo BmGIDO dá um apnrte. 
· dicões de funcclonar com S1lgur~nça ~ o Sn. RoDmGuES l'oNJOn ;- Convencido da 

2.~ Qual a despeza em que foram orçadas essas verdade da exposição dos Cactos, pela fé quo me 
obr~s pelo engenheiro que formulou o projecto mort'cem os cidadãos que assignaram o protesto 
e o está executando~· que bei de ler á cnmar~. eu reelnmo do g-overno . 

3. • Demro ele que prazo cspera·se que ficnrão em nome dn lei offendida, da moralidade publica 
concluídas as mesmas obra$, voltando o reser- escandalis~da, e de sagrados direitos conculcados 
vatorio a funrcionar, como antes do accidente, e dos cidadãos do primeiro municipio da provin-
2ual o seu estado de adiantamento nn presente . cia, o muaicipío da Fortalezn, .. 
ata? o Sn. PoltPEU:~Si V. Ex. rerere-se ã eleição ~- • Si tem. de ser executado qualquer traLalbo l'b 1 

supp!ementar no reservntorio superior, em qúe municipal, ~dmira que em uma_camara r _e!a 
consistir:i,tendo-se em vista 0 projecto primitivo; seja um liberal que venha denunctar essa ele1cao. 
no .ca.so afllrmativo, qual a despeza provavel; O Sn. loAQUU! BENTo:-.E· ·quando não ha 
com esse acrescimo de obras ? factos provados. 

Sala- das sessõ~s 2~ de Julbo 'de i880.----,Jero- O SR. RoDRIGUEs JuNIOR:- •. •. providencias 
nymo R. 'de M. Jardim. promptas em ordem a ser processado o facto 

. O Sr. Rodrig.;es ..JuniÓr: - Sr. 
presidente, venho á tribuna r.ontrariado e cou
slrangido, mas em cumprimento de um dever. 

As questões sobre. eleições, sempre de_ordem 
pub1ic~. sobem de interesse e de importnncia na 
actualidade quando trata. o corpo legislativo de 
uma rero rma eleHornl. · 

Yotei, Sr. presidente. pelo projeeto de refor.ma · 
qua pende da deliberação do senado; e sou um 
daquelles que .lhe prestam adhésão mais. sincéra 
e. franca, convencido, como estou, de qne poderá: 
trazer uteis result:~dos á cauSl. a ·que todos nós 
nos dedicnmos, á da· verdade da representação 
mtcional ou ·á do governo do paiz pelo pa iz. 

criminoso, e punidos severamente os seus au-
tores, quaesq uer que e!Jes ·sejam. · 

O Sn. POMl'EU: -O governo nada tem com· 
isw ; é questão co_m os tribunaes. . 

O Sn. J o.Aoi:iú.ij~~'Tõ: .:__bê:a· quêixa~~ · · "'·c= ·.o· 

"O. Sn. RoDR.JGUESJO:NÍOR :-E tenho: St.~prec 
sidente, as m~is bem fundadas esper.anças ·de 
que não será háldDdo o meu appello .. ~. : 

O Sn. Poli!PEU :-Espera~os que seti_ atten-
dido. ·· _ . · 

O Sn. · R()~iGUES Jumoa:-..• e de que as, 
providencias não se fard.o esperar. quer por 
parte do governo imperial, quer por parte do 
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digno administrador da jlrovincia, o honrado 
Sr. conselheiro Fleury. · -

O Sn. PoMPEU : -'- O governo ha de saber 
cumprir o seu dever. · · 

0 Sl\. JOAQUIM BENTO ::_E' O que nós que-' 
remos tambem. 

O SIL RoDRI~ES JUNIOR : - Si factos desta 
; ord_em immediatamente prcceilentes á reforma. 

ele!toral, que pende do senado... - _ . -
o SR. JOAQUIM BENTO : -Não tem' nadâ unia 

cousa com & outr&. _ 
O SR: RonR!GliES Ju/!JOR :...:.. ..• ficnrem impu

nês, eu perco toda a confiança nos resultados da 
reforma, e direi a meus concidadãos que para 
este infeliz paiz não h a reforma eleitoral pos
sivel. 
· O Sa. JoAQUIM BENTo :- V. Ex. está núme
jando uma arma de dous gumes. 

O SR. Ro~RlGU&S iuNIOR :-0 crime commet- · 
tido, Sr. presidente, é o previsto pelo art. :I.02·dô 
Codigo Criminal. · · . . 

Antes de vir á tribuna •procurei entender-me, 
particult~rmente com o nobre presidente do con. 
selho, para expôr-lhe os facto se pedir providen
cias. Infelizmente não tive a .fortuna de o 
encontrar em sua residencia ; por. isso . vim 
daqui fazer as minhas reclamações. 

.. O SR. JoAQUIM BÉNTO:-Vamós a e lias. 
O SR. Róo:nrGOES JUNIOR: .:.... O facto a que le

nho alludido, Sr. presidente, a caníara vai ouvir, 
é da maior gra:v:idade: é um desses factos que 
não póde passar desapereebido .• . · 

O. Sn. JoÃo BarGroo :...:.Mas não está proTado. 
O Sn. RonmGu&s luNioR :- .•. e que ares

peito delle o governo. deve tomar immediatas 
providencias. 

O sá. Pom'&u: -O governo não tem· ne· 
nbuma informação; é. facto que deu-se no dia 
lO de Julho. - . 

O St\. Jo.\QUIM BENTO :-Tudo isso póde ser 
uma rarça .. 

(Ha outros apartes.) 
-0 SR. RooRIGUES JUll'ion:-Qa.ando os ngbres 

deputados acabarem, em continuarei. 
0 SR. Po'Ml'EU:-V. Ex. póde . continuar; te

mos o- direito de contestar o que V. Ex. está 
dizendo. , 

O S-R. RooiuGÚEs JuNron:_;_Os nobres 'deputa
àos têm o. direito de pedir a palavra para me 
eonlestarem. · · 

O Sll:. PoYPEu,:-Ha-vemos de contestar. 

. O SR. Prim.&u: ·- Apoiado. mas passou h; 
pouco mm po para as· mãos de V; ·Ex, · _ 

O Sa. RoDRlGUEsJuNron: ..:.... ... e ba 3~ annos 
vive a batalhar nas fileiras do partido liberal. 

O Sn. JoAQlfiM BE.."l'TÓ: -Nós já não cramos . 
amigos do Cearens~; : 

O Sn. Pom>EU :- Desde :1.878 ne'ilhum de nós 
escreve pua oCeare1~se. · 

(Ha outros apartes,) 
· O Sa~' B.ooli.-ituE5 l'UNIOR: ~Não é isso exactci, 
mas vamos adiante. Eu chamo · a.attenção dos . 
nobres deputados que me ouvem para a .leitura 
do artigo editorial do Cearense e do documento. 
que passo s ler ( iê ) : · 

c Fortaleza, H de Julho de :1.880. 
Eleição municipal da Fortal?ia 

c No ~ia 27 de Junho ultimo os dous orgãos 
liberaes. desta capital publicaram o seguinte: 

• Camar:i mu.nicip:il.- O pa~lido liber-al ado
ptou os seguintes candidatos para vereadores e 
juizes de paz desta capital. . . 

Vereadores 

Dr. Antonio Pinto Nogueir(l Accioli. 
· Dr, José Pompeu de Albuq'uerque Cavalcante. 
Capitão José da Fonseca Barboza. 
João Cordeiro. · · -
Padre Antonino Pereira de Alencar; 

·João Eduardo Torres Camara. · 
João Francisco Sampaio. 
João da- Roeu a l!loreira .. 
Capitão Guilherme Cesar da Rochn. ·-

:•. Juizes de paz. 
Tenente-coronel <Antonio Pereira de Brito 

Paiva. _ 
Dr. Meton dn Franca Alencar;· 
Francisco de Paula Ramos. 
João Dnmasccno Samico. 
• Não houve liberal ;~Jgum que protest3sse 

contra essn ellnpn, que o Cearense e a Gazeta.ào 
Norte- proclamaram ser a escolha do partido~ 

• Elegeu-se no dia 28 a mesa·parochial, que 
ficou composta dosccldadiios: presidentl3, coro
nel Paiv<J; mesarios, João Sampaio, João Fon
seca, .. loão . AD.tonio de Oliveira .e:. Emygàio 
-Bezerrl!, 

• Começada a eleição no L 0 de Julho, prose, 
seguiu placidamente até ao dia 5 em que ·se deu 
uma altercação· entre~ lim dos • mesa rios e um dos 
cidadãos que Jj.scalisava os trabalhos, sendo estes 
adiados para o dia seguinte.. · · 
. • -No din 6 proseguiu a ..2.• chamada, e aJ)enas 
terminada ella, pàssou-se a 3.~; :finda a qual,de-

"';;O':Sn:=RoD~IGGEs JUNIOR ':_;_Vou dar~conheci-· -clarou·o ,presidente ·da··cmesn ·.-parochíal 'que =:no 
menio i . cama r a do documento a que me referi. dia seguinte se _conCluiria a respectíva ~c ta e 
mas 'começarei lendo um· artigo editorial do - se pnssaria a proceder. à apuração... · -''' 
jornal ·cearense. orgão do. partido liberal de ·• Elitreia-Iito, gorr:eu: de 11lano ..lla -cidàde ·.que 
minha .provincia.- • t-res. mam:bro~ dalllesa ~arochial ·se :baviam .-con-

0 Sn . .J OAQunt -BENTo; ~Orgão do ·sr. Jos~ certado.;para-àlterar.a cb apa .dopartido~ex.cluindp 
Julio_ ..e deV. EL_ -; o~gão_ do. panido liberal,_ :uãó. ·alguns·~mne..~_e::!_ncluindo ·ouuos;-:Js~;-mo}i:vou 

_ a representaçao:gue .. fizeram.a1guns :CJdadaos:ac 
O Sa. ;RooiuGUES . .JUNIOR: .,..... O Cearense, Exm::Dr,. cbefe· de:policia no sentido de.ser;n.e· 

Sr: Jlre.sidente, é ci-eaçãodo ~enador Pompe~... cessaria a ,sua ·,presença· :no .. ac~o: da áJ.i.ur~ão/ 
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. afim de ser man<ida a verdade eleitora.! e evi-
tado qualquer conílicto. · 

• No dra 8, ás 10 horas enleia da manhii, pre
sente o Exm. Sr. Dr. Gon~alo Faro, declarou o 
presidente da mesa parochial, tenente-coronel 
Antonio .Pereira de Brito Paiva, que os veréa· 
dores e juizes de l)az do mun.icipio crum os ci
dadãos arrolados em uma lista que trouxera no 
bolso da sobrecasaca, e que immediatam.ente 
mandou copiar -pelCl cidadão A. J. Helleza e 
aílixar na porta da igrej:l com a assigu3tura de 
um só mesario. Por esta fórma sem abrir a 
urna, sem contar e verificar as c~dula.s; sem 
terminar a ~cta da 3.• chamada, e sem la· 
vrar acta alguma da a~uração, deu o presidente 
da mesa parochial por findos_os tra~alhos do dia, 
suspendendo-os sob o fundamento da ter neces
sidade urgente de ir á camara municipal paro 
apurr.tr os votos dos colle~ios eleitoraes e expedi!' 
diploma ao deput~do eleito, em substituição do 
finado Dr. Paula Pessoa Filho. 

' O Dr. !lhefo de policia mostrou-se sorpren
dido com semelhante procedimento, mas <Jbste
ve·se de qualquer intervenção, ' por ser pro
gramma do ,.,ovemo cruzar os br~cos diante das 
mesas·. purochiaes; competindo ao poder judi
cmrio conhecer da regularidade dos seus tra-

··-lwlhos. 
• Alguns dos cidadiíqs presentes protestaram, 

mas levantando-se immediatamente a J11C~a pa.
rochial contra o voto de dous dos mesarios niío 
tomou conhecimento do -protesto, ·.não lavrou 
acta :;~!guma. .. 

• No dia :LO foi requerido ao Dr. chefe de 
IJOiicia que procedesse a exnmc no cditnl affi
xado na porta du m:~triz, na urna, que se con· 
servava fecllada e lacrada como trcára depois 
da 3a chamada e nns netas: c dirigindo·se 
aquella autorid:,de <Í matriz, pel~s H horas da 
manhii, nchou-~ fec.hada. Constou ent:Io q>le o 
presidente da mesa parochinl mandara conduzir 
a urna e lodos os papeis par:~ a camara muni· 
cipal. · 

• Foram exclui dos da verenção, segundo o 
edital affixado na porta da ma:riz, os cidadãos : 

• Dr. AntClnio Pinto Nogueira Accioly. 
• João Cordeiro. 
• Jo5o da Rocha Moreira. 
• Este ultimo Fôra contemplado no edital em 

.2! lug3r, nm na relac~o hontêm publicada pela 
GazetCI' do J.Vo.,.te foi climinndo: · 

• O Sr. tenente-coronel Paiva, que era can
didato nojnizodo de paz, acha-se nomeado.pre· 
sidente da camara municipnl, desapparecendo 
toda:~.votação que devera ter recebido para juiz; 
de paz. · 

. • Não-se declara ·no edital quantos votos re-
cebeu cada um dos vereadores c juizes, nem 
sabe-se ainda que destino tivtlram as cedulas 
não apuradas e as actas não conclui das. 

da cn'marn e juizes de paz deste município, e 
cujo resultado o presidente da .mesa paroehial 
proclamou hontem com snrpreza geral de todas 
as pessoas presentes, suspendendq immeiliata
mente os trabtllhos sob o fundamento de haver 
de presidir no mesmo .dia a sessão da camara 
municipal convocada parn ap'Yjaciio das actas 
dos collogios eleitoraes da província que se reu
niram a 6 de Junho ultimo p:~.ra eleger um de· 
pulado á assembléa geraL; e os motivos do pro~ 
testo são os seguintes : 

1.• Haverem feito parte da meza parochial 
os cidadão3 Antonio Pereira de Brito Paiva e 
Jo[o Fl'~ncisco Sampaio que estavam impedidos 
de funccionar ne\la como deputado a nssembléa 
provineial, ach3.udo-se e3ta allertn em sessão 
ordinaria desde o dia i do corrente mez (J figu
rando aquelles cidadãos como presentes a tGdas 
as suas reuniões ao mesmo tempo que ~s actas 
da eleição' impugnada os contemplam como 
membros efl'ectivos da mesa parochi:~l> o que 
ímvorta simultaneidade de funções imcompati
veis e ubiquidade impossível. 

2.• Ter sido feita a chamada uo dia 7 imme
diatamente após a segunda, não se tendo an
nuncilldo aqúe!la ._,com· o intersHcio legal na 
fórma determinada no art. :1.07 dns instmcções 
anncxas ao decreto n. 6,097, de i2 de Janeiro 
de 1876. 

3.• Não se ter la.vrado a acta da 3.• chamada, 
nem se haver procedido a verilic~çiio dos vo
t:mles que dci~ar;lm do comparccor a clb. 

• 4. o Não se haver proc.cditlo a ~pura!iiíO dos 
votos por declarar o presi'dente dn mesa llO.ro
chial; tenente-coronel Antonio Poreira de Brito 
Paiva, ao começarem hontem os trabalhos ás 
i~ 1/2 horas da manhã, na;, prcsenca. do Ex:m. 
Sr. Dr. chefe de policia, Gouçalo .Paes de Aze
vedo Faro, que os vereadores c juízes de plli: do 
município er~m os ciclodiío~ constantes de uma 
relar-ão que trazia no bolso da sobrecasaca c que 
man"don. copiar e :~ssignar por um só n1esario, 

-o cidadão João .Francisco Sampaio, c affixar na 
portl da matL·iz com os nomes dos vereadores e 
juizes de paz por elle design:J.dos o com o nu
·mero de ordem da collotação, mas sem decla
racflo de um só voto por_ qualquer delles rece
bido, sem abrir-se a urna IJarn proceder a vcri
ficaçiío e contagem das ced ulns e sem lavrar-se 
acta. nlzuma de :~pnração, dandQ o presidente da 
me~n os traualhos por findos com o. simples 
ex:hibir.ão o a.illxação ·do rol . que _troux.era de 
casa e que com cstupefaeção geral substitui~ a 
eleição d(\ parochio., não aHegando outro motivo, 
em justificacão deste procedimento srimmnrio e 
insueito senão a. pmssa que tinha de .ir pre
sidir" n. outrn. apuração· nn cum:~ra municipal 
para expedir diploma a um deputado get:_al. . 

5. o Haver o presidente da mesa ~parocbial 
designado a si proprio para presidente da ca.
mara municipDI, não tendó sido cmdfdatóá 
verea(}ão c sim ao juiza do de paz ; e haver nrro- · 
lado COmG Vereadores C juizes de }jaZ alguns 

• Expomos os factos sem commentario, limi
tando-nos a.IJUblicar o seguinte protesto, que 
arreda do partido liber:~.l ·toda a responsabilidade 
nessa eleição 
. • Eis o prote~to tal como .foi tra.nscripto no 

lrvro de notas· do tabellião Feijó ·: - ·· · · .-: 
· Nós, abaixo ussi~uados, <::idadãos votante~ da 
Jlarochia da ca · i.tal. o · ;. ·-

cidadãos. que com certeza se póde affirmur não 
terem recebido um só voto, e o:nitlido os nomes. 
de outros que, apresenta.dos pelo partido iiberal, 
un}co ue compareceu á el~içôio; n~o po~iam 
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chada e lacrada como ficou ao terminar a 3. ~ 
chamada, e onde portanto devem existir as ce
dulas recebidas e .. as actas da eleição, si não 
foram suhtra.hidas. 

narrados pelo Cearense, e confirmados pelos dis" 
tillctos cidadãos a que aca.bo de rererir-me, são 
inteiramente exactos. 

Corpo ·da matriz da Fortaleza, 8 de Julho de 
!880. -João da Fomeca Barbo3a.- Emi_qdio 
Bezerra. de Menezes.- Jose Pompi!o de A. Calra· 
ronte.- João da Rocha Moreira.- João Cordeiro. 
-José da Fonseca Barbosa.':- João Carlos da 
Sil1Ja -latal~y.--Fra1ldsco Raymundo deP. Br11no. 
.-]figuel Augusto F'erreimLeite.-·Jaap,im Lino 
da Silveira.- Ped1:o da Roc!ta Morcjra. 

o Sn. POMPEU:- Podem não SB1' exactos; 
além desses artigos dos jornaes, V. Ex. não 
tem outi'Os documentos par\! o affirmar. 

O Sa. -RoDiliGUES JuNwn :-São ex~ctos, Sr. 
presidente, como o inquerito que requeiro ha 
de verificar; a ultima eleiç5o municipal da 
Fortaleza ·foi uma farça, ou antes um desses 
at\entados que não têm qualificação. 

Eu desejaria que os Srs. t<Jchygrapllos fos:;em 
tomando nota dos apartes dos nobres deputsdos, 
principalmente na parte em que uprc<~inm cada 
um dos nomes que acabo dr. ler. ·Assevero á 
camara que os cidadãos que estii.o aqui assigna
dos são pessoas qualiiicadas. 

o f) Sa. Il.onazau.e:s JuNioR:-Exposlos os factos 
_como o acabei- de fazer ... 
~. O Sa. PootPSU:-A saborde V. Ex., é preciso 
que se diga. 

O Sn. JoÃo BniGIDO : -Não são mel h ares que 
as outras. 

O Sn. RonlliGUES Jumon : .,-Eis a historia, 
infelizmente fiel, da farça . eleitoral que se 
representou ha pouco na capital de minha pro-
vincia. Vejamos agora comu o naviuí1M orgiio 
do partido liberal, a Gazeta do Norte, noticia. os 
acontecimentos. 
· .Diz a Gazeta do Nol'!t M !O dê Julho, n. 27 
(i~) : 

~ A apul'acão da. elâpão da camara e juizes de 
paz desta capital deu o seguinte resultado: 

~Vereadores . .:... L• tenente-coronel Antonio 
Pereira de Brito Paiva; 2. ~ major João Brígido 
dos Santos; 3 .<> Dr. José Pompêo de Albu
querque Cavalcante; ~-~ padreAntonino ~: Pereirn 
de Alencar~ 5. • pbarmaceiitico Jo1io Francisco 
Sampaio ; o. • capitiio Guilherme Cezar da 
Rocha ; , 7. • João Eduardo Torres Cmnara ; 
8. • capitão José da Fonseca Barbosa; 7. o Jose 
Antonio de Menezes.> 

. Supplentes.-iO. Trajano Antunes de Alen
car, H. Silvino Silva, '12. Joaquim Franclscq 
da Costa, .!3. Joaquim Felicio de Oliveira Lima, 
!4. Antonio Joaquim da Silva MurLn, Hi. João 
Antonio de Oliveira, :1.6. Washington Pereira 
de Alencar,_p. J'o'iio de Carvalho Lima, 18. Rai
mundo de .. l'aU:la .Ramos, .!9. Emygdio Bezerra 
de Menezes, ~O. Arnulpho Pamplona, 2L João 
Carlos da Silva Jataby, 22. Francisco de Paula 
Bruno, 23. José Lino de Paula Barros, ~~- An· 
tonio Francisco de Paula Ramos. · · · 

Jmzes _de paz ·da Fo:rtnleza : 
L o Ur. Meton da franca Alencar, 2. • Frnn

cJsco de Paula Ramos, 3. o João Damasceno Sa
mico,-4 e An~nio Joaquim Re~:ende .. 
· PelaJeitura que acabo de. fazer ~poderá a ca
-ma~~ ':poderâo aqnelles que lerem odis-
-curso 'ser -a: -alteração que s<dez na chapa 
· co-mbinada· e 'adoptad3 pelo partido;ann a.nciada 
p~los dous org.ãos liberaes •. da ·p~ovin~ia, e o 
modo·· como o.!o1 alterada e &-caprtcho de certo 

- individuo. {Não apoiado de alguns deputtidos do 
Ceará). . . . · .. · - ··· .. · ' 

o Sa. }>ollll'w:;;_Esta insinuação de -v .. Ex. 
e que não éra.zoavel; não houve . . 

U SR. RODIUGU&s Jmnon:-(continuando} ... vou 
dirigir .á mesa um requerimento pedindo ao 
governo iilformações. (Lé.) 

Vem a mesa, é lido e adiado, por terem pedido 
a pal~vra diversos Srs. deputados, o seguiu te 

Requerimento 
' Requeiro 1ue se peça. DO governo cópia das 

informações do presidente da província do Ceará 
a respeito dn eleição de vereadores e iuizes de
paz a que ultimamente- se procedeu na parochia 
da Fortaleza . 

Em sessão de 2~ do Julho 'de :1880.-Rodrigucs 
Jv.nior. · · · - . 
· OSn. P.Rl:SIDENTS:...;....Tem a p3lav-ra.o Sr. Fe
licio dos Santos. 

O Sa. F.ELICro .nos S!N'ros:-Desislo da pa· 
lavr;~~ 

: 0 Sa. PRESIDENTE:-Tem a palavra O St. 
Freitas Coutinho. 
· O SR. FriEtus CoUTINHo:- Desisto da pa· 
lavra . 

O Sn. PnllsiDENTE dá para ordem do dia ~6 : 

L~ parte ( ati 2 lwl'as da tarde) 

3 ... discussão dos projectos ns. 57, .. 58 e 59, 
abrindo creditos supplementares aos ministerios 
da !lltiça, gu.erra e imperio. · 

2.a dita do den. 68, abrindo_um credito ex
traordinario ao miuisterio da agricultura. , 

ConLinuação da ~à.'· discussão ·do or~amento 
do mtnisterio da justiça.' . 

2.~ discussão do projecto n. M isentando dos 
direitos de importação o material destinado ã
exposição dos productos dos Estados-Unidos. 

Idem do ~rejecto n. ~97 sobre a exportn~ão da 
h erv-a. mate. . · · . · , . 

Idem codo projecto n. ~i'iO. relalivo ás leis 
sobre mineração da província · de Minas Ge· 
raes. 

i.• discussão do projecto n. 50 sobre · car-
teiros do correio. · .. · 
. v dità do de n. 56, sobre loterias á soaiedad 

• .· ODBIGUES .· Ju:-:toR :-Como •·. disse a 
principio, estou convencido de que esses factos 

Tomo ru.-W. . . .. 
:i.~ dita do de n. 25, sobre restitUições ao 

alferes Càndido da Fon·seca Galvão. · 
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2. ~ pal"te (depois de 2 fto)·a8). 

3.~ discu~süo do projecto n. 310 A, sobre 
filllas dos officbcs da orm::ula, · fallecidos antes 
da lei de 22 de Junho de 1866. • 

-t.a dit:l. do de n. 68, sobre licenÇ~. : 
Co21tiuuoção da 3.' discussão do que trata de 

damnos c sini~tros. · 
Idem da 3.•, do de n. 82, sobre secularisação 

de cemiterios. 
Le~antou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

Sessão etn ~8 de Julho de liS§O 

PR.ESIDENCI.A. DO S'R. YlSCOZ>DE DE l'l\ADOS 

SUM1J.\RIO.-R~Pto!t~rn.-Pareceres.- Ptoj c oi~~ Obsor
-rn.çl>~s do Sr. So uz:~. AnUr:1de ~ RoUriguns Junior. O!,ScJJ'· 
vn.cõl!S c têqucri: mcnto dl'l Sr. Frc~j Lt:'i Coutinho .-Oh!<. Orva
çõÕ.; do 81'. Jo~qui1~ Scrnt.-Pm~mr.A P.l!l.T.E IH onmn:: t,o 
nlA.-Vota~ãa do rc;lucrlr~Jetli.t~s a.t.!i.:l,rus.-3.n d.i.~tn ~.:;:Io 
t!Oi e ro.\liWs us. 5i, :i8 ~ 5?.-2.n do cro ~oiit c n. l}IJ. Dis
CU\'SO:i d.Oos s~ . .Frci t:ts CouU.nllo (! Bu:tt•]UC da Jíac~d-o 
{mini3Lro d:l :tgrleuHura.).--- ~~.:: ,ij:;r.n~sio do prOj i!c. ~o 
n . ~~O A.--L='- di:sen ~sfio dc.projccto n. G~ de iSSO.-sE~ 
GJJXDA P .. urn: n,\ onnE)! no. nr~;..-3.~t .dise~1~s.!io tio IlJ'Ojl!C o 
sobre dll.mnos o sinistros. Di~turso c. cmc.ndas do S1'~ ·nleo
doro~o SouLo.-Rcdac~õcs. 

A's .:1.1 horas da manhã feita a chamada achn
r~m-se vreseutes os Srs. Viscondll de Prados, 
Alve5 de Ar~ujo, Cesario Alvim, Almeid:~ 13or
boza, João Erigido e Abdon blilanez. 

Compareceram depois da cbam:~da ·os Srs. 
Pompeu, Pl'isco Pnroiso. Barros Pimentel, Ame
rico, Costa Azevedo, Ol~gario. Belfort Du~rte, 
Fabio B.eis, Joaquim Se1•ra, Sinv~!, Tavr,r~s Bel
-fort, José Basson, Libcroto Barroso, .. odrigues 
Junior, Souz~ A.ndi·allo, Thcoiloreto Souto, \;i· 
riato dll ~.ledeiros, )lancei de 1\Iagalhiies, )!eira 
d~ Vasconcellos, Bclll':i.o, Lui7. Felippc, Bu~rque 
de ~Iacello, Soares Br:mdiio, Espcridi~o. Ribeiro 
de Menezes, Prodo Pimentel, Almeidn CouiO, 
Augusto Fr:mç:J, Ar:~gão lluldo, F~:-re i l":l c1c 
Mo;1rn, Frnnco do Almõidu, Danin. Il~efon>rJ cle 
Arnujo, Dantas, Ruy B~I"!Joza, :Souto, Hort~ de 
Araujo, Zama, Costa Ribeiro, B~'pti,:Ja Perdrn. 
Freil:ls Coutinho. Jose: Caetano, Affon~o Penna-, 
Aureliano ~Ing-albiias, C:inilillo de Oliveira, Cor· 
r~a Rnbe!Jo, 1\I~rtiuho Campos, Theopbilo Ottoni, 
Antonio .CQrlos, Bnriío Homem de :Mello, G~vi~o 
Peixoto. i\i:Jrtim F1·ancisco, Mortim Francisco 
Filho, Pedro Luiz, Tam~ndaré, Je1·onymo Jar
dim, 1lnlheiros, :Sergio de Castro, Cumargo e 
Silveira de Souzn. 

Cómparecerum depois de aberta a sessão os 
Srs. Theodomiro, :Souza Carval!Jo, Manoel 
Carlos, -Fern~ndo Osoric, ~lareira Bl'andlío, Sal
~anlw . .Marinho, Freit~s, Francisco Sodre, Epa
minonda~ de Mello, 1larco1ino l\lour~, Andrade 
Pinto, Azamlmja Meirelles, Leoncio de Cnrvai!JO, 
'Bezerra Cavlll<:Jnti,J)iann, Bezerra de ,·Menezes, 
Ulysses Vianno, -Frederico Rego, Souza Lima, 
Franç;a Carvolbo, .Antonio· de Siqueira, Felicio 
dos Santos, Sigismundo. Joaquim Nabuoo e 
Fràneo de Sá. · · · 

Faltaram com parlícipação os Srs. Araa~o P-

Franklin Daria, Ignacio 1\IarÍins, Jo~é :1\[(l.rianno, 
Jeronl'll\0 Sodré, Lima Duarte, l\l:JCedo, Mello e 
Alviui, I\Iarianno dv Silva, e :.\lello Fr~nco; e. 
sem eila os Srs. Ahreu e Silva, Carlos Alfonso, 
Conto liia~;·tlh:les, Espindola, Fidelis Botelho. 
Galdino. Joaquim Breves, Joaquim TaY<lres, 
Lourenéo de AlbuquBrque, ?tionta, Ifianoel Eus
taquio e Ser11phico. 

Ao meio di o o Sr. presidente declara -aberta 
~ sessão. 

E''lida e ~pprovada u neta da sessão antece
dente. 

O SR. l. <> SEGRE!.\tuo dá contu do seguinte 

EXPEDIEXTE 

Oillcii:Js: 
Do mini~terfo íla guerra de 23 do corrente, 

remetlendo inforro~clo o requerimento e'm çro.e 
os empreg<cdos dn >eeretnria rl? ll~tspit.1l miltt.'l.r 
da corte pedern ao corpo lcg·lslAtlvo uugmc·nto 
de vencimentos.- A' commissão de p0mües e 
ordenados. 

Do ministcrio da agricultura de 21: de Jo.lho 
cor1·ente. devolvendo informado o requerimento 
<lm que ·collntiuo Marques de Souz~ pedfl :~ ga
rantia de 7 "/., ·sobre o capitnl de 700:000~, 
ou a subvenç1io annü.al de UO:OOO~ durnnte 
viole aunos pnra podei' ext>lo!~r a inàustria de 
conservaçi:ío de came&, peixes e fructos rolo sys
~ema õe • Yapores frigoriíicos • .-A quem fez 
a requisição. 

Do minislcrio do imperio de 23 ele Julho cor
rente, pürticipnndo que naquella data se expediu 
~Yiso ·ao presidente do Rio Grande do Sul para 
que se procctb 11~ dita província á elei050 .de um 
deput:\do alim de preen.cher·st: n vvg~ do fal
Iecido Dr. Luiz da Si! v:~ Flores.-Inteimda .. 

Do mesmo em tlnln d() :l~ de Julho corrente, 
varticítHIOrl" quo n~•p.:ell:1 1bta se expediu :wiso 
ao pre;itlclltc dn S. Pa;1lo pDm que rcmettn os 
<lücnmentos rel:Hivns à ul\imn elciç:io üc verea
dor<$ ~ jnízes de ji:IZ rln frcguezia de Snnt:1 Rita 
do l';ls~a-Qna tro.-A quem fez a r~1Jtlisit.'5o. 

Do st~cretario do scnarlo. de 2'i. de Julho cor
n~nll~~ 1;nmmunic~ndo tjllC <1 SCU:1d0 nuoptou e 
vai diri:,:ir ;i ~anc•:~r~ imperial a resolução da 
assemlilé~ gernl, (]ne !tUlori7.n o gonrno a con
cN\1';· :10 jl~iz de direitn de Itap_emirim, Fran
cisco B~pti,;!~ da Cunha ~Jadureir~, nm 11nuo 
de licenca com o respectivo ordenado. 

Ach aa'í-sll sobre a mes~. ll são Temettid~s á 
commi~siío de. poderes, vs ·:t uthenticas d~s act3s 
dtl elciç:l.o a que ultimamente se procedeu nos 
collegíos do Pará c Conceioão, da provincia de 
ltlinns Geraes, para preenche\· as vagas de dous 
deputados; e bem assim ;~s a~tas das eleições de 
eleitores, vereadores c juizes de. paz, DDS paro
chins de s, .Jos6 do l3nrreto, S. João Baptista de 
1laenhé e Nossa Senhora da Conceição de .Ma
cabú, da rrovincía do Rio de Janeiro. 

Süo lidos e ~p provados os seguintes 

PAltEClll'tES . · 

4.880.-N~ 4 . .7. 

examinado .o req,uerimento dos amanuenses da 
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secr<'taria do snpremc tribuntll de justi~:1, IJC· I C01·po de bombeiros. _;O honrado ministro 
d indQ, :1ugmen\o de zcu~ vendmentc~, é ue p:1· diz .no seu relatorio. • E' meu.empenllo animar 
recer que a rm'Jleilo sc.in ouvido o governu, I e procurar obkr subsidio tiio vantajoso (re{e· 
r~mettentlo-se·lhe pnra issó o referido reque- rindo-se :i organização de companh1ns parti· 
umento. . · · culares de bombeiros) para o servi1~o de extine-

Sala das commissões em 23 de Julho de 1.880.' ção de incm~ílios nesto capital._, E: pare~endo· 
~1lmoic/a Col!to.-J. Sen·a.-Galdino das Neves. llw. (jUB facllme?l.e se podcra. cons3g~tr esse 

:- d,•s!dcratllm, de1JoJs ·de appmvado o proJecto de 
Ul80-N. '48 Iei sobl'e <lamno e sinistro, em discussão, a·com· 

A comm 1ssao de pensões e ordenr.dos, tendo 
examinndo o requeri menta do büeh~trcl .Tt<sé 
Hono1·ato Bezr.rra de ~knr•zc~, ser-reta:·lo da fa· 
ct11cln<1e dr> direito do He~ifL'; pedindo um anno 
de liccn()a· cotn totlos os .vencimentos para tratar 
de sun s~udc. é rle pnrecer qu~ se ~e~;a ao go· 
vrrno informar:ões a respeito da pretenç~o do 
supplicante, remcttendo-se-lhe pura esse lim o 
referido requerimento. · 

·- Sal;l dns com missões C!n 23 de ·Julho de ISSO. 
- Almcidu Couto.- Joaq1~im Nabuco.- G(lldiJ~O 
das Neves. · 

1880.-N. li.9 

A commisslio de pensões c OJ'denac1os, a quem 
foi presenle o requerimento de Joiío Baptista da 
SilvaManguinho. continuo da faculunde de di· 
rei to_ âo I\eei fe, 01n que pedr. ser ~posenwdo com 
todo~ os vencimentt;s, naquellc lugar, ê de P:\· 
recer qüe seja <L d1to requerimento er:via1lo ao 
~=;overno, peilin!lO:_Se-lhe informuções a respeito 
na me~mn [Jr~teu~ao. 

Sltb da~ commi>~ÕP.sem 2:3 de Julho .d~ :1.880.
Almeida Cvt•to.- Joa~uímSe1·ra. -Galllino das 
Neves . 

miss~o julg~l. dispensavel o melhoramento e 
augmento de despezn proposto •. 

Garantia à:1 jnros ás estradas de {erro.-DC· 
venda-se espcrae que u1io continuem no exor· 
cicio l'uluro as cau~as, que de~erminarnm '() pe· 
dido de augmentl) para estn ·verba, n commis· 
são entende que se deve manter a quantia >o· 
tada para o exercicio vigente. 

Ob1·as 1mblicas. - Pensa a com missão que 
póile ser reduzida a 20:000~ a despeza com. a 
collot'acão ele novas bicns no .desenvolvimento 
da ai:;tribuiçi.io d'agua des~ cid~tde, e a iO:OOO$ 
a de obr<~s nova;; e materbes em casos urgentes; 
a 1.50: 000;5 a despeza com a conservação do porto 
de Pernnmbuco, e tt 180:000~ a da conserva~ão 
do porto do . Rlo Grande do SuL Póde ser 
suppriniida no serviço das obras de esgoto das 
~guas pluviaes desta cidade a despeza com um 
engenheiro fiscal, fic~ndo a fisc:llisação n cargo 
qa repnrtição das obras pulllic~s, a de ·tres pra·' 
ti cantes e a consigna~ão para· desapropriação 
de rrcdios nas ruas da C1.tteLe e da Pedreira da 
Candelarin ; a verba consignada para os vcnl:i
mentos de um encarregado re~ponsl!.vel pelos 
instrumentos, pesos e medidas; a gratificação 
ao professor Derby por trabalhos relativos ii 

Vem <i mesa, é lido e mandado imprimir 
seguinie !)rojecto, procedido c.le parecer: 

0 
extincta cummissão geologica; a de um enge-
nheiro encnrregado e um ajudante da· estrada 
:.\ m.argcrn do Rio Branco, no Amazonas, e do 
cng-en lwiro. fi seal da conser i'ação da · estrada 
união c industria, ficando esta fi"scalisação a 

.iSSO. -l\'. 70 

A commissiTo de oro~tmeuto, tendo .ex~ml· cargo da administração da estrada de ferro 
nado ;1 ]Jl'O[Jo:;ta do rn1uístro e secretario de es· D. Pedro II, e finalmente a consignação para um 
taâo dos ne:;:oclos !lu razcn:~n, nxando o despcza engenheiro encJrrezado, esludos, etc., dn es· 
do miuisterio uos nq;ot•ios da agricultur::, com· tnu1a de Cuyab<\, em·l'fialo.Grosso, á côrte. 
mcrcio c ol;ras publicas, sulJmette ú npprovação c~tcclwse.-Pensa a co .):missão que pôde· ser 
dn cnma'ra dos Srs. deputados o resultaJo du sr.u m~ntiàn sem inconveniente u mesma quantia 
estudo. • · -valada p:u·a o orçamento vigente. 

A commiss1ío C()Olprehende, como cliz o hon: 
rado miilistro em seu rcl~ttorio, quo as clrcnm- Correio geral.:.... Entende. n comrnissão que 
slan~:ias financeiras do p:1iz uão ·permillem a deve ser supprimido o lagar de fiel do thesou· 
iniciativa de custosos mel hormllmltos, e acon ~ rei r o na. direc toria geral, creado por avLso de 
selham a ma.ximn cautela. não sómente na de· 19 de Maro de 1877 · 
crctação de novas dcsnezns, mns no nugmcnto Mt~sm · NacioluJl.-Parece á commissiio que 
do que se uclla creu da. ·E, Slmtlndo a necessidade podem ser supprimidos dous logares de na· 
de restringir nos mais estreitos limites as dos· turalislas vinjantes e os seis de praticante, á 
pezas publicas, propü0 o quq lhe pnrec<l possi~ proporçãu que vagarem. 
vel sem prejuízo. dos serviços .i á organizados, e Falwica de [erro de S. João àe'Ypanema.-En· 
da.s legitimas neces:;ídades fut administmçao. tende a commiss1io qi.te deve ser reduzido a 

Secreta1·ia· de. Estado ,.....;A commissão entende, S;OOO;S o ordenado do director, ficando o governo 
como o hom•t,do miní~lro, que se póàe redu:r.ir ·autorizado u entregm' por coutratQ a niesma fa· 
o pessoal .desta repartição, e dnr-lhe melhor brica ;\ inaustria jwrticu1ar. . . 
orgauiz~ção com _economin dos cofres pu· Educação de inge·1~uas.~Pensa a commissão, 
blicos. · . que se deve manter só mente· a subvenclio á 

Estabelecimento rural de s. Pedro de Alcan· colonia orplw.nologicu Iz:~bcl, em Pernambuco, 
tam.-Pen:-;t a commissão, que '!onvêm reorgu- dt>nd?·s~ â coloni~ orpha~olo~ica Ctu·istrna, no 
nizar este esLabeleeimento. tornando-o nHlÍ$ ulil, Cearn, a subvencao de 7.:-00;'iuOO. 
o o , ." • .... ; _ :. ~·~ ~;' ··v ~v• .;,, v • '""·j .'1.~ .e uc~o~s eU,;Js pela· CQm. misslio importam 
serviço melllOr, do que Mtu:llmeute presta. em 995:'2:!8~59!. , - ·· ' 
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· E, portanto, a commis.>ão·é de J>arecer,qu~ se 
adapte a seguinte resolução : 

A nssembléá geral resolve : 
Artigo. O ministro e secretario de estado dos 

negocias dn agricultura, comrnercio e ob,ras pu
blicas é autorizado u despender. com os serviços 
designados nos seguintes paragrapbos a quantia 
de 18.082:4:9.215193. 

A saber: 
L (C<>. mo na proposta.) 
2. {Idem) 
3. (Como na proposta, acre.s· 

centando-se sendo 2:0008 
para a Associa~ão Brazi
!eira de Acclimação.) · 

~. (Como na proposta.) 
!L (Idem.) 
6. (Idem.) 
7.adem.) · • 
8. dem.) . 
9. Idem.) ::: 

10. Corpo de bombeiros...... . 200:000#000 
H. {Como na proposta.) 
12. Garantia de juros ãs estra-

das de ferro............ 1,:1.73:33!~59! 
13. (Como na proposta.) 
14. Obras publicas. Reduzin

do·sea 20:000~a despeza 
com a c:ollocação de no
vas bicas no desenvolvi· 
rnento da distribuição 
d'agua desta cidade, e a 
10:000$a deobras novas 
e·materiaes em casos ur
'gentes; a Ui.O:OOil$'5-des-
peza com a conservn
ção do porto de -Per
nambuco; e á· :1.80:000:) 
a de conservação do por
to d.o llio Grande do ~ui ; 
supprimida:a despeza com 
u ur engenheiro .tiscal das 
obr~s de esgoto das agu~s 
plnvines e a de tres pra· 
ti~antes, assim como n 
ded~apropriação de!prc
dios nas ruas do Cnttetc 
e dn Pedreira da Cande
Iaria; suppriniida.tambem 
a despeza com um encar
regado responsavel pelos 
instrumentos ; a grnlifi-

. ca;;ão ao professor Derby 
por trabnlbos relativos á 
extincla commissão geo
logica ; a de. um enge
nheiro e de um ajudante 
da estrada it margem do 
Rio Branco ; a do enge
nheiro fiscal da conser
vação da estrada Unit:o e 
Industria ; e a do enge
nheiro; estudos, etc. 
da estrada de Cuyabà á 
corte •.••....•..•.•.• ;. L6ôti:1>M-~OIJO 

:i5. (Como na }lroposta.} 
:i6. Idem. , · 

!8. Catechese................ !00:000~000 
!9. ~Como na proposta.) 
20. correio geral. Supprimido 
· o Jogar de Ciel do tbesou

reiro, creado pelo aviso 
de :1.9 de Maio de 1877. . . L 763: 720;}800 

2L (Como na proposta.) 
22. Fabrica M ferro de S. 

João de Ypanema. Redu· 
zido a 8:0005 o ordena-
do do director.... .. . • .• i72:G096000 

23. {Como na pro posta.) 
2~. Subvenção ás colonias or

phanologicas, sendo para 
a colonia lzabel em Per
nambuco 20:400S, para a 
colonia· Christina,no Coa-
rã, 7:200~000.......... 27:600~000 

Sola das commissões, 26 de Julho d~ :1.880.
LiiJeratoBarroso.-Cesar Zatna.-.4.ra,qão B11lcão 
-Prado Piwnlel. -Fabio Reis. 

Art. 7. • O ministro e secretnrio de estado dos 
negocias da agricultura, ·commercio e o~.ras pu
blicas é autorizado a' despender com os serviços 
designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de ................... ~ ...... 19.077:720~78!~ 

A saber: 
L Secretaria de estado ...... 
2. Sociedade auxiltadora da 

indústria nacional ...... 
3. Acqui~içUo d~ sementes e 

plantas, introducção de 
~ppnrelllos ngricolas, c 
melhoramento de raças 

4. Imperiàl ~nstituto babiano 
de agrtcullura .•..•... 

5. EsLabelecimento rural de 
· S. Pedro de Alcmtara 

na provineia do Plauh v. 
6. Auxilio para .c~ncl.usão àa 
· Flora Brazlli1lnsts ...... 
7. Eventnaes ....••••••••..• 
8. lmperiul instiluto flumi-

nense de agricultura .• 
9. Passeio publico ...•.••••• 

!0. Corpo d!l bombeiros ...... 
U. llluminação publica •..•• 
12. !inrantia de juros ::is estra-

. das de ferro ......... • . 
13. Estrada de ferro D. Pe-

dro II ....•...••......• 
U. Obras publicas ..••......• 
!5. Esgoto da cidade ....... . 
!6. Telegraphos ........... .. 
17. 'ferras publicas e coloni· 

sação ................ . 
!8. Catechese ............... ·. 
19. Subvenção ns companhi:ls 

de navegaçi'io por vapor. 
.20. Correio geral. ........ ; .. 
21. Illuseu ·nacional. .•....... 
22~ Fabrica de ferro. de S. João 

236:000~000 

6:000~000_ 

20:000~000 

20:000~000 

!3:600$!!00 

:i0:0006QOO 
20: OOOISQOO 

~8:000~ÔGO 
13;2656000 

280:00080CO 
786:88;2~98~ 

i.637:503$000 

5.600:000~000 
. 2:000:000;5000 
i .~150:00.05000 

. i.305:M0;5000 

20i:OOOPOOO 
200:000~000 

3.192:-íOO~OOO 
L 765:52015800 

57:000$000 

do Ypanema........... !76:609~000 · 
2L :Mauumissões (producto do .. 

· · tunda de emancipa~ãor 
2~~ Educa ão de ·in,.enuos 
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o fundo de emimcipaç:Ío 
· e bem as~im o que para 
este serviço foi C{)nsi~na
do pela lei n. 27!+2 de 20 
de Outullro de :1.877) .. • .• 3S:fl;006000 

O Sr. Souza Andrade{pela ordem): 
-Sr. pre~idente, nã,, sendo meu·um aparte que 
se lê no dt~curso do .nobre d~putado pelo Ceará 
o Sr. RodrJguesJnnJor, relatrvamente ao jornal 
c~areMe, que foi por muitos annos o orgão do 
partido l~beral d~quella província, peço a V. Ex:. 
que se d1gne mandar publicar uma rectificação 
que envio á mesa nesse sentido. 

· o Sr. Rodrigues Junior (pata u'lfw. 
ezpticação ) : - Sr. presidente, devo decla.r:~r 
que não fiz nlteraçíio alguma nas not:~s tachv- · 
grnphicas. · · · 

O Sit-SoUz-'1. ANDitADE:- Nem eu digo que 
V. Ex. fizesse. 

O Sn. RoomGulls JuNIOR:- O nobre deputaao · 
pó de examinal-as e Yeiá que os apartes foram 
conservados fielmente. · 

O Sn. SouzA .ANDnAoE :-Sim, senhor; neni 
attribuo a_ V. Ex. a alteração. · 

' O Sr. Freitas Coutinho (pela or-
dem):-Sr. presidente, pedi a palavrapora mandac 
á mesa um requerimento, a Cim de obter do nobre 
ministro da agricultura . esclarecimentos em re-. 
!ação ao facto da demissão do e:x-director da 
estrada de ferro D. ·Pedro 11. · 

Este. requerimento ~u tinha redigido para 
suhmettel-o á consideração da camara no s:~b
b1ldo, mas a primeira parte da ordem do dia foi 
esgot:~da por varios oradores que occup3ram a 
tribuna, e na segunda parte, quando me coube 
a palavrn, não havia num~ro na casu, e portanto 
niio era possivel votar-se o meu requeri-. 
menta. 

Aguardei-o parn hoje, e peço a V.· Ex. que o 
faç:t ler, submeuendo-o á votaç'iio. · 

E' lido, apoiado, posto em discussão, a adiado 
por pedir a 'l~alavr~ o Sr. Martioho Campos, o 
seguinte · · 

~REQlTERUfENTO 

PRIMEIRA PARTE DAJ:>RDE~I DO DIA 

. .Posto a votos o requerimento ai) Sr:' Jero
nymo Jardim sobre o reserva to rio do Pedregulho, 
e cuja dis~ussão ticou encerrada na sessão de 2." 
do corrente, é approvado. · 

Posto a votos o requerimento do Sr. Freitas. 
. l':outinho, pedindo informações ~obre. a immi
·graçl'ío espont:mea, e cuja discu.~são ficou en
cerrada na sesslio de 2·1· do corrente, é rejeitado. 

Postoa votos o requerimento do Sri Frede
rico Rego, pedindo informações sobre al!l:nns 
factos praLicados nas ultimas eleições da corte, 
é rejeitado. · 

Entram successivamente em 3.n discussão e 
são approvados sem debate e remettido;; á com
missão de' redacção os projectos ns. 57, líS e 59, 
de !880, concedendo . crtld.itos extraordinarios e 
supplementures aos.m'ínistei'ios, da justiça da 
quantia de 2!8:(1,60~535, da. gueml da ._quantia 
de ~64:8021$878, e do imperio da quantia de 
JO:l:6811)8iti (extraordinario) e !:!!3:209~972 
(supplementares). ' 

Entra em2_• discussão o projeeto n. · 60 de 
!88(), eoucerlendo um credito extraordinario de 
i .326:l!83~1.!,70 .P~ra os .trabalhos preparatorios 
da emancipação das colonias do Estado. 

Occupa a cadeira dá . presidencia o' Sr. a: • 
vice-presidente, Gavião Peh:oto. · _ .. 

O Sr. Freitas Coutlnho entende 
que o credito pedido pelQ nobre ministro da 
agricultura envolve materia m_uiti) importan_!e; 
e causou-lhe extranbeza e admtraç.~o o fo.cto de 
ter sido rejeitado pela ~amara um requerimento 
seu,em que pedia mformaçõea ao nobre mioistro 
a respeito do modo por que pretende o governo 
aeolber os colonos que aqui forem chegando; si 
a·credita conveniente .encaminhai-os ~o seu des
tino de rn~do a evi1.ar-se as tristes scenns, que 
todos os dtas se estão·presen.ciando, de v~garem 
pelas • ruas da cída.~e _magotes de .. estrangyiros, 
de cujas l:iraços alta~ carecemos, sem abr1go e 
agasalho de qualidade alguma: estendEÚldo as 
mãos á esmola' publica, facto que redunda não 
::~ó em descredíto para o paiz, como ainda para 
ogoverno. .. . . . 

Eeferiu-se em um dos dias da presente sessão 
acerca de .'iO ou 60 colonos tyrolezes qiie foram 
abri,.~dos ou empilhados em um hoteL ac:mhado 
e in1ecto darua da Assen:ibléa, e isso quando 

Requeiro. qui:\ ·se peça ao gcvern'ocópia dos o obituario revelava a exí~tencia de alguns 
officios, trceados enLre o ex-ministro d~ agri- casos fatGes· de febre amnrclla: · · · · 
cultura· e o ex·director da estrad~ de ferro . o mesma· se dell no embarque ~e mais de 
:Q. Pedro 11, relativ~rnente a tarifas a respeito 600 oolonosa bordo-dcum transporte, sem me· 
do transpor.te da estrada de 'ferro da Leopoldina, dica e boticn, 0 que: poderitttertr:azido lamen-
e da dedsão proferida pelo actuàl ministro da taveis conseqnencias.. . .. . · 
agricultura .-s. n. . · . Appiaude o pen5aménío do nobre ministro em 

Sola das sessões; 26 ue JnllJO de i88G.-Freitas querer emancipar. as calonins do Estado; a dou-
Coutinho. -~ · :?" trina é n _melllor possível, e desde jã,(ieclara 

o s JoAQUJlt SennA requer ·que 'eJ·a d~do que d:e su~ pane encontrn~á ·O nobre mi~istro 
·· n. ·. . d. \ ~ . d tod!:> o apmo, uma vez,. porem; que.o serviço Q:l 

para ord~m ~o dH\ ,0 parecer a commt,sao _e 'colriliisiição não soffr~; ;pois,· r~eeiando que 
comrnercw, .mdastua e _:!rteuobre a pret nçao S. Ex, não _ possa dar a ·medida: que projecta 0 
da companlu~ do Canada. desenvolvimento que ella re uer é possiveJ qne 

· . n e .. eapaz e:p1·oduzir as.vanta~ 
gens que: espera obter o ·.governo::Cb.ama a 'at-
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t·nção dO· nobre ministro para a. grande qnan- discu1·so do nobre deputado pelá provinda do 
tidade . de:imliÚgra!ltes que mens;~!mente chega Hio d~ J:oneiro veiu etmvenr.er-me de que 
da Europa:;:· cumpre que a medida do g-overno S. Ex.. Ui 1J(I:, niio Cilmn,-~hetl t;en venl:ltfeil'a
nlio vã enfraquecer esst~ corrente espontanea, mente tJU~I é o p~o~:1meu·to .do goV<õruo em 
autes convém que seja aJimentada e desenvol- m;:.tet'ia r! e colonhl;H·ão. . 
vida. O ~roverDo, Sr .' .presidente, cstim:iria muito 
. Pergunta ao governo que destinodeu á hós- nttend~r ao,; reei~ mo~ do nobre de rn tndo, em 
peduia de immigra!}tes, outr'ora sustentada todos os pontos p<.r<l que S. 6:ii:, se tlignou de 
pelo Estado; que attitude pretende tomar .ehamat· a minbn atlGn(~ão; ma,; devo dizer a 
diaiue das em prezas particular~s. que se orga. · S. Ex.: a qur.~tiio · de colon iF:•<:iio, no c~t.1do 
nizarem no sentido de prover as neces$idades da aclual do p<).iz, é sim(l!c~·uent~ um~ que;; tiío 
colonisação. una!leeil'<l. Quoesquer qu~\ sujam os bons ele-

Essas em prezas, quando se organizam no in- s<~jos do governo e do nobre · de[mt:•do em r~ l~
tuito de explorar o colono, em vez de lhe serem ~iio ás necessidades de>te im;lort:•nt •~ servi~o, 
uteis contribuem para des:lcrediw o . }Jaiz e niio é possi't'el prescinllir d:J estado fitwnce-;o 
quiçá para· fazer relroceder essa corrente es- rio ImtJerio. , . 
pontanea de immigração, quo tanto trobalno e E:is porque· a palitica do ~o"'erno, t·m relação 

·sacrificio.tem cust~r!o ~ nação. á cotoni>n<:ão, estDbeleceu ··du:•s pl1a~:.'S r•crfú, 
A · proposito da cruei opinião que na EuropD hllllBtlle d i~t i ncl a~: ·1.•, a quu COill ill'ehe;nde ~• 

existe contra o Brazila respeito do modo por que medidas de nctnalirlaile; 2 •, o que pretenfle 
tratamos ·os immigrantes, chama a auenção do razer· o ~ove1·no, <]tWndo :1 siLunção iínanceit'a · 
nobre.ministro,pedindo·lheao mesmo tempo que do Im,,erin tiv-er mothor~do. 
interceda junto ao seu collega de estrangeiros, No Jll'imciro t<•~o. n~o ces;art:~ tle reJ)Ciir e 
aftm de que elle ordene aos nossos ag-entes di pio-- dil·o·IH!i uol mii iJfio de -vezes: e ab.-oiu!amente 
maticos que tratem de tomar sobre si a defesa: do impos:<iv~:~l :111 governo g-:•5l:•r um re<JI IMis 
:paiz neste assumpto, que'procurem desfazer us ~lt•,u 1h1 'lllc) con~i;{na ;1 fei (!O t:-~r;<~menl~t. O tlle
exagernções que eldstem neste particular cout.ra souro nf,n c:omporta um~ d~.sptl%n de G:, 8 e 9 

. nós, e que assim se esforcem por quebrar as mil conto~ :mno3e~ ~orn o servi1:o de colo-
injus~s prevenções que nesta m:~teria nutre a ni~1çiio, l'omn tem sido fcit~ ~lé hojé: . 
Eu.ro1Ja contra o Brazil. J:i v,: o nobre dcpu!ado q ne; 11or melhor qne 

Observa ainda qne é preciso atte11der, e com sej~ o tle<C'ju do gO\'erno, por ma:, :Jeet·t.;H1tt$ e 
. toda :1 attenção, para a·medição dos lotes: crê ueces~nd:Js que ~~:,re~~m cc! ri~s mcdi(!;;s. temos 
que a es~e respeito. os trabalhos . não são com· ·de no~ l'esll'iugir ao p;·ind pio C:Jpit;ll à e não 
pletos.-Cumpre que ·<i colono, quando chegue, ex:ceder o orçamento do Imperio. - · 
conheça· o 1etreno que lhe pn!>so :1 pertencer, e Nesle caso, é iH'eciso qu~ todos soil;;l Ol que o 
que os titulas que o governo lhedá demonstrem governo uiio púde fner m~ Ls do qne ronn·~c 1· o. 
essa propried·ade de modo .claro e positivo. estado actu:tl de cous~~. isW ~- d~r ~ :·~ns! • O!'le, 

Estabelecendo por uma serie de argumentos na justa propo1·eão das fo1·ç~s co orc:.nllMio, ~os 
. :J dependencia immediata em que a colonisa~o immigr~ntes que u:Jo tiverem 1·eeox~·)~ pJra 
se acha da ·quesmo· religios3, observa que, s: o che;;r•:r ao ponLo elo seu d<'s! ina ; (1,~~ v-:;r,,(,lbo 
governo, emcujo ·seio se acha onobre ministro l!Ol' nl~uns dias óqnelles gue nbo .'l'e!'Cill mtlios. 

, de estrangeiros~ deseja com sinceridode abl'ir os para p~g-ar hospedaria ; e íln:>lme:: ;e e;•der I eLes 
portos. do paíz á torrente colonisadora, deve d~ . Lerras nas vizinhanças d:.s ~c iuaes ealo1tias. 
antes de tudo tomar medidas· no sentido de, por E, cs~ a potilien dn a~tualid~de; e, senl•ores, 
qualquer modo, reformar o art. 5. 0 da Consti· ninguem se illuda: o govei'no'niio póde. r.cl iH'l· 
tuição, proporcionando aos colonos plena c ampta roeate despender, n:.Q.(leSJ)eodet·it, somrilus con-
liberdade· de cultos. · sideraveis com a colonisac;i•o. . · 
· ·observa que· é por meio da liberdade poli· Quando digo somm;;s consider3veis, é atl•m-
tica e ·religiosa que para os Est~dos-Unidos dendo á despeza excedente ú auto1·iwd<l p~lo 
ailluiram 'sempre grandes massas de estran· orçamento Jwra este ramo de serviço, uesoeza 
ãfi~o~, ·que de todas as procedcncias para alli se esta <J ue já não ~ peq uen:~, pois atlinge a LilOO 

. ~~a~e ta.mbem tenhamos os mesmQs resul- 011 L1i00:000;$000 · · · 
tados., C}lmpre q11e a liberd:~de de consciencia ; cscl~recido, -uma· vez por tod:~ s, este ponto, 
entre nos seja uma verdade, revogando-se 0 darei ao no!,re d•·putado resposta ás perguntas 
art . :>_. • dn Constituição; · ' com que me llonroo.. 
Co~ pezar,porém,notou que o nobre ministro O nobre deputado f aliou do conirato ele Cae-

de esttongeiros, ao -passo que defendia as mais tmo Pinto... , 
sãs doutrinas, acastellava-se- na lei, decla- o Sn. FnEITAS CoUTINHo:-· Como reeordac1ío 

· rando que como minislro deixa de ohcdccel-a! historica . · · · 
Não vem tornar saliente uma contr3dicção do 

nobre ministro : seu fim é fazer um :~ppello a O Sn. TioAnQu~ ris MACEDO (mini..çtro d tl ag1·i
S. Ex., afim de que não se esqueça das suas: Cl~ltui·a): - .. . como record~<;iio; ppis este con
doutrinas de i861k, para ·que, quando' descer trato já não vigora. Em rel~l}ão a este nssumpto, 

-das a1turas do poder, seja.· acompanhado· pelos o nobre ileput<ldO sabe que pendem :·e 1'l~m a~ões ; 
applausos da opinião. · . · . . ·. en as tenho estudado, e pó:le estt~r convencido 

de que proferirei despacho cónsentaneo com ·os . 
. o . Sr.~ Buarq11e de· :Maeédo(mi- interesses do E~tado, sem sacrillcnrils.direiloó/ 

mstr.o · da agrículttwa) .'"""' Sr. ~p~re~s!!Jid~e~nwteª'-·-ºOWllJ.lLUW:eD..llli:~wu~t~coQlne.lt~r<&t.ta;all:~ttee;-. -~-:--
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o Sn. FnEITASCourr~:Ró ; - Fa!hiineste con
tr~to para censurar.o modo por que· foi' cum~ 
pndo. · .. 

sido d.esti~ados; tendo sido tambem .i-êiztettidos 
, para d~versas eolonias, ígua:rmente não quize. 
ra~ aht permanecer, e preferiram vir para esl<l 
capttal.mendrgar. · O SR. Btr.A.Il.'{UE DE :1.1AcEDO ( ministt-() da a_qri· 

cultura) : - Na~a teullo ·a dizer neste ponto, 
porq11e o a::to nuo foi meu, e não é destes com 
os q u~es o governo de~-a ter. solid~ried~ de. 
(-~l'o~ados.) Si foi mal cump.rido esse contrato, 
s1 lol executado em comlicões desfavoraveis, o 
governo, não querendo continuar ness~s condi· 
ções, niio !JÓde ser censurado •. 
~Entende o nob1·e . deputado cr11e o go~ern.o 

nao deve ah~ndonar inteiramente os Tavores 
que concedia aos immigrautes. .. 

Senhores, a resposta a esta observat%o já se 
aclla <!ompretwndida nns palavras que ~c~bei-de 
proferir; mas direi ainda alguma ·cous~ a 
S. Ex:. 

Ha um certo numero de favores que o go
verno preslará'nas forças do ar(;amento; neste 
n~mero está o·transporte dos immigrantes, que 
vwrcm a esta corte, d!!qni para:as provineias ~ 
que se destinarem; a concessão de terras ven: 
dirlns a prazo nos termos do regulamento de 
~867. . ' 

Todos os favores des!a.natureza, que o go
verno puder conceder dentro dos recursos or· 
çamentarios, serão concedidos. 

Além disto, ·o governo nada fara de actuali-
dade. · 
· Logo que a situação financeira ,melhorar, eu 
jó. o tenho dito e repetirei, é pensamento' do g~
verno fnzer acquisição de terrns á m11rgem das 
e?tradns de ferro, dos estr~das de rod,agem e 
nosnavegaveis, para vender a modicopreço aos, 
immigrantes; mas esta medida, não pre.ciso.di· 
zel-o, reclama Dl~uns ·miltHires de· contos de 
réis, e, n~o nos illudonios, é absolutamente im
possivel adoptal-a desde llojc. 

u mmiste:rio dll imp~rio internoú-os para a 
Barra do Ptrahy ; depms de algum tempo pro~ 
curou-se mesmo dar-lhes emprego; tudo re-
cusaram. · · ·· ·· 
_Não sei ~i são esses que aq_uíse acham; si 

sao, declaro :J.O nobre deputado, como declaro á -
c:•mara: o governo não tem medida alguma a 
tomar ; são individtios que entralll na class~ dos 
vagabunuos e mendigos. Desde que não se qui~ 
zeram sujeitar nas colonias ; desde qile recusa." 
ram os empregos que lhes dava e nelles não 
quizeram ·:permanecer, ·o· que · tem o governo 
mais· a fazer ·com esses indivíduos? Não ha re· 
medio a dar; são .verdadeiros vagabundos e 
delles deve tomar conta á poli-cia. ·- -

Si não s~o esses, devo dizer ao nobre deputado 
que a inspectoria da colonisação tem ordem do 
gov~rno _para dar transporte para as províncias 
aos tmm1grantes, que se acharem nesta capital 
nas condiçõe~ que referi ao nobre deputado .. 

Si eUes,portanto ,não foram transportados para 
loc~lidades onde poderiam encontrar terras para 
cultivar, é porque absolutamente não o qui
zer~ m .e. se recu~aram; ? . gOI'6l'J:!O, · P?ís 11ão 
tendo -uenhum mew coerc1t1vo para obngai-osa 
a!lceitarem trabalho,-nada wm que f~zer. 
. O illi.lstrado deputado notou _que o governo~ 

llvesse mandado para a hospedana denominada 
....:..Hotei de Roma-alguns immígra.ntes que alli 
se achavam· mal collocados. · · • 
, Sr. !)residente, o governo nãD mandou esses 

immigra!:tes para o Ho!el de Roma. Depois da 
sup[Jressao da hospedana. do Estado, o ~overno 
se tem limitado 8. ve: aq_uei!es dos ilrumgrautes 
que abso l.utD m~nte nao dis poem de recursos par a 
sua subs1stencm, e os tem collocado em uma oti 
outra hospedaria em condiÇões. favoraveis; Este 
numero tem sido muito limitado. , · · , 

Esla é n política ··q11e havemos de seguir uo. 
futuro, porque· o governo, quaesqucr que fos· 
SBm mesmo as <:ond!Çües favoraveis das nossas 
finanças, n5o viri~ collocar colonos em..lugares 
in vi o~, onde a pro[JriedHde que lhes houvesse de 
ceuer .não tivesse "vãlor, onde não houvesse 
recursos nem meios de transporte, onda final
mente . ?-ão ncuvesse mereados proximos para 
dar salndaaos pi'Oductos dos colono,s. · · . ' 

-- De pr_esente nada mais fa.r-se·lla al~m do_ que. 
tenho d1to. . · 

Os immigrnntes a que se referiu o nobre de
p_ut;J.do ·não foram .mandados pelo g0vei'ri.o · 
tmbam-se hospedado por sua propria conta enÍ 
uma lio_spedariã da·Saude, qué está a·eargo de 
uma. em preza particular, .e dahi se ,~:etiraram 
para o hotel de Roma; mas tudo por.ciinta pro~ 
.pria, .. s.et!l-.. IJ.enh.um_a -interven_ção.- ~ó governo, 
O mm1stro da ~grwtiltura n:ao pode.; ser re-• 
sponsave! por um facto, a qu.e foi completamente Ignorava, Sr, presidente, que -houvesse, 300 

rus,;os nesta capitnl sem alojamento. Li uma 
noticia em urna publicação a pedido de que !Oi 
russos... · · ·· 

O Sa. FREITAS ÇoUTrNRo : ,-Não faço quesllio 
de numero. ' . ' 

O SR. BuallQUR DF: MACEDO (?~inístl'o' !k agri: 
CIJ~tura)-. _. se ~chavam no campo · de Santa 
Anna,- sem occupajiâo, sem alojamento e sern 
meios de subsistenci:t. . ·· . · 

Não se! si Sü trata ex~ctamellte ·.do facto ;de 
que ·ba poucos dias tive conhecimento e sobre o 
·qual dei um3 solução. . . . . . ·· _ , 
· O minbterio dó imper-io teve-ae internar no
venta· e wntos russos que se <~Cilavam nesta ca· ilill . ··~ . . ·, . . . 
esses indivíduos; tendo sido collocados; não ~ui-' 

' zeram permanecer nos lugc.res q)le lhes haV!am 

estranho. _ . . . · · · · . . .·· · 
Referiu· se o nobre deputado á remessa de"600 

immigrantes para o Rio Grande do Sut,· e cen< 
surou sobretudo o facto- ·de· não exisHr uni 
medico a bordo, sendo que S. Ex. até pergun· 
tou~me $i • eu_ sabia.,de; que. tin!J.Il,,m.O~ido,uma. 
·crinnçá que· se·~~nava·a: bordo 'desse n~vio~- ... 
.. O;.nobre deputado referiu~se naturitlmerite:a 
um serviço que se .aehava a cargo' do míiiisterio 
do imperio. Em vez de · se fazer a internacão 
desses immigrantes, e como · elles preferiani·jr 
para a provincia do-Rio Grande do :sul,. ifnobre 
ministro. do, imperio .providenCii)U neste sentido_. 

Si é a esle faetQ que se referiu o nobre depu
tado. devo dizer-lhe ·ue é o · · · · · 
· - - ac asse um me. ico-; éjossfvel;:.·póde 
mui to · ·bem ter • acon:tecid(!:, ·.·que, não _s~. ~i:V: ~sse 
pens:~do: n~ssa . providencia;· e eu· sóu o l>ri-
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melro a.iéeonhécer que; ' si ~ facto é verdadeiro; elevo .di~er ao nobre deputado que_ éom gr~nde 
não.:se ·procedeu C?Qill bastante prudenci~, g~e injustiça- se tem · leva atado nesta casa vozes 
·se,. deveria . ter fetto aeompanhar esses 1mmt- <lontra os nos~ós diplomatas, censurando~os pór 
grantes de um medico. · . . um facto que elles exactamenle não· praticam . . 

· · ~las, . em ,todo :o caso, releva notar .·que a 0 .., J · "'~ A - d 
vi:~ ~rem era de poucos dias; tratava-se de .fazer . _,n · OiQtllM runuco :- P.OJa o· 
um"' serviço r11pido, e portanto, sem que eu diga Os Sns; FilmrAs CouTINHO li FEr.rcw DOS S.\N· 
que se procedeu· regularmente, mandando-~c 'l'OS dão apartes. 
esses immigrantes sem ser~m aeomp~nhadi>s de , o Sn. BuA.RQUE DE MACEDo ( mini,stro da a,qt·i· 
um · medieo,' podemos ao menos dizer q11.e ·o cu!tu•·a):_;_Seilhores, é.preciso não deixar correr 
resultado, não foi tal, que provocasse lloje a. este falso j uiio que lia sobre o nosso corpo di
censnrá ·que faz ónobre deputado. O facto .de plomali!!,Q. E' inexacto que nossos diplomatas 
morrer uma. criança, de · cuja morte o. nobre . desp·rezêm a causa do Brazil (apoiados e apartts); 
deputado não_ sabe a causa, . . não é suffic'ie:õte ·eu tenho estado var.ias .. vezes na Europa e fui 
·para · nma ·censura, porque podia ter havido testemunha do contrat·io. 
medico a. bordo e , ter morrido a criança da Não se !aça n injustiça de profamar aqúi; que 
mesma maneira. · r. .·. .. elles não são brazileiros; e eom relação a este as-

ó SR. FRExrÀs ComfNiio:-A minba censura su pt~,devo d ize~ qu!l elles não têm a seu cargo o 
não foi por isso. · ' · ·. servi~ dn_ colontsaça~ (apo,ados); os consules ~m 

. . " · . · a devida mcumbencJa para tratarem desse ser-
O .:SR. Bu.l.RQUE DE MACEDO (tninistt·o da agri- viço; recebem directamenteinstrucções do mi· 

cuJtural:-Nãe sei si o facto é verdadeiro; est.ou nistl'O da agricultura para tratarem de tudo 
. respondendo de improyiso, estou respondendo_; =quanto diz respeito á eolonisação. · · 
immediatamente ás· observações feitas [leio nobre Além do que nesta parte fazem os consules, 
deputadG: ·;~ •. . . · posso assegurar no nobre deputado que aquiiiG 
·o Sn. FREITAs CotÍTrNHO ciá. um aparte. que ~stá nas attribuições,~ e_ mesmo n~s m~os 

· · .· ". . · · ~ · . dos cneCes das nossas legaçoes eUes o tem feuo 
0 Sn. BUARQUE DE MACEDO (ministro àa ag?'i· tambem . 

cultu_ra):-Pe;dõe-me _o ·~obre deputado; .não O ·qtte quer o nobre deputado que (aç~m os 
. se.t s1 o. !a~ta e verdadeJ.r~ , estou at~ fazendo-_lbe nossos diplomatas ? Quer que vão intervü· di • 

. :a·. çonce$sao _de que; .s1 o f~cto ~ verdade}ro, rectamente com os contratantes de colonos? 
.·houve· ellecttvamente 1mpre:v1dencta ... ou 1m· 
.. prudencia, · em mandarem-se 600 imínigrantes, O SR. FRÊlTAS CoUTINHO :-Isso não .. .' 
:sem .serem acompanhados de .medico. ·. . . . O Sn. DuAnQUE DE MACEDO (lni?!istro da a.ql'i-

. : Per~úiitou 'O. n1lbre . deputado si eu sabia ~e .cultura):-,-Perdoe-me V_ Ex.; todas 'as vezes 
. ~ que:·tinha morrrdo a ereança. Confesso que nuo que alguma arguição apparece contra o Brazil; 

lhe·posso responder. neste .ponto. · · - · · ·quando os nossos. diplomat.1s lêm publicações -
· ·· .O ·SR. FnmÁs Cou-1-nnio:~isto tambem foi na imprensa européa . condeti:inando ó . nosso 

dmiijMlrgúrita humoristka~ ' · · systema de colonizaçã!J,. e censurando, nos ,por o· SR-. BÚAlio:irE DE M:ACEOO (ministro da a_q,'i- çste·ou aquelle procedtm_etito, eu sei per!eila· 
cult~rci):.;.;;.O ·governo, disse 0 nobre deputado, mente que elles Lêm corrido em ·defesa do seu 
deve 1er a co~gem de. dar destino aos colonos paiz. (Apartes.) 
q-q.~:~qtii chegarem. ._ . . . . Perdoe-me o nobre deputado; ·não exã"gere 
: Sim, •.Sr. presidente, não precisa Ler coragem semelb'antes factos.: ·Pó de · ser que baja. diplo-

·para ·. assim. proceder; .o que o governo-niio.· mata, que não saiba n .geographia do Brazil, 
aevo .ter é à coragem de ·razer despezas não auto- isto é, ~e nào conheça tOdos. os rios, vi lias, .lo.

. rizadas~ , de. gastar ·dinheiro· que 0 Imperio não calidade,, etc.; não se admire.d!sso o nobre de· 
-- póde:.despender. ;.é de dispender 6, 8 ou !O. mil · Pl,lLado, p01:qne cu ~uc so11 ~n1st_ro de.:,estado e 
. contos. com o serviço,da · colonisação; mas ter co- que me _pre~o de saber ~reo,raphw, nao ten~o 

· ragem ,para . dar . destino• aos· imm igrantes·que --.esses-m:mu~tOsos--coubectmentos- da-geographia -
aqulvierem, si tiver. meios par3 o razer, .. é pouca ·do meu ptuz, como o llObre deputado e:uge. 
bravura, não. precisa ler .coragem_ para ISSO, é (Apartes.) . . . 
dever .. seu; e elle ha de cumpril-o, como·· tem ""~'' Estos proposições assim lançad:ls acarretam 
feito até agora. {Apoiados.) · . · um~ injustiça; que os ~obres deputa dós não 
.o nobre deputado pergunton-me por que· não devem fazer aos nossos d1plomatas, e os. torna 

me· entendia com oSr.ministt;o .de estrangeiros, odiosos. . . , .. . 
afim de que os diplomatas se occupassem melhor · Pelo facto de haverem alguns diplomatas. fóra 

".:ªºri·~~~~:~!!fi:~~~~~Neste ;~.nto. : .. · .· :·~·~- ' ~~p~f3~.l~o~~iti\(~DJe'!fi~s~~ã~ê~~~~~~~b!~·-
., ., • .·· · ~ · ·· · · · .•' . . ..... : · _. seu pa1z, e que até desconheçam as causas do 
O SR • . BUAI\QUE DE MACEDO. (mmutro .ela a_qr&, Brazil. : : - · . · ·. " . · . 

cult~ra):~E em. oulros~ ·· . ·. · . · • - Perguntou-me o nobre deputado._ sFeu tinha 
·' q_ Sll,- 'FELICio oos S M\TOS :-'-Ntsso elle ·tem noticia de colonias emancipadas, e que Jogo j:le~ . 
r~ •. ::.:. "· : . . . . . . · · · . pois pediam o au.'\:ilio do"Estado~ · 

. ::o · s:a>~lnQ~ nE MACEixi (ministro. di agri~, Conheço aignmns\:oi'oruà~ que fõ~m . emaxi. 
~JJ . .. .. • ·. - • ' .. . . . • - . 

. s~rytçó :~ ~()()!GnizaÇ~o(apo~s· e. apart~ )~ serein . . 
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Então o ~overno que emancipou -lls não tinha Senhores, a demarcação de lotes .lia de fazer-se 
os esc!Jrecimentos nécessarios para proceder conforme os recursos do orçamento. Actual~ 
como procedeu. E' certo que algumas . cohmias mente o governo tem muitos lotes demarcados, 
fôram emancipadas sem os proprios colonos se c trata de distribuil-os. Já ordenei que conti
acbarem aindn estabelecidos nos lotes que lhes nuasse este serviço de demarcação; mas do~ 
haviam sido destinados. Algumas dessas Mlonias lotes que se achassem proximos ás a.ctuaes colo·~· 
existem na província do Paraná. EU declaro ao nias, lotes que pretando distribuir aos Immi:_ 
nobre deputado, que o pensamento que tem o grantes que vierem, e sem prejuiz() dáidéa da' 
governo não é pr!?ceder pel3 mesma fórma ; e a emancipação das colonias; quero dizer, sem que 
prova de que o nobre deputado não tem que esses colonos entrem no actual regiinen, de ma~ 
receiar neste ponto é e:x.actamente o eredito que · neíra que po~ esle racto não velib.alli elles a per- . 
o governo acaba de pedir. Lendo a demonstra- turbar a medida da emancip~ção. · · 
ção deste credito, o nobre deputado verá quoes Quanto ao tempo que deve durar essa medi
são as colonias que o governo trata de emancipar. ção, eu não posso dizel-o.· ao nobre -deputado. 
Para todas ellas o governo pede meios . afim de Bu mandarei medir emquanto houver dinheiro. 
construir estradas, proporcionar os melhora-. O nobre deputado. sabe 1ue o Eatado possue 
mentos indispensaveis á emancipação. . muitas terras devol~tas-; mesmo nas acluaas 

Vê, portanto, o nobre deputado, que a politica colonia~ algumas ha que ainda · têm uma vasta 
do governo nesta m~1eria -'-emancipação das extensão de. terrenos por medir •.. En tra!.arai 
colonias - é uma politíca baseada em medidas de-mandar medir . os lotes e ao mesmo~ t_empo 
de utilidnde para essas colonias, que o governo construir os caminhos ooloniaes, porque-0'sem 
não emancipará sem construir ns estradas, não estes essa medição seria sem resultado .para os 
estradas de primeira ordem e de grande roda·· colonos e poderia absolutflmente inutilisaros 
gem, mas ~minhos que dêm facil e commodo seus terrenos. E' preciso que haja. cammhos 
transito; sem as habilitar com as condições iil- coloniaes que se communiquern·comasestradas 
dispen~aveis ao seu desenvolvim~lito, porque, geraesdas colonias, ·Só assim é que··poderão 
o proooder diV'ersamenLe, a emancipação seria. todos os colonos possuir os seus lotes de' uma 
remediar uma calamidade com outra calamidade maneira convenietile; Emquanto houver terras 
ainda maior, oque de cerlo não é remedio. a medire verba ilo Mçamentd,· a medição ha -

Perguntou o nobre deputado si ·- os mer· de continuar; Jlão posso absolutamente fixar o 
cados, existentes são sufficientes para. dar limite.· · · : 
sahida aos productos das colonias, Esta questão Quanto aos títulos ha o seguinte;' O Estado é 
tem uma ~r.rande importaneia, quando se trata proprietario das terras que distribue, ou por 
da fundaçao de uma colonia. Hoje, fundadas serem essas terras devolutas; ou porque ·as 
·como se acuam essas.colonias, tratando o governo·· tenha adquirido; e o Estado, quando.Jaz aequi· 
de emancipal~as, bom ou máo, o mercado e sicão dessas terras, necessariamente procura 
aquelle de ·que se póde servir a colonia, e é precaver-se. contra as fraudes, afim âe que 
exactameute por essa ·observação do nobre de- não seja illudido e não se lbe ceda uma pro· 
putado, que não.dei:xade ter fundamento, que o priedade illegitima. • 
governo trata só mente de ceder terras ã margem Portanto, devemos crêr, e até hoje não me 
das estradas existentes, daqucllas gue porven· consta que tonh~m apparecido questões_ por 
tura ti1er de construir, e mais tarde á .margem esle motivo, devemos crêr que o .Estado e le· 
das estradas de ferro. O fim não é outro senão, gitimo proprietllrio dessas terras que cede aos 
facilitando os transportes, proeurar os mercados .. colonos; e dahi a presumpção ou quasi certeza 
favoraveis ás proprias colonias. . . de que o titulo que o. -Estado dá· ao colono é 

Si o mm-ca~o de Cu.cttyba, por exemplo, não na_ phrase do nobre deputado, um titillo .-li· 
póde dar s;~htda a tod~s os pro duetos que o pro- .quado. . - . · - · ., . 
curam, o governo na o tem nenhumremedto. Qnanto a p~rgunta.-do . ..nobre . .:deputado ·: s.1·o·: 

_.::_Emancipadas as-éolonias,-ellas· hno-de·florescer·· ·Cõlõllõpõdli agir e c.ontratar de quahj uer.~modo 
conforme as necessidades dos mercados. Por- em virtude desse. titulo. Eu-digo que,nâo-;;lia 
tanto, a questão dos mercadós, hoje' que os nu~ casos em ·que os colonos não podem :dispô r :_:da 
cleos estào fundados, nlio tem a menor impor- sua propriedade. Por exemplo;. o titulo" que 
tancia. . · · . ' · · recebe o colono é um titulo provisorio; o Esta~o 

Quaesquer que sejam esses mercados, não ha não dá.gratuitamente ~terras. . · ·· · · · ·:
meio de transformal~os •. Elles hão de progredir; .O Estado nãa d<i absoltitametttd as :terras, mas 
sobretud~ o de Curityba, logo que a esi!ad~ de ver1de·as .ao col?n~ a_P,,ra~o,"'~'õsó;,~ep?is.Aélle 
ferro alll chegar, ha de . ser. um dos pnme1ros- ter_,pago a·sua dlVlda,-e quu~celi(l o lrt~lo~e~ 
mercados das provincias do sul; e, neste caso, firutivo tornando-se o verdade!fO ~ propne.tarw. 
ê obV'io que·as necessidades serão muito maiores;. O que o. Estado Jaz e. ,a propria ~et·~permitte,:-é 
as colonias terão• . de florescer e haverá muito consentir que· o colono transfira a sua ·prcprie~· 
mais recursos .para todos. Si porven\ura o go·· .. · dildeprovisoria··a.ontroi ficando esseoutro:sú.; 
verno tratasse d~ · fund~r ~'ora en:i diante noyas jeito · ao. pagamento, das divid!IS que õQ'-;.c.Q\Qn(), 
colonias, então a:- obser.vaçaodo nobre deputado- .·conlrahm-paracomco Estado::~.dentr:o ,dj)sta~Qr;;: 

_ · seria proeeden~e'e · dever.ia ser: _iltiendida, .· · ,·. ··•. • bita, pOr ,assim ~izer, ,tó~a:; essas · t~ilJisileÇ~;;,_n 
· · Perguntou o. no~re · deputado corno la o que me refiro · sao er . · " . ;:_ . :., 

· proVlsorlo,. nos termü!·•ad~P-ta(}os)lelo "f!lgl!la~ 
. era necessario,•para demilic~r e~seslotes;: si os. mento, quer o _titulo definitivo de propneuadé; 
· tilnlos dados aos colonQs eram liquidas e si com· merece toda a eonfialiça, é lli"g@:iió e\y~rd:i~ 
'elleS.Os colonos podiamJlroêeder. · deil:o. . · :,~-,'" ·: · · · .. ,· 

ToiiiO_m;~G. · · ' · ... 
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Senhores, ·_ o·nobre.deputado concluiu o sen 0 - Sn.· !ILmTUI -F!u Ncr:;co:- Teria·· razão de 
hrilllante discurso com umu mngnificn. disser · ser na occasião da eàiHcação, mas hoj~ não é 
taçiio sobre a questão re]i!;"iosa. Não quero que possível; e devais !l difficil a di:>liucção. 
S: .Ex; supponlw que fUJO de dar·llle uma res- o Sn. BoAJ\QUE D!l ~f.>.CEOO (mini$tro da agri-

. posta.- · - -:-~,::-~--, · . _ culttrra):- Co:no !Jew <!lz o uollre tlep:ltado, ·é -
'. · Pergnntou-ine S. Ex. si cu não enlcn1li:J que questão diillcil . E'' ilifficil disliuguil· qual a 

· .. ~-qucs~ão religiosa se a~b:n•n presa :i colo niz~- iórma es.terier de. um &cmplo protestante. 
ção ; st eu ~ao entendta que o yovern_o .de·na O . Sn. SRnGtO Dll C.\STno :-:- Eu f,,JJo apenas 

·· .tomar medidas eomplet:1s, sallsf(!ctonas, para para mostr:~r a tolerancia do goYerno . 
. qúe li que~tã? :elittj<>sa 1~\io ÍOSse UUl eu~l.Jnr:IÇO , 
um estorvo -a· ·l ll'lmtgraç;~o para·o Imperto . · O Sn . Bo3.nQuE DE 1hCEDO(mi1iistro ela aari-
. · · · · · d • d cuUura):- O g9verno não se prende por· ne-_· ... Digo. que estou mtelram~_ute e :1ccur o co~ nhuma cesta~ due:>t.OOs da aclu<>lidade ·em rc-
0 . nobre deputado. E!Icc\tvamente, Sr. prcSI· 
dcute;·a. questão religios:i entende com a 1mmi- l~çiio á que~illo a immign:ção. O governo esLá 

( - d. ·) IJo .melhur terreno. _,\ceit:~ as idéas que aqui 
fJs~~~~ apota . us • e 0 governo nunca 0 eon- têm sido brilhantemente ex terna.d~s pelo.nobre;. 
- · deputados, e em tempo :1pportuno, prócurará 

: ·: ·, o·:nobte- deputado sabe que temos perteila reduzil-ns a projecto de lei. N~o recu:1 diante 
· ·liberdade de consciellcia ; que o go''erno bra- da respomabilidade ; e d~hi n~o virá nenhum 
. -zillliro tem procediclo como os go,•ernos mais mal {J cololli5adio. 
Jibéraes de outros Est:td!J~:~:= tem suhve11cieonado Creio ter res"pondido a todos os ponlos de que 
.mais. de um culto. Niio se subvcnciou:~ simples- se occupott 0 nobre deputado; e si niio corres
mente o culto catholico nâs colonias, mas tem- poudi aos seus desejos, peço as. Ex. que me 

. i se retriliuido tambem a ministros protest~utes . . desculpe. (bfuito bem ; 111uito bem.) 
·Por outro lado, o nobre deputado sabe que é . 

· .pensàmento do govemo fuzer, Jt.1go que ror op- Niio haveodo mais quem pedisse a palnnn, 
po.rtuno, votar uma resolnç5o decretando o ca- é encerrada a discussrío. 
s~mento civil. O nobre deputado sabe ainda, Não-llavendo numero para votar , proeedl!·se 
que a ·reforma eleitoral, que passou nesta casa, á cham3da e fica adiada a vot:lçiio. 
concede a grande natnralisaçiio; admilte todas . Entra ém 3.• discussão, é encerrada sem de
as crenças. · Que ·mais póde o r;overuo propor bate e adi~da a votaçflo, 0 projet;to n. 3i0 A_ de 
no pa1·lamento para que a immigração niio so1Tr<1 J879, decl3nmdo IJUC são extensivos ás Hlllas dos 
nenhum estorvo, nenhum. obslaculo com a ofiiciaes da armad:~, fallecidos antes da promnl· 
questão religiosa . Por certo que nada mais; -j:!ação da lei de il!66, os favores ·que concede a 

o governo aceita a secularisac.ão dos cemite- dita lei. 
rios, o casamento civil ; temos a- elegibilidade 
dos ·acatbolicos, que ficam · com todos os direitos 
politicos; temos n grande D:'lturnli~aç»o : . que 
medidas mais liberaes do que estas 'l E digo a 
grande naturalisaç'iio, cpórqo.e tanto importa a 
medida que se acha no projecto: é npenas a 
grande natura!iSa!)ãO concedida pelo collegio 
eleitoral, em vez de o ser pel<> poder legbla-

Entra em L•· discussão, e.; adiada a vot~ção, o 
proje'cto n. 63 de iSSO, autorizando o governo 
a conceder um anno de licença com respectivo 
ordenado ao juiz de direito l'iicol:íu Antonio de 
Barros. 

·SEGUNDA PARTE DA ORDEill DO DIA 
ti~o. Entra em 3.a discussão o projecto sobre do.-
. · O nobre deputado referiu-se ao art. ií. • da mno e sinistro. · . 

· Constituição. Senhores, a revo~nção d<> art. 5." 0 s 1·, Theodoreto Son1:o :-Sr. 
da Constituição não é um~ mcdid!l imprescin- presidcmtc, tendo ebborni10 algnm:~s emendas 
diveJ'; desde que o governo adapta o cortejo de sohre o pt·ojccto do damno e siuistro, julguei do' 
reformas a que acabei de me referir, desde que meu dever tomar parte uesta discussão; o com

:ess:.s reformas forem lei; JlOUco importa que qumto o.scntimento da llropria incompetencia 
.-- o Estado tenha ou ni.iti r eligi5o. ' me tlSSObt:rbc e esma~ue (1lão ·apoiado&), todavia 
. .·o nobre deputado, não teíll, pois, . razão de enttlndi que não podia recuar diante do meu 
--acreditar, que o governo recua neste terreno. deve1·. A responsabilidade é grande ; por isso 

:Absolutamente não ; o governo tem idéas mesmo niío a declinei. 
assent~das, idéas <verdadeiramente liberaes em Sr.· pre~idente, começo . dt>clarando que dis· 
assnmpto desta· ordem; c desde que essas re· c;u·do dos 11om·:~ dos detml:~dos que . me preee

- formas são, por assim dizer, a1;anagio do ::;o- deram ncsto deb:ile, e que tanto o illuminara.m 
· verno, ainda .sob o ponto de vista dôl questão com o seu J>rorundo sab<!r juridieo. Discordo 

religiosa, não tem procedencia as ob§ervaçõe3 quanto n um, o illu:;tre deput~.d_o pel:l província 
do nobre dep1,1tado. · •. de S, P:~uio, pol'que n.o seu modo de emender, 
· O. sa. SERGIO nB CASTRO.:-v. Ex. talvez 1 confu.nde e amalga!Tia_ factos, que dev~m · ser 

. nsse em- Curityba um templo protestante com : perfetl3!Uent~ des~rlmmados_ em :uma lei_ penal; 
fónna exterior de templo. . . . ! e I]U~:!ll? no m~u 1 ~lu~tre amtg;o.i dep11tado pela 
,, =· . . . · · .. - • . . ·. .· . · · ·' . 1 provmc1a do lllo. da Janeiro, CUJOS altos talentos · 
' . .'_. O·Sa. DuARQUE'DE !\rAàEDO (minist1·o · d,• agfi- 1 hu muito tQmp» ~toú. :l.eostum~do ~ r espeitar,e 
cultura): -.Não': sel si s~ p'óde dizer quo tem i cuja orient;~ção taut~s · vezes ten · " · 
f< 1 .. , •• • ( e um-mes re na nu a.curta carreira,dis~ 
é· a de um chalet. cordo · porque· parece· me que S. Ex. n~o se 
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conformou com os verda·ueil·os princioios; que ! O incendio e seus sim Bares não ])ódem serre
regem esta importante m:Jtel'ia, c porquE\ COrn· 'i 1mt:~ilos crimes contra a propriedaae par!ieul:~r, 
qunnto em a!gun,_pc:.ntos ellc se tenlla confor· . nem contra as pessoas; e eu, dj:mtro em pouco, 

.
mado com esses prm.eípios,,nào rez todavi3 uma ~· demonstrarei isso á uma evídencia mered.iana, 
classiGc~ção 0xac!a do crime. Ambos <•s sub- de ~ecordo com as dot1trinas mais adiantadas da 
stltutivos desses not:•vcis juriscons:iltos são in- sciencia. O nobre deputado pelo Bio de J'aneiro 
completos, sob diversos uspectos. Um não des· est:í commigo no terreno da verdade; m~s per
tin.(tne os instrumentos e as formas do delicio, ! milta-me S. Ex. que lhe diga, que tendo for-.· 
e f;!z uma syn_thes.o inndmis,ivc! no esladCl lmado ·um c~.nceito _liio exact~ ~ r~speiloàa:·na-: 
ho~1erno àa SCH~n~1n:. o. ~utro compreh~l!_de 1 turcza d~ cnmeàe mceo.dio n.ao fo1 logi~o quan
mUIUJs vezes n noçao JU!IdJCa e as condiçocs : do classificou-o cn~re os cr1mes partwulares: 
ontologic:ls do crime, m<~s apresenta um ~YS· 'i Niio deduziu as naturaes consequenciasdas·pre· · 
tema em varios pontos incoberimte e illogico. . missas: ficou-se em meio caminho, e ·nos domi- . 

N5o é uma questão insigniflc<~nte ~ que vcrs3 n~os da ~cie~cia, nas regiões ser~nas da do11trina, ·· 
sobre a classific~çâo do delicio de inr.endio, e! suo erro-pode tet medo da Iog1ca. . · .. · 
de todos os delietos similares; n5o é uma ques-\ Mas, eii_l_ rei~çao_. a este as~umpto penal,' ha.. 
tão de escola, ou meramente academicn, como 1 d~as ~pmwes mte1ram~nte drvergentes; e .que 
aqui se disse. ~·' classHieaçiio des~es crimes é 1· nao pq_de~ ambas ser su~mlt.aneamente nccei.I~s, 
um objecto de lmport:mciu -rranscendente, por que na~ r?.dem se! fundidas em um só syslema:. 
q_ue, segundo e lia for feita entre os crimes parti- ' h~ a opm1ao .seguida pe~ ve_ll:~a. e.~cola :e por 

__ culares ou publicos, varia muilo a noção do diversos co~tgos das. naço~ ClV!_hsa~as, s~gundo· 
··r:~eto dellctuosü, quer sob o ponto de vista sub- a gu~lo cnme de mcendlo ~a?_ e senao··um· 

jectivo, quer S•>b' o ponto de vista objectivo. da?Ino a~gra.va.do; h3 ~· ~l}!~Iao consagrMa 
Não é Ullla questlío puramente technolo:;-ica: pe.os mals dtstmct~s cr1mmallstas, sobret~do 
n5o altera só o titulo e nome do crime: entende 1 d<1 ~llema~b~ e Itah~, segundo a q:nal o .-~nme 
com os seus criterios essenciaa;. com as suus \ de n~cendto;:. UD;l cr1me contra a tranqmhdade 
forcas constitutivas, e com a~ perir..Hdades des· p~bhca, e nao pode ser :~bsolutamente .. ~Oll;fuu,_, 
lin::tdns á rest~ur3ç5o ua ordem-e à dflfesa do, dtdo com o de darnno, qualquer que seJa. a rac_e 
direito. E aqui, nesta discussão-, cll a tomo como 1 por~ue o encarem. . . : · ·· .. · 
o ponto centr8l, como o ci:-:o do problema que , ~ cla!o qutl a forn1ula da tnnqwll1dade ~u-
vamos resolver. I bllca .na o se deve enten~er em um sentido 

.• . . material, mas em um senttdo moral. A tutella 
Eu dt~se, qu~n~o oravam os lllusLres d~PU;· penal protege :~. esse estado· de seguranç~, e 

tndos. pela prov}~CJa de S. Pa!Jio e ~e}!. prO>flllCl~ de sentimetltO de segurança, que são as vanta
do Rto .de Janeu?, que 0 enme d~ ~cen.d~o.era. gens rundamentaes, os bens constitutivos do 
um .cnme pub!;?o, c, com_o tal, nao podra ser patrimonio.sociaL (_4poiados.) · 
clnss~ncndo no tt.ulo e capitulo em que elles o . Proce(lerei por via de analyse, e mostm·ei 
c!asslflcavam- com diversas definições que tem sido dDdas a 

O Su. B.1.t'TIST.I. P.E!iEtnà:- Nem ou sustentei respei.to do çrime de incendio, qual é a verdeh·a 
outra eousa. doutrma que -devemos exarar em uma reform·a. 

penal que me parece de Arande alcance. O nosso 
O Sn. TuEODORllTO Soum : -Dou este teste· Codigo Criminnl u pezar de ter recebido uma 

munl10 ao. iUustr~do dl)pntado pelo Hio de Ja· l(mgn consagra~ão do tempo contém diversas 
neiro :. S. Ex. coroprehcndeu pcrfeit~mente ~ disposições que jh. não se harmonisam com o~ 
uatureza · do cdme de incendio, considerou-o, Drincipios da sciencia e com os progressos da 
eomo eu o considero, um crime coatrn a tra.n- civilisaç1io. Já Cf<!tempo de iniciar uma rcrarma 
qtlillidadc puhliC<1... · m11is larga dessa parte de uoss~ legislaçãn co· 

o S!l. 13J.Prrsu P;;:nEnu: -Apoiado . diflcada, em que a acçno correctora e· esponta· 
nea. dos costumes tem assi:;nalado gr:mdes de· 

O Sn. Ta:E:ooonllta Sou1·o :-HD, pot•tanto; um feitos. · . . 
-grande defeito na classifica~.lio dos nobres depu. v exame historico 'do crhile do incendio nos 
t:~dos, considerada a. questão sob ·o ponto de mostra que houve um systema.synthcnlico;. e 
vista d(l terminologia do nosso Codigo Penal, e um systema analytico. A despeit<rda diver~i~ 
não em rcl~vão :i aeç:"10 publica ou !Jrivarla esta- d<:llc que apresentam os factos de incendio,. da~ 
IJelecida pel<ls Jcis _do processo,qac para i~so se· suas .numlces, grãos e meios; á despeito .dos ca· 
guemooriterh~n~ pouco scgoro da pcnalhla~e. o r~ctc:rcs·multlformes que elles podem revestir; 
incendío e e>s crírue5 a clle assimllados acham o a à~~ peito d:~ variedade que póde encontrar-se 
seu lugar na parle 2. ~,titulo~.· do nosso coiligo.111a fl]l~ntiàade natural do delicto, algil]ll;tS Icgis· 
Podem ~hi formar um novo capitulo, que ser<i o~ laçõe~ por um. processo annlogo _3o' que·sep;uiu 

· Yiii; ·mas deixo aos dcanos a selccr.ão de outro f o illuW"e deputado por S. P<iülo no ~eu substi
titulo, a cujo comendo se adaptem eEses factos, tutivo;-fuudiram tuã.o em uma ·terdvel unidade 
considerados como crimes publicas, não pc!:t e puniram todos os incondiarios e~ur a. morte . 

.. condição da pen:~ que écxtriaseca; htccrtn, v a· Não havia c.athegori<lS; tod~s .as bypothe5es 
· rit~vel, coillo base a~ classit1eaç~o. mas pelos ele: er~m ~quiparadas: um ~rem~ndo !ÜV~kP:JS!laVa 

meutos rcnes. do cnme, compreh•md1dO, como· .pot· .cJma.·ue todas t~s dllfere~ça_s_;:tndrv:!dl!-~!l.s.e 
· disse nos sMs dados ontoh:igle<)~, isto é, seguu- especilicas·. Depois veiu:i. ditrereii.c~i;ão· , IJ9r~i~ 
· rlo a suu natureza, ou segundo n sua essenci~ti- da distincção dos ·easQs..ll.arJiculax:es·; aanalyst 
dadl~, com o· f~ 11~ m~rinli-nilistttS-IDQdeiiiOo. _ rmti1icóu .o sys\ema ·penal· na dífiniçiio ·do· crim1 

·(Muito bem.) · · ·· · e do castigo; ·mas esse Jlroeesso)evados asnw 
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ultimas eon.sequencias, póde prodm:ir uma ca- Nos Códigos a divergeneia não ê essencial: 
suistica perigosa, e perder de vista as normas quasi todos giranr em torno da idéa capital do 
da sciencia no meio daS multiplices decisões do damno aggravado, o que já não é admissivel no 
empirismo. (Muito bem.) Nós devemos maU:- momento actual. 
texc~nos á igual-distancia desses extremos. A grande difficuldade, ·qu.<tndo se trata de le-

Segundoas .. definições q11e passo o. examinar, gislnr sobre tudo em ma teria penal, é d!lsclibrtr 
e que são· bellnmente commentadas pr,los cri· a formula que resuma em uma syntllese pode
minalist3s modernos, á luz de pri'hclpios intei- rosa e larga todos o~ elementos constiluiti'I'OS 
ramente nOvos, veremos que nós niio podemos do crime, de maneira que seja elle perfeitamente 
nem seguir a escola que tudo confundia, nem compreh~ndido naquillo que se chama a sua 
a que tudo pretende descriminar attendendo a objectividade juridica .. · . 
materialidade do facto. Os mestres dizem com toda · a razão, que as 

Antigamente se definia o-incendio-damnum definições subjectivas em direito penal s5o sem-
igne datum. pre vicio:s::~s e fallazes. A essencialidade do de-

Dahi a definição dos incendiarias que davam licto está na violação do direito. O.delicto é 
os praticas: ·qui oo inimicitias, vel predm causa antes um ente jurídico do que um ente de facto. 
incenderunt. Uma vez comprehendidae prelerida a theoria das 

Segundo essa definição, o incendio era um forças physicas e das forças moraes do crime, 
crime de damnt\ aggravado. Os cÍ'iterios essen- sob o ponto de vista subjectivo e objectivo: 
ciaes e mensuradores eram os mesmos do uma ;rez reconhecida como a ultima palavra da 
damno aggravado. A' luz dos principies é um:. scieucia essa doutrina, que está destinada a 
defini~ão erronea e jnsUfficieo.te: com ella operar uma profunda revoluçiio na scíencia, e 
fica-se muito longe da comprehen~ão exacta na legislação, chega-se a verificar, que as con
dessa categoria criminal. dições ontologícas do delicto consistem: L• em 

O meu sabia amigo deputado ·por S. Paulo, reiacão a SU3 objeetividade, M offensa do di
mestre na sçiencia do direito, magistrado dis- rei to, de maneira que elle é consumm~do desde 

. tinclissimo? que· reune os dons grandes ele- o momento em que o direita · é offendido: 
mentos para que se forme o verdadeiro juris- !. o em relação á sua subjectividade,moral-na in
consulto, o elemento da theoria e o da pratica, tencionalidade,e physica-no facto m~terial com 
com os quaes se podem colher as idéas, os prin- que se ataca o direito. E' assim que, si uma 
cipios -viyos das legislações nas ~tpplicações da .definição para ser exactn, deve abr~nger o de
vida: real, e fortigcar as idéas e os principias, licto em sua objectividade, nenhnma formula 
Jazendo-os descer das alturas das abstracções; o quanto ao incendio, e delictos similares, satisfaz 
doutíssimo deputado a que m·~ refiro, trouxe tão plenamente como a que dou no :m. :1.. 0 do 
diversas definições dos mais -abalisados crimi- subsLitutivo, e mantenho com rigorosa logica 
nalistas antigos, para demonstrar que o crime de em todas as outras definições dos artigos subse· 
incendio é um cri~e particular.·_ ··-~·~· quentes .. Fóra dahi só -vejo confusão que póde 

Seja-me, pois, per!D-it~ido. t]'<Jzêr a- definição acarretar m1ís consequencias. 
que me parece maiS Juridicamente caracte- O projecto do ex-ministro da Justiça, uma das 
risar e de limilar.a natureza desse crime, e de- mais Yastas e solidas illustrações juridicas do 
monstrar por este modo que S. Ex. não está na paiz (apoiadfJs), us:.va da formula incrndu;r edi-
verdade, · · flGios. 

A definição do incendio, como a dá a escola O honrado deputado pela província do Rio de 
u ã é Janeiro, com todo o fundamento, comprehen-

a em • : dendo perfeitamen.Le a n.a.turez:?> do cdme, e os 
• Incendium, est delictum qVb ig11:is peticulosus principias que regem a materia, e ao mesmo 

e:eeitattw. , . · 1empo :.proveitando os dados historicos da nossa 
E' esta a formula adaptada pela escota•ita· legislnção, . usou da formula • Pôr fogo a. edifi-

liana. - cios ... 
Neste ponto concordam, entre outros, Meister, Julga, porém, ainda assim incompletn a deii-

Koch e Carrara, o mais illustre criminalista dos nição. Mostrarei daqui á pouco, que ha duas 
tempos ultimas. · theorias diametralmente oppostas nesta ma teria, 

O . d. . d r l 1 ' f no meio. das quaes devemos ficar ll são a que 
!Dcen lO e O e teto pe 0 qua se atea 0 ogo cúnfunde o ineendio com os crimes damni dati, 

perigoso. segundo a velha pratiCB, e a que elimina todo o 
De conformidade com este prineipio formulei evento material da destru.içiio, como 0 art. :1.66 

o art. L• das .minhas emendas,_ e disse: (Lê o do codigo da Austria, e faz do incendio:urn de
art. L • ão su!JstituUvo.) Iicto puramente formal. A definic5o do nobre 

Examinei as definições de Puccioni, Giuliani deputado peio Rio de Janeiro ubrange os dous 
e as opiniões dos -velhos tJraticos desde .Múyart systemas com todos os vícios:devera eliminar as 
do Youglans, Roussecwd de la Combe, Jousse até partes erroneas, e synthetisar os dados ver,da
Gfta.uveat,, como as encontrei citadas nos livros deiros, mas niío o fez. Eu creio ter conseguido 
conhecidos da ílseola, e não deparei ahi formula isso. ,_, · 
~ais complela. Uns definem segundo a materin- Não .é inditrerente; é pelo contrario da maior 
ltdade do ?rime,econfundem·se eemmaranham- 'importancia a phrase de que se usar, desde o 
se n~ vanabilidade. dos. modos ; outros evadem principio, para se caracterlsar o cr1me de in
as diffic11ldad~s; _e acolhem-se ao falso co?ceito cendio. ·Não é indill'er~nte, . porque,. segun- . 
do ·dammun _tgne datúm com glosas maLS .ou do se usar das l_}ala"Vras-mcendun--; pôr fogo
lMll!J~ amplas sobre oslextos do direito roroail.~.:_ __ o~_g~e_!q_l!e_! Sl.l!!r-ªi·-~1!1-$~. e.stabelecillo JlOr 
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isso mesmo momentos inteiramente di ver:; os tados materiaes qu~ elle visava. E' necessario, 
em relação a eonsummação do delicto ; tem-se dizem os doutores, que a acção do delinquente 
erigi;Io dous systemas opposto~ e antagonicos viole actualmento o direito, de maneira que a 
em .relação á tentativa de incendio, assumpto infrac~ão á lei seja perreita e acabada. .. 
de alta gravidade e de extrema difficuldadc na Os nobres deputados me permittirão ·àccen~ 
doutrina juridiea, como na pratica de julgar. tua r bem essa liesünc'"lio, que é imprescinilivel 

Qual ê o momento consummativo do crime de nesta questão. Considere-se a acção do criminoso 
incendio't Dizi:t li antiga escllola-é aquelle em sob o ponto de vista de sur. objeclividade, e 
que so verifica o damuo [Jela chamrn3, petn ta~ faça-se t~. distineção entre objectividade material 
bareda. De maneira que, emquanto a ctwmma e objectiviuade ideial. A primeira é o resultado 
não tivesse produzido uma destruição, n:io havia material qúe o deliuquente quer obter, a vau
o crime de.incendio; e por isso se usava da rór- tagem, o bem, o· goso após o qual cllc corre, 
mula incenâía.r edificias ... !\las quando se attenta como no furto-a apprenhensí.io do objecto alheio; 
em que o momento consumm~tivo do crime de no assassinato-a extiucçao da vida de um 
incendio é aquelle em que o incendiaria põe homem. A segunda é o direito abstracto 
fogo ao objecto que elle quer destruir, entra-se que se. viola, como na injuria em que se atlaca 
no dominto pleno da verd:~de, cons1dera-se o o bem. moral da honra alheia, se·m entretanto 
crime de ínceudio corno um crime que o:!fende conseguir arreb11Lal·a ou :mniquilar a conside· 
principalmente a tranguillidade publica; con· ração social que a constiLue sob . o ponto de 
sidera-se o crime de 1ncendio como consum· vista exlerior, que é o ponto de vistn do· direito. 
nindo, desde o inshnte em que ess:1 tranquil- Pois bem, o incendio é um delicio formal na 
lidade publica .é atacada sérlamente por um concepção hodierna da scienci3, não striet:l e 

. fogo perigoso; e ao mesmo tempo affasla-se, rigoros~ment~ formal, e ao diante o demostra
arreda-se desta esphera juridica a consideraçãó rei c·ontinuando á investigar qual a formula 
do damno, que só serviria para alterar a na· exoctn de sua definição. · · 
tureza do cnme; para tornal·O· um crime par· E' por isso que os criminalistas modernos, 
ticular; para desvirtll:lr a_sua noção verdadeira, sobretudo da escola italiana, como disse, can
a sua objectivid~de, e deturpar por canse· sideram o delicto como um ser jurldico, e não .. 
quencia o systema penal. como um ser de facto. 

A philosophia do direito penal descriminou,- E' porém necessario que o direito saja violado: 
separou por uma barreira intriJ.nsponivel o in· nãó basta o perigo, nem a ameaça de violação. 
cendio dos crimes damni dati. E' ainda por isso que muitas vezes, desde que 

Eu vou dar em rapida summa as bnses da o facto delictuoso fere direitos abstractos, o de
doutrina. nova, que reputo edificada~ do modo licto está perfeito,· está consummado, e, pelo 
inabalavel. contrario, muita> vezes para que o delicio se 

Não se trat~, senhores, de uma conslrucção consumme é necessario que se verifique o resul· 
methaphysica, nem cu venho transceudentalisar tado material; é necessario que o aireito seja 
em um ~ssumpto de taulo alcance na vida pra· verdadeiramente offendido debaho de um ponto 
tica. (Muito bem.) • de vistn concreto, pr~tíco, material, real. ~ 

Adefiniçãodolncendio-damnumiqnedatum- . O delicto de incendio é um.delicto formal, 
tem um grande defeito, por que, dizem os mes- dizem-n'o grandes criminalistas ; não pura e 
tres, ella comprehende a um tempo mais e rigorosamente f(lrmal, porque precisa de um 
menos que o definido, nlio oomprehendendo o facto, de um acontecimento; mas nunc~ um 
incendio da propria casa, e compreh.endendo a delicto material, pois para que eUe se realize e 
simples ustão. consumme não é absolutamente necessario que 

Ora, muitas vezes o incendio da propria casa, se verifiq1le a destruição do objecto que se quer 
que não ê um damno, é um crime; e o incendio, incendi~r, nem na sua totalidade, nem na· sua 
da: casa alheia rara ser um crime precisa de ser maior parte, send6 entretanto necessario que se 
um fogo perigoso, o fogo elevado ã chamma, á verifiqtte nlguma destruição. · 
labareda ao passo gue o damno causado pela sim· Este ponto é essencial na questão, e sem que 
ples queima de um objeclo qualquer não é o elle seja prfeitamente elucidado P.Ós não pode--
crime do incendio. . · mos ter um conceito clai'o do crime. 

Logo, aAormula incer1díar por si só é f:llsa, Si o incendio e um delicto formal, mas não tão 
assim como a formula pôr (ogo por si só é in· puramente formal que não precise de um even· 
completa. (Apoiados.) to, é necessario que na sua definição se ~ssignale 
' E' preciso· procurar oulros, .. elcmentos para a e caracterlse perfeit;1men1e a sua· natureza, c 
definição, e e~ses só se podem achar nos crite· so comprehendu uru etemento que si o nii\l tor· 
rios essenciaes do crime. Eu não digo nada que ue simplesmente um del i c to formal, tambem 
não seja a reproducção p.allida do que dizem os não o converta am delicto material. 
mestres. Tradmo mal ideias alheias. A formu111 us:1dn no projecto do illustre ex· 

Neste assumpto, copiar não é vergonha. ministro d:1 jnstiçu, e adoptadu pelo nobre de· 
(Apoiados.) · . . . put:Jdo pela provincia de S. Paulo, dous grau-

Os criminalista.s .estabelecem a grande di.s· des mestres na mnteria, é~ apreciada ã luz des
tineção dos crimes em duas catego_riliS : crime·s tes principias, erronea, porgue considero o cri
for.:nues e crimes materiaes. Como os nobres. me de incendio como um críme material, t~ão 
deputados sabem muito melhor do ' que eu, eómo um cri!De tgrma! ql?-e é. ., . . . . .. 
chamam elles crimes forma0:; aquelles que se E essa destmcçao n"o ll puramente _1beortca, 
perpetram pela. só aeção do d~~i_l}_g~~ll.~_§ll!!L~!L .J)or~que._d~sdLq~Me..com~~~ 

~--attender--ao effeito· que elle-esperava, aos.resul· do mc~tldto, e.da-se delle uma· defiruçao que 
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· abranja os seus elementos . eonstiluUvos, ou 
àquillo que na escol:~ se ch:~mam :~s condições 
outologicas, ter-se·lla traduzido.e concretis~ o :. 
-:verdaaeira doutrina, re~peltados nlio só os di· 
. ctanies da sciencia, . como. as . cxígencias legi •. 
timas da ordem social. A lei penal deve dclinir 
o crime, sempre que isso ê possiYel. (Apoiados.) 
Si não é possivel · comprt>hendêl-o na su.à mate; 
rialidade,pela vari:~bilidade indelinida dos modos 
de perpetração, é !)reciso difi'erencial-o na su:t 
objeetivídadc, verific.1r ns condições consti
tuin tes de 5i.ta individualidade; descriminai-o 
nos clerneutos cssenciaos do s~u s~r juridico, 
:~ssignal~r o sen titnlo c o seu nome, exarando 
no texto. da lei a·sua idé.1, o seu. conteúdo, a sua 
classe, as suas forças .substanciaes. · 

Ainda sob esl:l r~h1ç~o. conv.em Iemli"r·ar a 
. distíncção capital entre o que se cham:~ hoje o 
damno potencial , e o damno effect•vo. .de um 

· delicto. Quando o acto exterinr,a forç·o physica 
suhjéctiva , o ·~lcmcnto materir•l do delicto ~pc
-nas têm o poder de produzir o resultado dam
noso, ma.> não o p1·octuz na r~alidade,por<(Ue niio 
faz perder , nem destrõe o bem que é o seu 
sujeito 1/:ISsivo, temos o damno [JOtcncial .. 

E' ess:~ potencinlidade rlo damno em relnçiio 
. ao direito concreto, ou .real, que se viola pelo 
acto criminoso, que forma a car~ctcristica c:s
scncial dos delielos pur~mente formaes. 

O incendio niio épuromente rormal, porqlle 
:D~cessita para a ~ua consummr.ção de umo\'ento 
destructivo, de uma destruiçiio qualquer que 
seja o seu valot· ;mas não é taml>em material, 
-}iorque para sua consummação J.li!.O é necessario 
·que se effeetúe toda a destrllição "do sujeito pas
sivo do ílelicto : sob o aspecto do direito ·con
creto isolado, basta. a potencialidade do damno . 
:. D'ahi vem . que é preciso determinar clara-

. lliente,accentuar vivamente o perigo do fogo, ou 
·.:o fogo ·elevado ã chamma,ouo fogo in_qente,como 

faliam ~lguns criminulistas. 
Não se póde eliminar todo o elemento de dcs

trni~.iio, mos não é essencial a grandez:~,n impor· 
tancia da destruição par~ a constitui !{ão do cri
me, e sua definição.: deve-se attendar ao perta o_ 
do fogo sem eliminar todn a destruição, e 
aucnder a qualquer de.•truição tomandó em 
consideração o perigo, r.omo facto capital. Eis 
a dilliculdnde : eu n.5o a di~si mulo, antas con
fesso que clla ~ grnnde. (Jfuito b~m.) 

A formula ·usada pelo nobre depntaõo pelo 
RiG de Ian.eiro, é, permitta -me S. Ex. que o 
diga, contraria á. verdndeira, :i boa. doutrina, 
porque até eerto ponto confunde, am:1lgama o 
crime de incendio com o crime de d::unno por 
um Indo; e por outro lado contem um« phr~sc 
que !'a de pôr em s~rios emb~r:~ços a jurispru · 

· dene1a, ~odas as veze.'> que se trata1· de vcr16ear 
a tenLativa de incendio~ quando diz.: • ainda que 
r.s te possa sm· PXtincto depois tle sua manifestação•. 
_O nobre deputado quiz traduzir urna i!léa ver
dadeira, mas não a traduziu fielmente: 

. Quan~o é que se verifica a tentativa de incen· 
di o 'i' Este assuo~pto é de interesse m~x.irno. 
.Uma vez que se tenham' enunciado claro e pre
ci~mente os elemcnios consummati>os, i>lo é, 
o ateamento . do fogo perigos·o, a teoratlv.::. s_ e 

. ~· ~ealiza na phase precedente, isto ó, quando o 
mdividuo faz a a li ,.. · · · . . 

tem clado o primeiro ~sso no crime, de um 
modo ·u.nzvoco e não eqrlivoco ;-já· se sabe, satis
fdtas irs condiçõ0s e~tabelecidas pelo codigo pr.
n:d, p1lra que ~e V"eriaque o principio do exe· 
cu~5o. Não ~e diga que -será um c:1so r;;ro,' o do 
tenUlliva de ineendio: elle póde ser frequente-
mente um f~cto incontest:~vel. . 

Na teoria contrai-ia, seria ditllcil discrimi
na!~ o, e d;~ri:J.lug·ar a mais do um al.Jsurt.lo, um 
dos quoes, tem uma tri~te e funesta memoria na 
historia do àireito criminal, quando se punia a 
tent:ltivu com a pena impost!l ao delicto consum. 
mado, se undo 1l formula en tão Consagrada
de que os crimes atrozes deveriam ser punido~ 
igualmente na tentativa e no aclo consummado. 
Era uma aberração esse nivelamento, que· tanto 
eusangueutou os annaes do direito penal . 
~-.,}fas logo quo se tenha estabelecido sob a 
clirecção dos verdadeiros: princípios da scieticia, 
as condições earacteristicas do crime de incendio 
como crime publico, qHe se-consumm:1 pelo atea
mento de um fogo perigoso, esLú perreitamcnte 
del.l)t'nlinado o delicto e firmada a vigorosa ap
plicoÇão da lei. 

O Sn. B .. w-rJSTA PEnEmA:-E' esta a idêa con
signada na minha emenda • 

0 Sn. TUEODORETO SOUTO:- 0 nobre deputado 
di1-, na sua emenda ;-·ainda que este possa se;· 
extincto mesmo depoL~ de s1,1a manifestação ... • 

O Sn. BAl'TISTA. PERE!li.A.:....:.. êontinu.e. 
O Sn. TnEononETO Souto;c..;.· ... e teaha <}ausado 

damno p8rci:Jl. • 
O SR. BAPTISTA PE.<"\EmA:- Reune todas a$ 

condições onlologicas. 
0 Sn. T HEODOl\ETO SOUTO: - Ó nobre deputado 

procurando remi ir as condições ontologieas (é 
preciso repetir cst..< expL"C!'siio, porque .está-des· 
tinada a preponderar na scieneia jurídica a es
cola · ch<~mada outologic.1, que niio considera o 
clelicto um ser pur~mentc material, nem um 
ser puramente ideial, mas um ser jurídico, ao 
contrario da escOl:\ politicn, d:l escola ascalica, 
e da eseola improprjamente d~inominada ju-
rídica)... . · ·· · . · · ' 

O SB. BAPTLSTA -PsnnlnA :-E' uma cx.prl!ssão 
muito fel ir.. . 

O SR. TllEO"DOt\llTO SouTo:-. .. o uobrc de
put:ldo, com,ns exprcssiíes da su:. cmend:r, vai, 
na prt~ti~, 1br margem a grandes àiOiculdades 
quando se t1·a lar de descriminar a tenl.:1th•n de 
incendio,<lo inccndio consummndo. Os elementos 
essenci:~es do crime de incendio, s~o: :1..0 o ex
cilamento ou utcnmento do fogo; 2." o perigo. 
O primeiro Pslabelece o momento cousumma· 
tivo; esse momento se esgotJ, se cornt>let~, se 
realiza em sua int:~gralidade pela só applicaçiío 
do fog·o. Püde-se dizer que então cslâ formada 
to.do a · stru~tur:\ do àelieto ; n~o lw t~hi mais 
nenhuma lacuna. A teJit&tiva está, pois, no 
instm1te :mteriçr ao exeitamento do rogv, O se
J!Undo e."\:l>rime : ~uín car:1ctcr essencial, porque, 
já existe criliio o· àamDo _effeclivo ·:~ssim COJllO. o 
polenc.ial. A trnnquillidade· publica eslá aba
lada. ; o <lireito soéial da segurauça" está violado. 
~ o peri~.o do fogo que im ri~le o cunho es-
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preciso que ha.ia um IJerigo effectivo, aetunl, e l licin soclaes, e os reenrsos organizados para ·e . 
pua assim c:1racterisal·o estabelece-se a condição ap3gbmento dos incendios, deve-se attender "a 
de uma destr11içlio qualquer como um critel'ium que a fermuln usada IUl. lei não dê logar a ·erros· 
:P.osllivo, no imuito de eschlre,·er c guiar n pra- d~ <Jpreciação e a embaracos da p:me de julze5·e 
ttca. E', ~em clnvidn, difficil distinguir pratica- tri[)unaes. E' essa uma faco eminentemente pra
n~cnte um: pe1·it;o real, nctual, d~ um perigo tica d'J prolllema,que niio convém complicnr coni. 
mnplesmente apprehendido, futuro, eventual, elementos .estrvnhos. A phr~se do substitutivo 
na massa dos po~siveis, c val'iavel se-gundo a do illustre Sr. Baptista Pereira contraria as re
sensibilidaue moral de caaa um. E' por isso grus geraes do nosso Codigo, e niío consagra fiel
guc n~o se isohl o crime de inceudio, não' se o mente ns uormus sãs di1 dDutriua . · · · 
circumscreve de um modo absoluto entre os ~las dizia eu : ilformula de S. Ex. falta ainda 
crimes íorm<le~. O direito é uma sciencla vi- a clausula •em logo r ermo ou povoado•, e ahi · 
vente c concreLn; é preciso <~ttender ás con- surge uma questão inel udivel, e um ~smmpto 
diçõ~s du natureza lmm:ma, fi complexidade dos digno de toda a meditação. A. lei nfio póde ser 
factvs sociologi'cos, ou part1 usar de uma palavra j si!ente sobre ~>.ste ponto, aliás discutido e pre
q~c se vni . torna a do classica na linguagem das visto .nos doutores e nas legisbções. . · 
scHmcias morr.~es, - a todos os (actol'cs da vida Ela dous systemas inteiramente ·OPPO'Stl>s, e 
real, que não são, que não serão nunca poro!', antagonieos. Uns entendem que a circumstan: · 
como as conCQpçües abslractas da rnzuo. Pois cia do logar ermo augmenta a quantidade na
bem; aqui ·é preciso condescend.er com :1s eon- turnl do delícto, .etorna·o mais grave, porque 
diçõcs reaes e concretas, e ajuntar um elemsnto no Ioga r ermo· os soccorros são mai~ raros, diffi.
de destruição JO perigo do fog-o, para determinar · ceis, e precarios c por consequencia o perigo 
um perigo real, etfectivo, verificavel, apreciavel~ .maior. Outros ·:;;nstentam iilleiramenle o contra· 
avaliavel e indcmuisaYel. (11-!Tâto bem.) ri9, e dizem; não, o incendio em u m Ioga r ermo 

Já vêm, pois, os nobres detmtados a grande não tem a mesma gravidade que o ineendio nas 
diílículàade que o assumpto offerece,difficuldade cidades ou povoados em vis~ da .facilidade da 
que me parece ter resolvido com a formula do prop3gação deste, do terror que elle eausa á 
meu sub~tiLut ivo. sociedade inteira, do damno immedinto univer-

.A formul:l que se der a este crime deve atten- sal, etfectivo, ou po~encial, do dnmno parti-:. 
der a todas ~s suas condições ontologicas como cu lar, .do alarma que derr:lma, do estado de in
dissemos; falta, lJOrem, no meu modo de e.ntender quietação, da com moção da tranquillidade publi· 
na rormuln do nobre <.::e puta do pela provincw do ca, de maneira que não só não se tem segurauça; · 
lUa ·de Janeiro uma condi(.l5o, que, comquanfo como não se tem o sentimento da· segurança, · 
não seja nma·condiçi:o ontologica, todavia por que vale muitas veze3 mais em uma· sociedade 
considerações que vou expôt· nilo pôde deixar civilis:~da, do que apropria segurança;. ·· · · 
de .ser contc;mplad:l no artigo da lei. · O que fa~~r no meio destas duas th~orias 

Na minha emenda di<TO (tê)· oppostas, uhas. Ci)nsagradas por alguns cod,gos ' · 
"' · Julgo que 2qui é o caso de eqnilibrarem·seos 

O ~n. BAPTISTA PEnEIJU. : - Essa · idéa está dous motivos contrarias, compensando-se o 
eous1gn:Hla na sua emenda. perigo do incenrlio em um Jogar ermo, com o 

O Sn. THEODORETO Souro:- Eu aproveitei- peri~o diJ iricendio no po:voado :POr este modo: 
me da definição da escola allewã seguida pela o incendio do povoado mais facilmente . se 
escola italiana que considera inceodio o fogo diffunàe, garà·o alarma, e apresenb porbnto 
levado a cll:rmma, e liSO da forma.la-qU;J lquer um caracter de maior gr:1vidade; o incendio no 
que seja à dc.~truição, emqua~\o que ó n~b!e ll;lgDr erm_o póde-sc di:rer que Caz correr ~~ior 
deputado usa da formula-seJa a deStl'luçao nsco parucwar pela dtfficuldade. dos au.-nhos, 
lOt;~l ou parcial. . . . demora da extincção, e pelas condições · que 

Neste ponto, no fundo, estamos d~ perfeito riugmentam a q'1antidade do crime na ~olidão, 
accõrdo, mas parece-me mais seientifica 11 mi- au:;ment"ndoas sua.s forças moraes sulljeetins. 
nha delini<;5o. , . Formemos destes do_os c2so~_umn syn,these: . 

O que é certo e que a formula usada _pelo R?- da duah~aúe ~ma umdn~e . .Nao ,ha_pwgo e?l · 
bre dcputndo, • ainda .mesmo que ~ mee~d1o co_nfumllr aqm c~_sos destmc~o~. Não é dtúlo :tS 
possa ser extincto depo1s dn sua mamfestaçuo,• le1s humanas realizar tyjlOS 1denes: as suas for- . 
pó de na pratica abrir es~aco a graves erros dn mas são mais ou menos mi3SC!ada$, e inquinailas ... 
parte dos Lribunaes c juizes, ou pelo menos 11 de imperfeição. (Apo~·ados. ) . . . " . 
serias difficuldadcs, quando se tratar de tenta- · Eu disse que o pengo era um cnter1o essen~ . 
. tiva, . cial do deliCIO de incendio. E' esse critério .que ·.· 

S. Ex sabe que actualmente os incendio~ o se~ara .e d,istingue fundamentaJmente .dos;·, 
quasi sempr~ são sustn~os,_ c llbafado~ pelos pe- clanm~ ?at1 . E e.ll.e que re~este o crupe de·upla :. 
derosos mmos ·de extmcçao, org~mzados em excepc!oaal gravld.ade- e Import.ancta, · ~ob: ·. o . 
todas as c:1pitaes civilisadns. S. ~x. s11be que ponto de vista JlOl~tlco . O grnnde Carra.ra ~ta,.:.; 
lla sen'il;os para isso Yigorosamente monl.:ldos, IJelec·c como ct!lenos mensuradores desse dehe~ 
c extrcmamcnté perfectiveis; e é }.)Gr css:Hazão o eft'e!to.e oJim. · .. . - . . . . . ···-·· '.,.'·· . 
que muitos_:vacillam em gran.des duvidas sobre . Co~iderad() Q\ltlllto ao perigo,' o logal',:~ des• 
a questão ·de saber se oincerid!O ~p;,.,.ndo ~·or ·um tmo, :1 natureza da causa devem ser a 
cor ·o de llo h · · ~ · · · ~ · ·• '- · ,., , . eser o. ou po~oaM .de- ,· 
summado, ante a antig~ prati~a: . . _ teJ1!linam sem duvida d_esUne~ões de: qua'lluda_de 

: .. Assim ·que, tendo _em vtst3 as eondiçoes deltctuosa, q11:e _as le1s _ dev1am SI -pudessem 
actuaes da administrnçao,do· bom governo e po- ~xanr para que a sancçao penal sat!sfizes~ a 

.. -,..:•:. : .; - . . . . .. . . : . ··. · ' ........ ,. , '. , . : ...... . ~ 
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um tempo a enndição positiva da: defeza do di-~· um· erro, uma anomalia, e um absurdo juridico 
reito c a ne.g~t~va du Ju.stiça, indispen~.a,r~is pa!"a ~ leg-islativo .. Para isso ~~ria preciso revogar_ o 
que a· pena seJa legtttma. Eu n~o vejo, nuo art. .Hl2, ou detx.ar no Cod1go uma accumulaçao 
dcs.cilbro outro meio senão essn equiparação monstruosa. 
por via de compensação, processo que aliás se Si se verlfica n morte praticada voluntaria· 
segue em muitos outros assumptos penaes, como mente nelo incendiaria, a . hypothese incide no 
daqui a pouco demonstrarei no pnrallelo que hei art. _i92: ~o homicídio qualificado pela circum
do instituir entre o crime de incendio e a mina staucia do incendio, como podia sel-o pela inun
ou rui na. (Apoiados.) , daçiio ou pelo -veneno, ou por outra aggravante, 

Em face da nossa legislação. penal, nós não torn,>.da condição ontologica. Veremos como a 
podemos absolutamente preterir essa questão. Iogica harrnonisa tudo. 
Pelo nosso Codigo o lagar ermo é uma cir- Nilo é indifferente, nem sob o ponto de vista 
cumstancia ag"'ravaute; ora,· seria absurdo, tbeorico, nem sob o ponto de vista pratico, qu0 
seria impossi vel, que um inccndio na cidade o homicídio seja perpetrado pelo incendio, ou 
do Rio de Janeiro, em uma rua das mais que o incendio produza o homicídio. 
~pinhadns de casas, h~bitndns, ou destinadas São dous casos intei~amente diversos sob a 
á habitação, fosse ·limitas vezes punido com relação dJ força moral subjectiya, e que agora 
uma pena muito menos grove do que o iucendio fic:~.m perfeitamente delimitauos; o que sobre
de uma casa isol:Jda pela só circumstancia og- 'odo tem grande alcance na pratica, quando se 
gravante do Jogar. ermo, uma vez que o jury trata da tentativa e de outras ques-tões, e muito 
reconhecesse essa circunstancia. especialmente em relação á penalidade. 

Creio que os meus illustres co !legas, amigos Desde q11e não ficasse dll todo o ponto claro o 
e mei<tres concordaram commigo e aceitaram pensamento do legisl~dor no reforma, de ma• 
esta fõrma_ Não me demorarei mais neste ponto, neira que se com~rehendesse e differençasse 
porque parece-me perfeitamente claro. Tenho qual era o caso de morte por incendio, poder
IJOrtanto justificado a emenda que aqui apre- se-hia dar a estranha e funesta anomalia de 
sento. . procurarem os criminosos o incendio como um 

Nem o projecto do honrado ex-ministro da jus- meio de assassinarem para abrigarem-se á som· 
tiça, nem os substitutivos dos nobres deputados bra da lei nova. 
pelo Rio deJaneiro, e por S. Paulo, tratando do _Teríamos desta arte ampliado a -penalidade e 
resultado do inceudio em relacão a vida humana, aberto as portas a criminalidade. Augmentavam 
isto é, tratando da morte de uma pessoa em um crimes no codigo e criminosos na sociedade. 
in~endio, me par~cem s~ffi~i~ntes. N~nh~~;m res- E' pura evitar isso, que eu, seguindo a dou
pet~~ os ver~ade1~0s pnnctptos d? sc1en~1a, e as trina corrente dos criminalistas, CQIJsigno na 
legltimas.e:xigencws da ordem soc1al. Nao pode· minha emenda: < si do incendio resultar acci
mos absolutamen_te eliminar da sciencia penal dental mente 0 morte de aln-uma pesson ... » 
um· elemento poli ti co, uma parte utilit~ria, com . ~ ·."' . . 
qu;lDto esteja hoje condemnada a economia da . O ~R.. D!A'~A--::.Na prattca ha de ser mutto 
penalidade da escola de Beotham, que não pas- dttllctl a dtstlllcçao. · 
sava de uma dynamica perigosa de impulsões O·Sn. T!I!!.ODORETO SouTo:-Si não se fizer essa 
e repulsões, eornas Rwls terriveis consequen- di~tincção, os Juizes hão de achar-se inteira· 
cias na pratica. . mente embaraçados. O que é necessario é que 

O projeoto diz pura e simplesmente : • Si se declare -accidentalmen.te, .Jlorque sem. isso 
do incendio result:.r a morte, pena tal .• As não ~ó á sombra da reforma ::..charão guarida 
llenas variam no substitutivo do honrudo de- multas criminosos, mas ainda \Tio!ar.-se-ha prín· 
~utado pela provincia do !Uo de J:.meiro, porque oi pios inconcussos de direito e de justiça. 
S._Ex. parte do systema r~cionnl, e hoje lar- A reforma fulmiaa penas mais brandas do que 
g~rileilte vencedor,. que exclue e condemna a as do artigo i92: e, pois, os tribunacs que quasi 
pena de galês; Occupar-me-l!ei si tiver tempo sempre são mais inclinados á brandura, á hu· 
dessa questão.. . mauidade, poderiam commetter erros á que a 

Mas, senhores, attendei b0ru : o incen.dio pelo reformn daria entradn, sinão contivesse esse 
codigo crimirral é uma circumstancia aggra- elemento. Não, que· se proscrev:~ as inspirações 
vunte, art. !6 § 2. •:; o incendio é aind~ uma das almas generosas: <1 justiça soei(!!, porém, 
.Circumstancia elementar ou qualificativa do deve ter normas certas e obeilecer a conside· 
crime de morte, art. :1.92 ; o incendio pela re- rações calculadas de rectidão. .· 
forma que estnmos fazendo torna-se um delicto .A accidentalidad~ da morte no crime .de in· 
sui generis_ · >. - ccndio deve ser incluída na lei, e não póde 

A_ morte que resulta. de um incendio póde-se deb;::Jr de sel-o, porque ell:J se affirma e sere
vertficar. por dous m_odo> : . OU; foi procurada conhece como ~ma condição outologica do crime 
volunlanameute _pelo·mceudtarlo, ou aconteceu de morte pelo mcendio-neste caso. 
ncci~ental.men~e:· No art. 192 ella é volunt3ria; E' uma consequencia do principio, CJ_Ue ó 
aqm ella e acc1denlal. S~o hypotheses radical- incendiaria sujeita-se a toda responsabilidade 
me~ te sepa~adas: a differencialidade expressa é do facto, e dos eventos que devia -prever. · 
aqUl esse~ClaL . . .. Cabe aqui a theoria do dólo ind~termi:ando, 

Co_mo ~zem mUlto bem os criminalistas;-é ou intenção indirecta positiva, que ;~lguns cha· 
precJso_lixar o nex.~ . ontelogico .da morte pelo mam improiJriamente inten no alternativa. 
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nosso ('Odig-o e de muitos outros, ·un seu meca- Os projectos dos nobres deputados por S. 
nismo ~rtificial de ;~ggrnvuntes e nttenu:mLe~, Paulo e Rio de Jnneiro e do ex-rnini~tro da 
(Jll(l deve ser inteiramente alterado em umn ju~tiça não comprehtmdem os fl~•·imentos re
reforma racionaL sultanu~s do iocendio. N~o sei porque roi pre-

J\t>S;;mindo os tr.:1halhos de Bi..!JOn, Robert, .tt!rida essa hypothese, que se pMe verificar 
V;•illant, D•Au•·tlwn, \Venin;; e outro~. o sahio uinda m:1is rrequenteme.nte, que :1 dn m•1rte. 
mestre que me tvm serví•lo a,. guho nesta dis N~o ha flilern ignore que nos incendiUS, rn
cussão, diz que o dolo ind,:termin3du é o q1te ri~sima ve~ ieixam d<! ueon\e<~e1· cas11~ de re·
pre-u,.põe umu intençiiu má que tem p<ll· fim rime.ntos·em pe~soas que coibidas de sorpreza, 
directo lesar um 11in~it•.> (aqui é o inr.endi<l), e é involtas nos esviraes das clH•nHuas, como sôe 
:ltomp;mbado du previ,ão de lesar um dii'IJÍlO dizer-se sao mais ou m~nos offllndid~s, qu:1.n.do 
mais imp;•rtante, e cau,ar um damno m•sis con- S:•lvam·se do perigo. 
sidt:ravel (é a morte). A icléa não é nova. O projecto do Sr. couse· 

E, por igso. qn<! ~morte resultante do iucen- lh··iro José de Al~11ear, cu o e~pil·ito lucido, 
dia po,· vi;l de a~cideutalid:•de, estava na iuten- e vasto tnlento· Stl revelam nesse trabal110 juri
cíoJwlidacle ind:reeta positiva do ·autor; dó-se . ieo, n de~ peito dos defeitos e ei'I'OS de duu
dolo indr.termin,,do: era '[ll"t'Visivd, e deve ser! trín~1 de (1ue nãtl esLá isento, contemplava os 
impuroda c··iminalmcnte. ca~os de ferimento. 

N;<o ~e. infl·in~em as f;<tn:as ge1·~es qurmto ú i Eu pois acrescento 0 seguinte (lê): · 
subjerttvldadil mo.•:d do delltto; two: c. que ~~~ . . . . · 
f:•z é SC)ll:·rar pnr limi t r.s ~;!nl·o~ e h·recn~ayeis ~~nhores~ o mcen~10 e ~recJAAmAnte um 
bypotheses muito di'l"t'l'Sns. (.4.poüld •s .) .enme p~bl•co, um cn.me soCJ!JI, porque o,seu 

E' preciSo esclarece1• oom a luz brilhante e v~r?auetro ~rll~r•~ esta~no pen.go. Elte ~~~uduz~ 
l·n1. 1 ~ .. "S~'v"l ,, " 

1
,1•1•11 •1·n1·0• "'U 11 •1.;urD. c···~, d. tz~m r.s ,..r o.nde~ me. tres, d.s11mo !HIIl1Cl1hll 

o~'" t::e -· " u''~ ' t ,, ., ~ <· • "' ~-.. ~ r• t. I . d ' 'd • 
re~ra,; li•~ direito. 'l'udu então se exp!iea e sele- 0 1~1: lVO, a gunl:ls. ve~es; "~~o .muw ~~~o 
<>itima E' 0 11rivile,.io Sâ"rado da verdad, e d·l uoJve~saJ, o qun! e s~mpre elfectrvo em con~~:-· 
» .. · ". o ~ ' quenc1a da commo~ao, do alarma actual, do 

· JUStiça. . . . · nseo e•n que põe a as>od~çi1o, d:J in,!uietação 
A.rcrecentet t.1mbem na mu1h:1 emenda: • a ~el'al da violndio dinJcta du direito de todos ã 

mort~ d~ ;ll~~ma pessoa que no momento ~m hanqui!lidade; da diJiusillilid;;de do perig' '> que 
que .o logo for posto se achava no fogar do lU· impeude sOlJl'e um numero indt~linidu de vidas 
ceudto • humanas; produz d~mno univer~al potencial, 

Chamo 11~ra este ponto a attenl}~o do meu .~lssim como damnn mM.iato, que nus crimes 
colle:ra e distiucto ju.riH::onsullo deputrido pela J}Ub:icos reveste lambem ur11a fórma peculiar.· 
pr'ovincia do Rio de Janeiro; ~esejando que Lo::;o, uão lt~ razno 9ara eliminar do sy5tema da 
ac~ite a minua emenda. lei o caso do fa1·imento accideutnl, reguhHl•lo-se 

p,,ra que a morte S•'J~ punida é necessarlo a peu:llidade pelo cl'it•!rio mensurndor do pe, 
que ella tenha aconteci•lo em pessua que se rigo á ves,;oa. O contrario seria um erro juri· 
~clw,;se no lo!-(ar incendiado. O bomb~iro que dica de m1•rca m~ior. (Apoiados.) 
vem :~tmgar o iu~oudio, e morre 11as cllanimas; Sob o:~tro asvecto, os p:·ojectos dos· nobres 
o que 1:or1·e em soccorro, e ~uc~umheno inc~ndio deput.;,dos ~ão incompletos, pon!U•} em relaçiio 
nãu ~·nlram na hypoLhe..~ed:l !ei.l . .:so corre de pia~ aos etlílicios destinados a reuniões uüo me pa
no nn lh!•orw e n~ prntica. Niio sei,pois, como fui rece<u nbt'an!!er todas ns condições necessarias a 
omittidn. A([lli..nào. ex.isle D relação ju.r•dica, um~' b•l:l dt:lluiçi"io. 
o f'lo. d11 cadein IJUe prende um nns outros os .\.cct·escentei ~~~uma cous~ (lê}; 
elenwntos constitutiY••S <h impatnçlio cl'iminal, 
que não é ~e não um con~Cc[ario: da impu1;1bili· tl íncendio dos edifleios destinado~ :i reu
dade ~ocial, que tomlwm é eonseet~rio dll lllll)U· niiies· d~ve ser· igual:~do ao incenaio dos edi
tal.nlidatlll nwl':ll. TambJm não ha ahi dolo llcios l!abitadns, assim como foi á esta ultimo 

. indel~rminarlo, nem culpa nas suas fórms.~ ju- i~ .al:~do o incendio dos editicio~ de~linados ;i 
ridica•. Não ~e ,.~ I:u;o dtj eausalid •de. Nft11 s•~ h~bitnçiio? Eis a quest~o, a ~rave qn•.·stão das 
rect•nhece iulettc~o nem directa nem lndirctt.a, :•s•imilariks, que n~sta m~teria equiv;x!em a 
D;)ID po<itiva nem ne~.Jlivn. As condi~Õ<!~ n~:- (JJ"esump~õe5. E' este um tl!Jnto extrem~mente 
ce~s:1rias para qu11 se verillllUtl em sua pie o iLude ilelicn!lo, e divc1·~nmeut!l resolvido pelos cri
o eleu•ento. que tenho chamado fo,ç:~ ·m,.rat minalistns c pelos eodigos. Aqui, dtzem os 
subjectiva. não são nc~se caso n<=m poteu- ~atores frnncer.es ·, n lei protege 'a vida do 
ci;~es nem actuaes. O autor do inceudio não homem,. e niío a propriedade o fogo é coosi
póde, n<>m deve ser responsavel por um·evento dera do como o meio, arma, ou· inslmmeuto do 
a:;sim curactcriS3do. E' preciso, pois, distnguir cdme. A habit.,eão, ou a lwbitabi!ilhldll, ou a 
a byp"these, e eonsigu:~r expres~amente na lei llffect;,çiTo do euilicio n reuniões dtl homens im
a cirêumst:mt~ia d~1 pre.•enç:1 dooffendido noacto prime-lhe nma marcn c..~pccial, e é o elemeolo 
con::nrumativo do incendio·. Os ncontecimentos centr:<l ·c gerador de um:~ no'fa entidade cri· 
ulteriores nem ~ompktam. o cri~e, nem o_nl- minai. Mas qual é o ~entido des<ns expressões;. 
teralfl sob·a relaçao do damn'l medwto, ou 1m~ que muitos di~em escapas á inexperienda dos 
me•li<ltO, uni ver sal OU particular. • 0 . co digo les(liSiadoreS l}enaes dos princípios deste Se
portuguez exara es>a cóndição, :e lJarmoui~n·se cUJ.o<] 
õesl'a1'te com os principias directores tta im- A hahitacão cnmpreilenae llS denendenchb '! 

• · mesm.~o.(. poi- nde estâ a defimrão legal:de casa babit~d:a; ou. . 
, habil:lvel? Qual é o artigo·do nosso-codigo; ou 

'J Oruo JJf.-ci"7. 
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a ·regrn de nossa i•uisprudencia, ·que fornece · O Sn.' Tll&oooRETO Sotrro: ....,. Hesitei muito, 
.esse. criterio ~ Destinado, ou servindo para ~ -- mais estudando oútra vez a questão á claridade 
.habitatão é uma ficção legal; que sirva para o· dos verdadeiros principias; cheg-uei á conclusão 

·· incendio wmo, por exemplo, pnr~ .o roulío '1 de que devia adoptar_antes o systema do ·illustre 
E' .. preci~o tra_çar em_ derredor_ da habitação depntadc) por S. P11illo do que o sysl.ema do 
bumali~ um c1rculo tao largo, tão vasto, e lão honrado depu~do pelo Rio de Janeiro. Entendo 
tutellar e garantidor eotilo quando se trata do que niio basta que o edi,ficio seja . destinado a 
roubo Y A ficção substitue a realidade? Ha pre- reuniões ; entendo que é necessario que se 
sumpções j11ris et de 'j"re em ma teria ·,penal? O accrescente a circumstancia de que a reunião se 
attentado contra a pessoa ne~l8 - hypotbese nb- verifique a1~tnalmen1e. · · 
sorve inteiramente o :~ttentado contra a pro- Já em rela•;ão ás casas habitadas, ou destina-
priedade Y ·. · · das ., habilllçiio houve grondes duvidas em espi-

Essas, outras e cmtr3S quP-~tôes, que fõra es- rito~ emiaentlls, porque perguntava-se : então 
CUSlldo rememo1·ar a;;ors, são de evidente im- a h~bitahiliLiade é urn elemtmto seguro de prê· 
port3ncia, e as tlleses !undamen.taes d:t lei sumçlio, de mau~ira q11e todas ;~s vezes que a ~:a, 
devem fornecer criterio seguro, e regras amplas sa :ej:1 de~tiaada a hallit:lção se verl(lca o incendio 
e cDmprehen~ivas p~ra _a sua sol~ç1io. prev.isto pela Jel '! Accrescentav:t-se : quereis 
P~rguntou- s~ <~qUI: e ?ecessçr10. p~ra que ~e m~roduzir no systeroa penal principias d~ di·. 

Aert~que o crtme de mcend1~ . nesta especte re1t0 commum, que não podem ~er nbsvluta
p:evtst., 11<\ ro::forma, que a reuma~ esteja tuuc- , mente ac:eitos sern viulação das norma" supre
ctonando n? fi!Omento em que fOi p~r11e!rado o mas d[l justiça y Em direito penal não )la pre
crlme ~ t::' 1?-th~p~nsa_yel e::~ 51 tnultanetds~e Y sump('ão juds et ·de j•tre : as ficções cedem o 
NesS?- a~s1~2laçao de mc~nd10 d<~ ~ . casa_sd_estma- pnsso ~ realirl~de. E, comquanto o incendio das 
das a re~nmes, que cons1d~rações de dmnto e de cosus .desLic.adal' a babit~Ção deva ser equi
fa ctú ~e-~tlm prcp~n~~rar? No parlaml:lnlo francez part1do ao iocendio das C;JS:JS effeetlvamenLe ha

. as npmwes se dtv_1d1ram, mvs ~ venceu a_final; a I bi~das, por considera~~ de ordem polilic:J e 
de ,\enouard sob fundamento~, que nao sao socw f atlcndeodv·se a nalureza do racto ao 
sioão mera$ pres!lmp.çiies, ina~missivcis no damn~ que póde resultar deste .incendio: ao 
es~do actual rln screncra. <_) legJs!ado_r .!r11ncez alarma que elle pôde derramar na sociedade, é 
qutz faze~ umn obr~ symetnca, .~ a oprmao ven- todavia perfeitnmente certo· que esta fórmula 
cedo.ra fut a que nao d~s~~ranJ&'Va. o sy_sle!ll~· • c.aS<Js que servem para habitaçf10_ ou de;tina
De!f! perturb~va .a economia d_a le1. Prm~lpto das á babitac~o.- não deve ser ·ampliada a tal 
FeJadÇl de funestas cons~q11encras, que -hoJe _é uont.o, que -sempre se con-funda com a Fórmula 
myartavelmente repelhdo <~m assumpto crt· ncasas bubitadas•; assim como .é perreitamente 
mmal. . . . . dsto que a· fórmula • edificius destina•los a t•eu-

Trata·se ~e um .. dehcto de mcend10 perfeita· niões de bomen:>• não deve· ser ampliada a ponto 
mente: q_unhficad•\ com todos os elem~nt~s ca- de abran~er casos da niio presença humana, de 

. . ractP.r1st1~os, otL_trata-se de Ul~la· ass1mtlayao, de ·não simul taneidade do'inceRdío com a reuníiío•. 
!liDa equrparaç~o. _quando_ se 1guala o cnme_ de (Ap~1ados.) · ; 
mcend1o de edilic10s h~bltados com os habJta· A · · .1 - - à d t · · . a· t' 
veis 'f Os edificios destinados a reuniões nãó s.asslm~ açoes.nao po em. es_ rUtr as. l_s me-
estão em absoluto pé de igualdade, niiosão in- çqes, quesao o fundo _da sc1enci_a do d1_re1to. 
teiramente identicos· aos edificios habitados ou Quanto as casas habitadas e as d~sltn:~das a 
b~bitaveis. Eu peco :~o honr: do depnt:Jdo que babit3ção dti~tiugu!a·_se n~ praticá ; com m~•ío~ia 
o~xamine com cuidndo e>te ponto, <l verá qlle de r~z.:'o ~ dev~~ d1sllnguir quaato aos edtficl~s 
não se podem conf11ndir cous~s ttio destincws. · qu~ nao sao .ba~1ladus nem destiQ.ados a babt- · 
Aqui o legisladilr ve1'Sa ew uma ~ssimil~ção, tl!_t;ao, mas -~1mp!~sment~ a reunião de homens .. 
~m uma equiparll~·5o . Ba re~lmente o ~rime ue Suo_tres coos:1s· be~ dllf~ren.t~s . · Duas foram 
incendio; m;ts nuucv. poderemos levar o rigor egl)lpar~da,;_ por·motiVI)S de sub!d~ V<llor.; mas a 
da puniç.io desla especie ao ponto dn escála ou_Lra ?-ao pode sêl· o_; foram assrm1l~das a~ duas 
penal, em que 'fic.,rul., equipar11ndo-o ao wso prtmelr:ts, mas rei:ltJvamente ãs c.~sM desL1nad~ 

_das~casas.b~bit.a-v-éis ou-habitadas. a reun~s de home_ns, é neces,ar!~ que se nao 
E' nece~s~rio que n feani:io s~ja actual; 'Lue leve o. rtgo~ da let . penal ás !llt1mas conse· 

se dê a coincidencia dos factos, que as condiçoes q_uellclas ; e neeessnr1o que se. nno façam _es~as 
·de tempo.em relação â reunião se confundam s1_nthe_ses tremendas que enCO!J.tramos ~o d1re!to_ 
com as condições de espaço em relação ao in- btst~r1co em assumpto de enme . de l_ncendto, 
eendio Y_ O nobre deputado pelo Rio de Janeiro P!lnmdo com 3 mesma eena . todas as ~m: 
sustentou a opinião .inleiramente oppost.a á do ~tan~;., 10 :«s 11s modalidades d~se ·c_ nm~, 
nobre deputado por S. Paulo, que, aliás era a . rsto e, -CI?m _a pena de morte. A soctedade _ ~ao · 
do systema rlonobrc ex-ministro.dn ~nstíça. . _tem o d1r~1to de passar a razoura por cu~a 

O meu .espírito vaciUou por mn.tto tempo, desse~ vanao_tes, d;'. tudo niv~llar para. PU!ltr 
mesmo porque só. com muito vagar trabalham com }gual r1 g-or . tt)dos · os cr~mlnosos ~e m
as minhas idéa~ e ,si·formam as minhas convic-. cend10; quaes_quer .sejam as ctrcumstanctl!S do 
ções : o meu raciocinio procede s~::mpre com íl~ime commettido,-:. sua 9uantidad~; ~ ~.u.'l pl~
muita lenti'dlio . para: chegar á resulllldos se~ru· mtude, as· sua~. d~gradaçoes, ou d!mtmmruçao 
ros-sobre um problema, sobretndo de ordem ·de for~s consttt.nmtes. __ . _ · ._. . _ 

· juridica. ,, . . . ,, .. -·. . · ·. ' : -~ · Accrescentei. no men substitUtivo; a_. 5egmute 
· O sl.'l.: ~APTlSTA PBREltiA;_;,_ N;io conheço ta~ phrase: • destinadas legalme~e_:ou -~~ ~autori.: .. :. 

_teot~Lmals_pr.ompto-dq..que-6-de-V.-Ex-:--- --- .. --· · çl!o--competente-para· -reuniõ~s de; liomens. · • . , 
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A esse respeito não·ha dívergencia·ent,.e os Achei iilcompl~t~ aJormula.só"mente ·em um 
crin:Jnalístas; em todos. elles encontrei a~ idéia ponto. Entendo que S. Ex~. ·comprehendeu 
d~ que; na hypothese para punir-se o .ineen- perfeitamente quaes as verdadeiras condições 
dio, é.necessario que o edifiaio>eja offici~lmen- elementares do crime, 3S suas eondi(:(les onto-
w aflectado a reuniões. E facilmente isso se ex- Jogir:as, · · 
plica, pois' que em um editlcio em que, por O horror, o msto que póde espalhar, ó pe
exempio, se eongregram lailrões c as~assinos, rigo 9-.ue póde tral'.llr :tos estabelecimentos. caS3S 
e fazem-se ajunt<~mentos illicitos, clandestinos, e edilieios; ·a não tão grande diffusibHidade do 
~ublNJhidos á acção das leis e das autoridade~ mal, mas ~ sua maior 'força iul~ngiva, ~orque 
do p~iz, se lavrar incendio, o m:igisterio penal, uma mina é sob t:ertos pontos de vista, mais 
não deve exercer a sna jurisdição de tutella temerosa que o proprw incendio, essas ratões 
social ; a acção criwinal não trm lugH. Nem devem traduzir-se na formula legal do crime, 
toda a violação de interesses patrimoniars é um como na snncção. . • 
delicto. E' ner:essario qu.e baja uma necessidade Os criminalistas modernos distinguem o in
soci<ll, para que se realize o principio da pro- cendio em lugar ermo, do incendio em lo~ar 
tecçlio geral por meio da lei panal. povoado, e procurat'am equiparar estes dous 

Cí projecto do nobre ex-ministro da justiça casos no~ seus eft'eitos comp1.msando a extensi
~tã.o legislava sobre o ~rime de incendio por vidade de um com a intensividade de outro. 
meio lle min:~, a que alguns criminalistas IgU&lmente si o ineenrlío produzido por mina 
chamam-ruína. A palavra-mina-designa a não tem a diffusibilidade que se observa 
força physica .subjectiva, isto é o meio que o. no incendio propriamente <..litu, offerece, .sob 
individuo emprega para praticar o crime, e a outras relações grande perigo pelo poder 
-palavra-ruinn traduz o elemento objectivo. terrível das . materias iritlammavRis que s~o 

E3ta distinc~ão é capital nas defini~:ões cri- o instrumento d9··erlme: Aqui, como dizem 
minaes ; sem ella cbe~ari~mos a cousequencias os doutores, os poderes nocivos se equilibram, 
erroneas, não só nesta categoria como n~ inun · os qo incendlo e os da mina, e eompensa -se a 
dação, sullmcrsão, e outros crimes desta espe- intenshlade eom a dift'usibilidade. O sujeito 
cie. . p~ssivo da torça pbysica · dos douscrirne:s é o 

As normas fnndamentaes sobre este titu!o me~J?-O, e assim venllca-se a 'Perfeita equipo!· 
criminal pódem ser assim resull\idas. A pJ~l~vra lemna sob todos'os pontos de v•sta. 
•mina• fixa son..enteamaterialillade domado de · M~s diúa eu, nchei,·i.nt:ompleto o projecto, 
aeçlio, mas como essa materialidade póde apre- quando diz, simplesmente- destruir-. O in
sental' formas as mais nriadas, cambiantes in- eendio por mino é considerado coma crime nia
definíd~s. a enumeração ficari;r incompleta,e a teria!,. segundo. vim~s _; logo é necessario que · · 
deuuição def'.lituosa si não se empregasse uma se verifique a destruH;ao .. Não basta fazer uma 
formula .hem larga e comprebensiva ~a genera- minn; collo~r em certo lugar m3terias fu1mi· 
lidade dos meios e· instrumentos por que póde nant~s, 'agentes de· tal forç3· que pos~am produ
ser perpetrudo o crime, e isso de maneira que zir uma explosão e arminar edilicios ; é ne
elle não seja confundido com o damni dati. · cessaria quese tenh~ dado o evento àa mina; 

Note-se bem, que esse de!icto e tarnbem um que teilha lugar a plena realidade material do 
delicto social, e publico do me&mo modo, e pPJa crime. E, pois, usando-se da <lx.pres~ão- des
mesma raz§o que 0 delicto de incendio. Além .truir-, sem a clausula •tot~l ou parcialmente• 
da consideração valiosa de qu.e ha um direito póde isso dar logar á confusão na ['ratiea, e,é 

· geral da sociedade á conservarão dos :edificios. por isto que eu digo, no meu substitutivo
: (luterest réipub!icce ne urbs ruinis . d~forrnetur), ainda que 11 destrui~o seja parcial ou wtal, ou 

mui Los outros motivos militam para clas$ilicar o edificio fique em perigo de ruiu~. (Lê.) 
. essa espeeie na categoria dos crimes publicas. A instant~neid:Jde e o que se cb~ma a irre
Os direitos ·de um numero indeterminado de rreabilidade dos meios , expressão que tem 
pe~soas são violar! os. e 0 effeito do terror, do ·grande valor na doutrina modern~ àa tcntativ<J, 
alarma, da inquietaç~o result~ virtualmente imprimem cunho especial no crime de · ruína, 
da peeu.liar for,a phy.siea da mina, sendo . qne arredam da cla~se dos damni da ti, ·e abraçam 

/O damno sociill é directo e immediatu como .no em uma formul.a complexiva todos os modos de 
ineendio_ acção. E' uma summa ·perfeita, um3 ~ynthese 
· Este crime,. porém, não é formal,.esim mate- jurídica elevada, e vasada nos moldes da scí-

enc•a em suas derradeiras conquistas uos do-
ria!, precisa e puramente material. Não basta minios da verdade. (Apoiaks.) · 
aqui o . dan:no potencial ;, é· preciso que haja E' necessario que o ag"cnte seja fulminante, 
ro.ina total ·ou parCial, \lU que o edifido fique e que haja explosão e des!ruiçãQ, ou que o edi7 eriJ perigo ll:e ruina, tendo sido auac8do lUl sna ficio fique de tal sorte offendido na .. sua silb· 
substanc1u. E' um excellente modelo nestn · b · · d · · h 
m~•--r•·" 0 .·artt"go "i d"."'.-di!!o penaUoscano.. stancia, que . 3J3 per1go e r111na; n· mtn a 

~"" .. '*" "'-"' " formula aecentúa mais vivamente o crime. e 
O illustre deputado pelo Rio de Janeiro, no todas essas condições esseneiaes .• 

seu substitutivo, introduziu novos casos a by· Vejo, Sr. vresidente, que tl hora ~tá odi'an· 
poJbeses verdadeiramente im]lre8cindiveis einol- t.ada. O assultlJllo é v.,sLO; e eu· tinha muilo gne 
v.idneis : de a1.·eôrdo eolll os princípios que hoje dizer" entrêta.nto, irei p~r · summa capita.,. tra
'correm l.k.plaxú:i n~ scicneill, ~mpreh!ln~eu na tando' de ~ai_s alguns po?-tos. V~lta~ei á·~is
nova espt1era. da ler pen11l Q .er1me üe mma ou cussão, · pGIS que a materra, . à pr1meua' Y~IS.ta,_ 
ruiu~. · .:.. ~arida-e.-sin:ipier,:tiãu-é--:-::rss:u:mpfõsõbre ()<fuaLse 
-Diz S Ex. (Ú~) façam estudos ·ligeiros; e· envolve questões. de 

. \ ' 
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. t~lta philosophia jurídica, pl~na de .enr.•antos 
pal':l o espírito do jnri;~onsulto (apoiados); ê 
:preci~o estud~l-a a fundo, â luz dos verdadeiros 
principias da séicnciri. 

Depois :de incenli.íos de e1lilicios e objectos 
similares. de alheia 11ropriedadc, vem o incendio 
aa propri~ casa. . 

Sr. presideHte, o objectivo principal deste :_pro
jecto, o fohw da vêr presente o no!Jre mim~tro 
da ;~gricultura CJUt~ s<llicita vivnmP.nlc.· do parhr
mento a p~s~agem dil IPi , o niJjeetivo f11i sem du
vid~ algnrn;l prover de remedio uma grande ne
éessidvde publicn. Ha alg-uns annos te111 se reco
nbet·ido que os incendios s:to muito frequentes 
na ('-'J!Jilal do Imperio, como nas capit;Jes da 
algumas província~, occasinnados por motivos 
inconfessaveis para prejudicar interesses de 
terceiro. 

O nnlm~ ministro. accudindn tl uma rec!nmn
ção da opinião publica, veiu pedir á cnmara q)le 
trt~ta~.se, quanto :mle5, de.>le assnmplo. 

Senhores, eu bem sei que o legisladr1r deve 
.(llain~r ~m uma esphera serenn e inaeces~ivei 
as paixões ào dia ; e assim como a sckncia cri 
minal n5o póde, não duve ser in~trumento de 
p:Jrtirlos políticos, uão Jlóde não deve sêl-o 
tambPm de especulaçõe~ ntarcanlis. Ma~ é :tqui 
o centro derepercussão dos rc::ritimos int<•res
ses da ord~m civil; on para usar de uma palavra 
tamberú de f~liz :tpplicaç~o nas scienci~s moraes, 
é aqui o grande Jenso,·'um dos pbenom .. mos d:r 
vitalidade .social, E' tempo àl! põr em salva
guarda direitos, que a mai~ perver~:t das espe
culações põe em rr~co, compromeUendo jtm<.:t~
mente c<.m irneresses pri v<Jdos, sob ~ , tutella da 
lei. interess1•s d11 segur:mç~ publica. . 

E' tempo de con~tittlir-se de uma simples 
ciH;umstancin ag-g-r:tvantc na nossa lC."gislação, 
um crime sui _qenerfs afim de punir crimino
sos,· cuja ousadia cresce com n cerlezn da im
punid~de. 

O 811. BuARQUE nE 1.IA.c~;:oo ('ninist1·o da a_gri
cultura): -As companhi:~s de seg1nos estavam 
dr~~armndas. · 

o Sn. Tm:oooru::To SOwTO :-Pois bem, e um 
caso extranllo sobre que chamo a attenção dos 
nobres deput..~dos. ~'oi justamljnte este ponto o 
que mereceu n11~nos con~idernçào da parte dos 
illustrr!S or•ganizadores dos projectos. Todos· os 
projectos passam r~pid•1rnente por cima desta 
m~.teria; e apenas deixarão um aimples traço, 
que n~o.satlsf<IZ, qu~e n~o friza os po!llos capi
tal~; que não abrange o assumpto em sua com-
plexid~de. · . " 

·· O projecto do ex-.ministro da justiça dizia 
(lê): · • si do incenflio resultar prcjuizo a. ter-
cetro. · 

O íllust;·e autor do súbstitutivo, deputado 
pelo Rio de Janeiro,não tratou da espe.:ie, 
aceitou a formula elo projecto .do ,Sr. canse· 
lheiro Lafayeue ;· o illustre deputado pela pro· 
-vin~:ia de S. P~ulo, que, como cu disse, pare
ce-me llaver incorrido em grande falta confun
dindo hypotheses diversas. ~molg:~m:mdo crtrne:; 
que são commettídos pelos meio~ os mais varias 
e que não podem ser identificados: na consthui· 
.çãg_da=eriminalidade, adoptoll tambern . a for
mula do projecto do Sr. conselheiro .Laf~yette. 

Eotret~nto, era este, por assim dizer, o obje
ctivo aetual desta reformo; queriam-se assegurar 
dil·eiros importantissimos,estabelecendo n~ legis
l~ICão penar moios coer·citivo~ podero,os contra 
aquelle~ qne. abus~ndo da contilmça publica ou 
privada. \'ão lançnr ,, perturb~çii~ no ~cio da 
$OCieilade, e pôr t:m peri;.w a propriedade e a vida 
humana, muit~s veze~ pelo mesquinho morei 
de intnresse,· inconressnve:s, para <~lc~nç:1r um 
prr~mio de SPgoro; e de tal sorte tem gras~~do 
es~a terJ:ivel tórm~ de pyromania, que já · p:l~Sa 
por m~xima •.a liquidnçõio por incendio. que faz 
ninda menos ter-rot· ás cnmpnnbins de seg-uros 
do que aus lwbitnnte~ da cidade do. Rio de Ja~ 
neiro e de outras c~vitaes. · 

Em relar.~o a est~ pssumpto, eu apreseuto o 
segainte substitutivo. (Lê.) 

São regras diret:toras ne~te assumpto as que 
r•:sumu nas seguintes tbe~es, que llauri de :tU· 
tores de nota e dt~ codigo$ moder·nM. E' nece3· 
sario que a propriedade do incendiaria seja in
teir,l e detinit•va. Não basta uaw proprredade 
pard~l, indivisa e evl!ntuaL 

O usurrue~uarío, o ~rreud,,tario, o emphyteuta 
não se com~.~rellendelll na ]Jtescrip~ão da Jei 
peual. Os j.lrincipios que e~t:Jtui sobre a natu
reza do daurno têm aqui plena apj.l!ic~çflo, desde 
que o crime fôr cla~siticado como publico. A 
llypotl1ese tao ·debatida do incendinrio da pro
pria r.~~a. pol" 1neio de um terceiro, entru nas 
regras que pelo nosso Codigo dirigem o mandato 
criminat · 

O SR. BAPTISTA P&llEI.ll.A dá um ap:1rte. 
·o Sn. TtlEfiDOIIE"rO SouTo:-Comprehendo per

feitamente o alcance da· obse•·vnção do nobre 
deputado é devo declarnr fra11camente qu1l, si 
me fosse licit.o razer uma. classifit:~ção especial 
desta . c~t~gori:1 de incenrlío, eu a indniria 
entre os crimes contra a propriedade; rnt~o re· 
conheceria que aqui dava-se H:eramente um 
crime de damno, roubo ou qualquer ouLro ca· 
r:ll~terisado de fraude par:. causar prejuízo a ter
ceiro. No direito romano este caso nito era pll.
nirlo. nem como rlamnm:n d11,t1lm, nem como in
~endio, nem como '!Jis· p1<blic.'L Per-gunta-se, e 
esta é n qu••s!lio difficil, e complicnda nesta os
phera crímin~l: a4uelle que incemlia n sua 
Cilsa seguralla, mas não con~egue o seu fim, 
isto é, .não colbe o premio do seguro, de que 
trirne ê respousavel: do incendio consummado, 
ou de fraude tentada"! · 

Comprehendo IJem ~ objecç.'lo de meu lllustre 
anilgo;.mas, tomo neste castJ mesmo, ao !:~do da 
fraude, .ao lado do dóto· terrível, daquellr! que 
quer a!) ferir lucros, indevidos,. e prejudicar a 
terceiros eu vejo o ateamento do fogo perigoso, 
o incendio propriarneute dito, nos seus ele 
mentos carocteristicos, nos seus criterios essen
ci:~es, isto é,· aquiHo que eu . considez:o _ um 
dclicto ernineutemente social, por. isso inseri esta 
hypotbese no titulo de incendio, que eu elas· 
sUlco como delicio pu~lico. 

O Sn. ·BAPTISTA· PnEiltA :-o. projecto poderia 
passar como está;· o m:rl está agora ·na restaura
çãodessa idéa pela emenda· do Sr,_Qlegl!.rio. ' 
· O· SÍI. · THE<mouirro · SÕi:Jro :-~'í3S parece-me 
que a formula aceita P._elos honra~o_s_(lep.u..tadoL 
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n:io é sufficiente; SS. E Ex. dizrm pura e slm
plesment~: • si do incendio resultar prejuizo a 
terl·eiro ~ · _ 

Em primeiro Jogar isto vai abrir de par em 
par as portas a grande confusão e ~os ·mais 
tristes abuso!i: e depnís surgem insoluveis di f· 
ficuldades resultantes da dualidade da seção 
pem1l ~ dn ~cdio civil. . 

Perguma-se tambem-: si~ casa- propr!a está 
segur~. e o seguro é inferior ao valor uo.pre'dio? 
No p1·ejuizo de terc~iro cnmprebend.•m·5e as t;y
po~beCJS e os crrdilos cbirograpbar·ios ? A p~lâ
vra .P!ejniz? é lirni!3fiva _? E.' n~eemrio que o 
preJUlzú SBJII essencial e unmed1alo ? Busta iJUC 
~eja ennsequencia direeta ? Quautas q ueslões .! 
Eu creio, porém, que o m~u so..bstit•Hivu- é o 
ma i~ ~plo 1'3 .. a r~$ .. } val-as, c.•mpt•enendendo-as 
em Ulllà synthese vasta e superior. - . 
- l.,lu:Juto ás )J<tliiVnJ~ •llm Hlidto• os nobres de· 
pulados pod~ru altcnl-as .•• 

O SR.. EA.PTISTA Psnmn~<:-A Córmu\a que usa 
o nobre deputado é igual ã do ~odigo Powx
guez. 

Qu~ndo é que póde resultar prejuir.o de terceiro 
de um ineendio! Figuremos a bypotllese mais 
commum,a que o legis!ndor deve ter especial meu 
te por ~Ivo, trat~ndo d~sla ma teria:- figure::1os o 
ca~o do irtdiviiluo que incP.ndia a su~ casa se~'ll· 
n.da (Iara auCerir o v~lor do seguro. ll:' Ce'I'IO 
que eU c só recolherá ess0 valor qu~ndo a com· 
]lanhia n pag-ar; mas as companhius segura-
dora~ nãn pagam, por via d~ r~gr~ .. sen~o rne·· O Sa. THEooouto S:1u-ro :-Ju~t:~meute • a pe-
diante acção competPnle no fõro civil. D.: ma· nas ac1·es··entei uma eouso- o fim i! licito'. 
neira qne, a é realiza1·-se o prPjuizo ele terct1iro lin crimin~list~s, entre elle5 P~ssíua, e outros 
será D•'eessario que o mag-isterio pPnal cruze os e:;crirtores italianos, que cito de preférencia 
braços, e Cl~pere os effdtos d~ acção i'i-dl. porque ii pr~fundeza dos e~criptores l'lllemties 

E' pnr isso que algnns crilrlinali,tas e· par:· reunem ~larezu E> el•~gancia .dos fr~ucezes pn- · 
ticularmente Lavlm, e;tudando a~ diver~as fa(é~ r~~endn que t~ vocação da Sl~i(;lncia jurídica' he
de~~a hypot11~sc subtil, di1.em que já n~o e pro· reditaria nelles , especialisa-se nns mnterias de. 
priarnente um delicto d·~ incendio, mas de direi1o criminal,em que não têm riv~es; h'a cri
fr:>ude qualificada pela grllvidade <lo meio; que minali~t3s qne ind:1garu. com especial cuidado 
a frDurle será simplesmente tentada, qnando qnnl asoluç~o no~ c:.sos de incAndio da propria 
não tiver sido -captado lucro, ao pas,;o que o·asn com fim illicito,ou nãoillidto, tl>uwndotwl 
será consummadu quando tiver sido cnpwdo o consHcraç:•o acircumst~ncia da previ~ibílidade. 
lucro. · Tratando:-.ampl:•menl\l do criterio, pelo qual se 

o s11 • BAJ?1'JSTA PEn.ETRA-!If~s nelihum de.~ses rlevi! medire rlet··rminar. a qunntidade doer) me; 
- - . d 1, discutindo todos os nrduos problemas que l>USci-

criminalistas diz que é um cnme e este donato i t"m-se:•qui,e entre elles o da"divis~odos incenoios 
é cuusa muito diversa. em grandes, médios e mínimos, s·~gundo a elas-

O Su. TEononsro· SouTo :-Nem cu àigo. Fõra sificaç5o usada pelos estabeltlcimcntos de exlinc
de~conheeer as condições es~enciaes, _os cri· ção, e pelss companhias de seguros, a resp-eito 
terias subsL~nciae~ élo estcllionato, fazer uma do qu:d a scienciu não pôde fixar cirrasa. prio,·i; 
tão erronen classificação; investig3Iiilo tod:rs as questões que se ~rguem 

Pergunto. agoro : quando é que esse delieto ne~ta !'e1:Jç5o juridicn, ser:í dillkil encontrar 
fica con~ummado? Quando é que ~e re:~li:tam ns uma norma .genernlis~da, uma fórmula mais 
su:1s condições elementares na plenitude juri- synthetica e oom~rehensivado que:~ de que uso 
dir:a? Quando atêa·se o fogo de uma casa, qile no meu substitultvo.. _ _ . . 
está se~ura ou_ es\á presa a 011tra, qunlquer Sr. -•- presidente, seria sem duvida aqui o 
relaçíio juridir.a... · lugar D7.ado para tratar do incendio por com-

O Sn. BAPl'IS'l'A PEnEin.I.:-Pq!le tnmbcm fi. municnção, <Jssumpt() que desenvolveram LãG 
gurnr· hypothese de quem incendeia ~asa alheia, brilhnntemente os honrados dep-utados por S-. 
·porém onde tem seguro o seu negocto. . Paulo e pelo Rio de Janeiro, um sust~n!ando o 

O SR. THEODORETO Sor;To:-Justamente: aceito projecto do Sr. Lalfayelte, e outro, si niio sns· 
. tentando-o completamente, entrando em gran
css;; cl~usnla. Em minha opinião o crime attin~e des duvidas e he~ita~ões a respeito do principio 
á ·sua fórma completa. independentemente a a 11 li d d ffi · "d d d 
effecti-vidade._ do reol1dad. e do.preíuizo, de que por e e rma 0 a ·e ect:VI a e a commuui· , • cação da cba roa. 
será causa. Basta o facto M querer o ince n· Não devo demorar me nesta discussão; a mate-
diari•) -por -tal . meio fazer- nascer um case de ria foi inteiramente e:~gotsda; e e a me prev;1leço 
résponsabilidade _contra ll!roeiro, p:lra que es~e da occasião sômente para dectal'ilr que adhiro ã 
crime fique perfel!.amente consummado, -reah· opinião do honrado deput:Jdo por S. Paulo, 
zadas, eoncretisadas todas as suas coutlições ,opinião· ali;is c·onsagrada . na ,m~ior pnte dos 
ontologicas; · · · codígos penaes. . . .· . . __ . _ 

E' por isso que ~creseentei : (U.) A - questão - que se suseitou da dualidade de-
os autora:-; destinguem si o incendio da pro- crimes ê t~mbem e~tudada pelos erimin~listas, e 

Qria cas:l é pratic~do com fim licito, ou illicito. Dalloz,e Cl)auvau e·Heliereconhecemque em· 
Quanto á primeira hypotbese, parece-me l<ll-~ certas hypoLheses podem dar-se os dous crimes 
BAacta e precisamente traduzido no disposi\ivo de incendio. _ . . - .-_ :~ 
que :~pres~nto.~Qilllnt~ á s~gunda, distingue-~e - N!J- Françn, a lei de i.832 modificou.o ~rtigo:do 
ainda-relativomente a m:uor ou menor prev1- Cod1g0 de .iStO, e. e:uge-se· a elfectiVIdade .. ·da 
sibílidade do evento do damno ou detrimento communica~ão:: da chamma. Em ·todo o Cllso, 
ao patrimoni.o alheio. Srnã<J h~ pre)\?-ii.O, -di7-~~ ~q~~m_end_!l_JIU_6Jl_quLestabeleceu•se--mna 

_ _. __ eDes,--não-ha--e\emento de- ltN: -- • - -~ _ , _ . _ _ · 1 en l· 
. e; nem na.mtenção nem no aconteclDlento~ ade ·- da.re!ltça~- ontolog1ca, uesteca~o e: no do 
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. ·acontecimento da morte, por exemplo, em qual- bliC3. O d:lmrio immediato nesses crime~ é em 
·quer .incendio,.o que é para mim inconte$tavel parta effectivo, e em parte potencial. E' effeet)vo 
é que t~quí. càlle perfeitamente, e tem applicação porque real, actual111ente atacam o direito . á 
a theoria do dólo indeterminado, ou da inten~,ão tranquillidade. E' potencial quando se attende 
illdírecta positiva. A ba~e bypotbetiGa d~ incri- ao objecto, ao bm~ posto em pt>rigo, a qual pôde 
mina\:ãO, que tanto impressionara a Cuvier, ter escapado á uma etr~ctiva destrnição .. _-__ = • 
qu~ndo, em phra~ejá lembrada pelo Sr. Bapti~ta Senhores, a sciencia penal está em vias de 
Pereira, dizia que o crime . clependia neste caso uma grande recon~trucção e renovamento. Eu 
da· direrçllo dos ventos, torna-'s~ u:ma ba5e se- creio que faço éeho de idé~s destinadas a collo
gura ante a doutrina scientifica do dó!o in de- · l!:lr as leis criminnes ~obre os seus verdadeiros 
terminado. _ assentos. 

Quanto á combustibilidade dos ohjectos inter-. O nobre deputado pelo Rio de Janeiro contem-
mediarias é el!a indifferente para a qunlificaçiio piou no seu substitutivo as colheitas n:io pen
d(• incendio iudirecto .. Dt•sde,que o fogo é ele- dentes, e~~~ lenha cortadas. Ora,em face dos priu
vado á ch~mma, torna-so perigoso, e envohen- eip10s,o que ha ahi são crimes de damuo Não 
do o editicio caracterisa-s•• eomo um incenõio, condrmr;o o nohrP. deputado pot h3vercompre
pouco importa a. natureza dos elementos empre- hendido nog t::eus llrtigo5 estas espedrs crimi· 
gados. Isso resulta da defiuição do crime·. naes, porrtue.S. Ex. não rez grande ques~ão da 

Em relação ~o íncendio de vebicu!os de es- c!3s~iõcaçao de Mes crimes, e aceitou a inclus;io 
trad~s de ferro, ~ssumpto de alta gravidade,.que da reforma na parte 3.• docodigo, e, pois,deixou 
tambem hoje se t1cba consagrâdo nos codigos que se nwntivesse a dou~ríoa dos proJeCtos pri· 
pena~s de tod~s as nações que possuem esses po- rnitivos, que deve ser rejeit.1da. 
derosos instrumentos de civilisaçiio, esto11 de Ac~o que S. Ex. podia abrang-er no seu 
pleno accôrdocom os bonrados deputados do Rio substitutivo o incendio de colheitas n5o pen
de Janeiro. e ex-ministro da jmtiça, mas usei de dentr.s,lenha cortada, e até, para especificar mais 
uma formula sobre a qual preciso dar uma ex- os c11sos, de café em terreiros, d'e cereaes em 
plieação. tulhas, ou feixes ou molho~, em summa de 

• . todos os productos da lavoura que nos devem 
Dig? eu (le) · merecer tambem especial cuidado, emquanw já 
Este crime não é um àamnum àatum. Os cri- se acuarem separados. d~ ilrv(lre ou não adhe· 

min:tlistas modernos o denominam • procur~do rentes ao "olo, como se diz em direito commum. 
liesastre de estrada de ferro.• ·A potencia inde- Eu, p.orém, não poderia consignar no meu 
.terwiuada do damno, e o seu caracter universal subslítutivo e·sS<ls especie.~. porque considero o 
ímmediato Fazem desse delicto nm delicto pn' incendio de taes ohj?ctos como crimes de damno, 
hlico, social. O perigo é tambem nesta especie. crimes particulares. Aqui não se dá o damno 
a no~ão fundamental sobre que deve construir- immediato publico e a sua directa .difusibilidade, 
se o ~~rlificio da dispos!r;Uo da lei. Ha um ataque que é-o que detefmin·ll o~ crimes sociaes, os.cri· 
especial á tranquillidade: a qualific~çiio tira-se mes contra~ tranquillidnde. Si o fizesse, seria 
do ml'io empregado, que marca o crime prorun- illogico, incoherente; e a lei é uma obra t1e razão 
damentecom um cunho peculiar. e de logica actuando sobre os factos soeiaes. 

Qual é o momentoeonsummativo deste crime? V. Ex. Gomprehende com o seu espirito tão 
E' ner·essario que h;~ja um perigo ar,tual, ou cl:•ri-vidente, que uma gr&nde quantidade de 
basta que haja um perigo apprehendido' E' ne- lellha cortada, ou ohjectns de colheita recolhida, 
cessaria que a locomotiva verse em perigo ainda que sej:~m incendiados não podem senão 
aetual, dizem os me$tres, e nisso concordam os por via de commonie:rção, por modo indirecto 
codigos da Snrdenha, da Prussia, da Austrin, levar a lavarcdn destruidora a edlficiO$. Ora~ isso 
da llelgira, da Sueci~ e outros. o momento con- está prevbto nos artigos <la reforma, que tra
sumrnativo c 3lJUe!le em que a vid:~, a s~lvnçiio tam do incendto indirecto. 
humana ach~m-se em risco :~ctual, presente. -Dt' duas uma : ou o incendio se limita aos 
Não é preciso o evento do desastre: o delir,to é objectos de que trata o nobre deputado, á lenha 
formal. Lo:;:-o. é uma condiç~o ontologica desse cortada, ou a colheita niio pendente, e então é 
crime- o movimento do trem.· Nem se com· simplesmP.:nteum d'rm11um datum,um cr-ime par· 
prehende a theoria contraria. A indeterminação' ticular: ou esses objecto~ ine!!ndiados commu· 
do pBrigo e sua dil!n&ibilidnde, a sua actu~- nicam a cbamma a outros. e então verifica-se 
!idade, presuppõem a existencia de locomoção. strictamente ~ hypothese' de que trat~ o pro-

u~ei, pois, de ·uma fl•rmula exacta e irre- Jecto- incendio por eommunicação. O fogo 
l)rehensivel, e devo dizer ao nobre deputado que não alastra em espa•·os índeõnidos, que se 
pela· provi ceia do Rio de Janeiro; que é iuteír<~- circumscreve, que tem um círculo, e barreiras 

·mente aberrativa das boas normas a sua doutri- insaltayei5, que não produz o darono immediato, 
na em relação 305 trem parados, sobre a_qual universal e ind~mnizado, entra na categoria dos 
s, Ex. apresentou uma emenda. · crimes damízi dati. · . · 

A caracteristica do crime de · incendio ne~ta O nobre deputado P"lo Rio de Saneiro, ampli • 
hypothe~e é jost:rmeute achar-se o trem em mo-: ando sempre~ como dia~e, a e~bera da reforma 

· vimento, porque· se está parado nas estaÇões a. leiislá sobre o envenenamento das fontes. 
SU3 destruição peloJogo, entra perfeitamente na 0 sá. BAPTisr.& PF..Uiil.!. : _ E os viveiros de 
cale!roria dos crimes de damno, .. , dos crimes · 

·particulares; ·Eu tenho eircumseripto, ao ·que peixe; etc. 
me. parece, com extrema precisão, a idéa regu. · O SR; THEODOREro Sotrro .: - Eu não PQSSo 

.. bdora dos crinies contra a tranqnillidade' pu- .. tldmittir Il~s~_ tltnlcL(Le!U"enenamento--de-vj-;-
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veiros . de ·peixe, porque não considero isso um em vez ·de prõpi~ar-lhe o veneno letbal; · enve
crime publico;: é U iU crime parLíc111ar. neo;lr .os >i vere-; de que elle tem de. ·servir;se. 

Si houves~e'na parte !.• do codigo um titulo ·Por isso penso que, em rigor, uã(). se <levaria 
especiul, que abrangesse os crimes conLra a . . incluir na reforma o envenenamento de viv~res . 
saude .publica, era abi que eu co !locaria esta :de:;tin;idos a pessoa certa ; ma~. attendendo a· 
cate~oria. O crim~ de envenenamento de fontes, ·que póde verificar-se a hypõthese de que ,os . 
ou envenenamento de eommum perigo, diz o viyeres que são destinados a pessoa certa sejam 
escola·ib,liana, tem, como o b::t.:endio, como· a aproveit~dos por pessoa· incerta, ou melhor, p·or 
mina, como n submersão e outros, o seu criterio- · outr;• ~Jessoa que não aquella que o crimiMSO .. 
esS~~nclal no perigo. li:' uma ~~gressiío contra. meditárn matar,. admitto o artige do . projecto, ·· 
um numero indeterwinado de vidas humanas:~ ·a]uotando;se-lhes a phra~e-perigo commum:..... · 
tem uma pasmosa diffu~ibilldade, · e os . shn.- para bem cara~\erisar o deli~to; para que elle 
ples regulamentos.polici~es,. <•s medidas do bom entre na c:•tegoria dos delietos soci~es; para que · 
governo ~omadas para a defesa directa da ~ocie~ tome o titulo 4e crime contra a saude pllblic:~. 
dade, são in~afiit:ieotes: os meios :Jdministrativos equipolleme á traoquilidade publica nos intuitos 
não b::~stam; é ne~ess~rio que se &tt!nda ao rbita do legisl&dor pe03l. . 
do direito: penal até abraçar factos -de tant.-i Quanto <•Os11dditivos do honrado deput3do peln 
gravidade. · A pequene~ .· do . da.moo material Rio de Janeiro, eu estou t·m mais de um J)Onto. 
em qu~lquer dessas fórt;~.as cri~inaes não é um de a~cordo com elles, modilicando a sua fórma, 
re9.uladnr seguro e_11ceifavel. . · · afim ·.(le que se exarell ponba-se em vivo relevo 

v delicio é formal: o seu momento consum· ua reforma. a natureza dos crimes de que 
mativo està no damno potencial: .o lançamento - ~ratam. 
d~ ve~eno na t~nle renliza_ o.crime em· su.a in- Q 1.• additivo diz. (Lê.) 
legra_!l~ade .= nao r~lta mats nenhuma d~ sua~ . Muitos criminalistas ex!'luem das leis es
condH;oes e!e~en!-aJ·es. A m?rte ullenor so criptas esse delicto, em virtude do broeardo 
ougmen~ a qua~t,_dnde_ d~ !lehcto, m,as nao _é • ü~ quod raro accidit ... • .Nós 0 encontramos, 
ne~ess_a~1a parf! ~- c?nStll~•çao d_? ~ellcto, .CUJa entretanto, previ>to em muitos . codigos, e no 
ObJ~Cttvida.de JUildJca es~ no dtre•to de _lodos nossõ paiz; especialmente nns zonas agdcolàs. do 
.á Vld(l e a sa_ud~- O _GbJe.cto de um crtm~ é sul, e MS zonas criadorns do norte,é umn nee·P.s· 
sempre um ~tre•.to: dtgo ·~~· porque nn: lm·. sidade de primeira ordem essa previ~ão legisla
gu~'gem ordiD~na, q~e . ahas tfjnbo ouvulo a. tiv~. ·. (Apoiados.) 
~mpet~n~es, ~ao se ~t.stm~u.eru, e:om_o se de- Fixarei as re:ms capit8es que dirigem esta 

. vwm_ d!stmgur~·!· o suJez~o nctlVo p~mcrp,:ll e se: imp~rtaiite U1ate.ri~. ~' sem d_nvid~. alguma . 
c_und,mo, o SUJeito P3SSIVO, e o obJecto .do de . equzpollente ao rncendzo esse wme, Ja porqa.e 
hoto. · encerra nos seus flancos um damno potencial de 

Eu. :.~qui fixo o ca~o que . os crimiMiistas uma "indefinida extimsão, pondo em perigo um 
. cbamam-enveneo3mento de perigo commum, numero indetP,rnlin<•do de vidas hum~nas; jâ 
isto é," envenenamento· que constitue crime pu- porque offende um· direito universal. o direito 
blico pel~ sun força . de indefinida propagação de tOdos á conservaÇão das aguas publicas ou 
datUnosa, ou destruidora. ·. parUculares dentro dos seus leitos naturaes ou 

O Sa. S.>J>TISl'A PEREIRA dá um aparte. artifi.ciaes ; já pela irr<:!reabilidad.e, dada a 
o sa: TH.ooooRETO ·Somo:-Devo dizer ao no- &rrupção das aguas de maneir~ a cau...~r ümn· 

bre deputado que, si se. quizes5e prooeder. com dações· p~ril{osas; jª t;ela analçgia do ~omanto 
coosa.mmativo· desses dous crtmes, po1s. em um 

todu o ri~or nesta materia, não se· incluiria aqui e outro predomina 0 carõlcter formal, e nlio)Ila ·. 
o eavenenamento de viveres destinados A pes- .terial; já !)elo alarma que se propaga· l»rga
soas certas, porque tal envenenamento deve pro- mente em derreClor dos Jogares ; jâ finalmente 
duzir um mal determi.ladu, reslricto, sem di f· pela natureza do damno conside.rado sob os sem 
f~ibiidade. Pólle dizer-se que neste c3SO dá-se llJ.versos aspectos. . · .. 
o crime de .morte pelo envenenamento; é pre· Os codigos modernos classificam diversamente 
c.iso que baja nisto especial eU:idado. V. li:x. esse delicto. Citarei de um lado os eodigos da 
vê llem que muitas veze5 o criminoso·poderi:l s:aviera, do :Oidamburgo e d~ F.rança, qui\ fazem 
prevalecer-se deste .artigo.da reforma .para in· consistir· 0 crime no rompimento da rep~esa. 
correr em uma pena menos. grave. De outro lado temos os co!ligo> da ·saxonia, de. 
• O ·sR. BAPl'lSTA PEREJRÁ:~ ])las, .si resulta a Hesse Darmstaâ, de,Brunswick,:Ha·onover, da 

mor_tll, a pena é ·malor pela mesma. emenda. ·· Hespanha, ·de Baden, qo.e fazem consistir o cri" . 
· · · .· me na in!lndação. . . . ~ ·. . . . 

O SR. THEODOiunoSoUTo:.;.;_ O envenenamento Ha,-. poiS;. dons modos rad~enlmented,[erentes. 
é uma circurostanci~ qualfficativa que leva de coosidérar.este delicto; ou. se o cQnsidera. um. 
o · crime de mórte ao art . . i9! .. do · codigo. · ~<rime publico, ou um c_rifu~particular . . Q~z~~· 
E, estatwdo no projec~' que a_ morte q~e :_re- que onobredeputadodissessequal a sua.optmao· 
suJtar do envene~~;amenlo _de . viver~~- de~tiD~~: a respeiiD deste .ponto capitaL .·· ~ · : . ·: , .. . . , 
a pesso<~ certa ou mcerta sera _PU?-' -a,-nao _ · Ó· sa: .-B.u>Tist.i . PBmriu::~mo delict(i ':pú··. 
as penas do .art. i9~, mas com ru: do art. t93, . . d 1. d b 1 ' · t.o·--de 
ou C(!m a· ·pnsao com_trabalõos . CQn:t~ _quer;, 0 bl•eQ, -~•m:como ~- -~ ~cto ~, e 1J. a roame.n •. __ _. 
nobre: deputado .. _S. urge_ ~rtanto aquM:m~rqo· suhmer.sao e out~~ SUJe•tos ~ :~~:~~~~~L ~m .. 
perigo" ue5e_~_Qr_tillar~~e.m_r~laÇ!io . .a_._c~. _mum., - . . ·. . .·· . · .. . .. · -~ . . · : · . 
-snnceM!o, i'ito é,~mllivl~~-~~ttetem·ntte . . . tBEOoo~ ~ll'l'O". · . • ~!'fil1t~-me 

e 3Ssâssinar á ,JUtrem, pó de, conp.ecendo a le~ S. Ex: que lhe diga que a defi~Ç;lO _que .. den 
. - . _... ; . . . 
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no.seu adcHtívo nlio corre~ponde a e~se intuito. 
Plif~ que o deliciO de inund<~ç:io seja perfeil.a· 
m"nte ucll ddielo J•Ublico é Dt'CCss~rio d~r-Jhe 
a f,·-rmula·adoptad;1 pelos j uri('consullos it:tlianos 

·· que deúomluam o crime c _qtwst'l d'ar1jini • úU 
rompi111ento de repre.•a.s; A divergeucia .dos 
codig-os que citei prend~ na diver~rencia dn an
tiga c nova doutrin~ soiJre es~e d\•lklo, qUe já 
as l~is roronnas prev:::uu. Na velha doutrina 
ba~tava o rompimento d01 repre~a. ·ainda que· 
se não seguisse 3 iilundaçã": o crime era pura
ment" formal: na nuvn doutrina de al~tUmns 
le:,:-islarõt-s e· neces~a rio o elemento da inund .. ção 
para consLiluir-se: o crime,· que é reput:ldO,IJOI'· 
tanto,um ainie mioleri:•L São duas fõrma" fuil.
dnm•·ntalm•·nl e divergentes: ha uma di!feren
eial i da de es;:encial. 

· (} SR. BAPTISTA PEREIRA :~Por emqut~nlO não 
faç.,mos questão da. fórma : vamcs á ldéa .~.,. 
· O. Sa~ TsEonoaETo ·SouTo : - l!:m primeiro 

· logar. V. E~. con~ider~ material o crime .itu
pl opriameutn cb:l'ma~lo de inundaçi•O, tmto que, 
p<1ra que ·elle , .. sc. verili4ue, é nece~sario que 
siga-~e a effcetiva inunduç:\u . O nobre devutado 
usou da .. pnlavra iuundar; s~ Ex., que r~z a 

-1'ac ioo:~l · critica .do pr_,jeclo do Sr. Lafayette ; 
que t.ellamente dum;•Dstrou haver elle allherr-o~do 
.dos verdadeiros. princípios da doutrina .crimilwl, 
dizendO inrendiar em vez de p9r folt07 ÜlCOrre 
·em falta ideutica dizendo inundar.. em vez 
de romper co.m1Jort~s, diques, ete .. S. Ex., em 
lug:1r de collocar o. momento consummativo do 
crime nn dP.sLruição da reprl'sa, éolloca-o lllt 
eveuto .. da luunda~ão, ao contrario do que fez 
em reiHçlio no crim~ de in:;endio, collo~ndr> o 
momento consummalivo; n:io no evento da de
struiÇàiJ, mas do ateameulo do rogo .. 
. V. Ex. achará essa fórmula de que usou, é 

verdade, em: muitos cocligos: m~s. como Mni 
diz t..arrára,(cilO sempr~: o ~mmente reformador), 
e,;,;es codigo,; a~iw dispuzer:om Jlorque consi
de~ram o crime de iouud:oçào crimt: p:.rlicu· 
lar, crimecoutr., lltJroprieola•le,n que é um erro. 
Par;1 dar-lbe o vert.laJeiro caracterisiico é abso
lUtamente indisp~nsavel estn formula. (Lê.) · · 

O Sa. THEODo'aETo Souto:-Creia ·o meu il lu>'tre 
~migo que todas as vezes qUil me ::~cho de ac
eôrdo com S. l!::s:., julg-o-me nn 'l"erdad~, e t.odas 
~s vezes que dtseor~o. t•!Ceio estar .~no erro. 

O Sn. BA.~TI"TA PME'RA.:-E:<tOu muiLo sa· 
tisCd lo pOr v~r ~s mi nh:is idéas bem den·endidas. · 

OSa.. THEODORE'l'O Sm:rro:-0 .crime de nau
fragio uu sub .uersão póde ser apr~ciado debaixo 
de duu~ nspeetós io1o:irnmcnt11 diiTtlrent~s. 

Re~ullln as normas -essenciae:; sobre e.~t:~ ma· 
teria ·<lo ~guinte modo. O crime de submerc;~o 
ou nanrn~io proeur;~do é .. um crim~ publico, 
50I}i~l como o dt~ incendio, de min:1, d1• rompi-· 
mento d~ repr··2a~ e outros de,la fnmilia. 

N110 e.:~be na classe dos dr1.11mi dali, 'porqne não 
é uma ~i111ples ofTensn á direitos pat.rimoniaes ;· 
·'(Iorque nfio se, póde limitar a sua objcctividatle 
a uma rel:oção de valór pecuniarin;-peln extrema 
ditliculdatle dos soccorros; pelo car11cter do 
d~mno e do 11erigo,. que é inten,;o e diiM.wel de 
·um modo indefcnidu; por tod:1s as condições ju
ridicas que tixa1n tt sua deti11içii.o p~la ·d!:\Lermi
nnçào d~ sun natureza, dos ~eus criterios essen
ci~es, e reguh1dor·es d3 sanrção p~nal. 

Eu farta, s i isso me fusse tlado, do crime de 
suhr)lt:rsão dous crimes distinctos: um publico, 
outro .particular. Crime publico, quando n5o 
tivess~ o <'<Jfllcterj,:tico da batutar ia ; e quando 
tivesse o caracLel'istico de roubu marítimo, eu o 
consideraria como crime particulat·. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA dá um· aparte. 

O SI\. TtiEODORETO So!;To:·- Pólle !:er por 
simples malvadez, por ·pt•rvel-sirlade pura e ex-· 
treme de outro movei psy~·hologico. · 

O Sa: BAPTISTA PEREinA:-E' istú mesmo. 
· O -'n: THEODORli:TO · sooTo:-~~ barataria dá-se 
qu~ndo ba o linl da fl'au•Je. 
·· O :in. BAPTISTA PEllEiliA.:- Natlfragio pro
curado. · 

0 SR. THEOOORETO SoliTO : -E' esta ~ deno
m.in:~ção justa. U naur1·agio se realiza de dous 
modos, e eu .os discriwiuu cJarameule, nas. mí • 

E' :1 força e:xpunsiva··do ·pel"iyo, é n extensio 
do mal causado, é a potencialidade do dnmno 
indefinido, !JUe formam os crlterios cssendiles. 
A ~ociedado tem, j;i o disse, o maior iúteressc · 
em que ~s ~guas vúbLc:•s ou pal'Liculares sejnm 

· con~rvadas denLru dos ditJile!l e represas. que 
as cunLêm \iarn fins t.le utilidade, no triplice 
obj··ctivo principal da irrigação, da propulsão 

. d( macbiw1s e O.a cxtmeç;io"de sl\de. 

nbas eme11das. (Lê.) · . 
I!:' corrente na bõa ·doutrina 'Criminal que o· 

naurragio dt: um navio náu equipado, 1fem 11.0s to 
em curso é um sim viés d.;trmum datu~; que o 
nuufragio· do proprio navio em curso pi1ra •·ap1.1r 
premil• do segur~' não póUe se1· um da-nmwn 
datam, mas .é uma qUt•liticVua ·baraturia mari-' 
timil; 4ue t:uubem~nau tem cabida ue~te titulo 
o n;mfn•gio de nnvios do Estado; que é um 
delicb ID3terial,.tjue só se eou~u1i1mn quando 
verilie<t·se o· evento da submers;io .. O ataque á 
segurança pessoal e .á vid.a humana .são . ele
mentos substanciaes do crime. 

E' Dt!Cessario tambero attende•· neste crime á 
eircumstanciu do fim e~pecial do r.riluinos '• 
}>Orque, sabem tudos, o individuo que abre a 
COmiJ(lrta, o dique ou :1 represa póde ter por Faço, ne,~\.1 m~teria, a distincçi'io.que·fizrespe- . 
fim :l'irrigação·dtUerrenos, e entao é necessariu etivamentª· <~OS incendios. Assim tomo clistingui
decl•ll·ar exvress~ml!nle que es$e neto jâ por si o incendio d:. casa propria do· d(l "cása alheia, : 
eouslitile~· o.crime; que, l'ealisndos os elementos para .discriminnr os critel'ios essenciaes e os·· 
ontologicos, está o e•·ime consummadó, uma vez cr1~er10s J!lCD:>ura~ores desses dous _cr}•!Jes, · 
que ~ tenha por . fim a inundação, e não,; a. 3SH!ft ,COns~dero 'dive~men,e __ o,.naur~:po · de · 
$ÍmpJes .rega. de terrenos adj;~ce~tes;- e _que o .. _ D3;Vl0 .. alheiO e de -'.DaVIO~ l)r<!Prl~ ;· ~~diS~mgo O 

!~tn s~Ja cap2~. de . .P!Od~Jr.~m~Jn.undaç39~.,~. ~~~:-:~!~0~{~t::~o~~~~~~~s{~9W_!~ 
crsK:ll.uTrSTA: PEREmA :-Estamos d'~ccôrdo .• mesmo tempo aos elementos que se reunem: para. 
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tornar esse crime .prónmrciadamente social pelo violentos c·. directo~; ou artifiêines e . indi-
faeto de afiec:tor a· numero indeterminado de"_pes· rectos. . · .. . .. 
soas que se acham emllarcndas. ·E' por isso que Ha mesmo codigos que eomprehendem esse · 
incluo entre os crímes pnblicos o·na_ufragio do crime, como o .da Hes~nbn e da Eelgici, na 
navio proprio, no ·qual poderemos dizer. que h a palavra t)arar, de quo usam tr~taado .dos-:~bal· 
barataria.qualiftcada; eminentemente,. ii:ldefini· roomentos. • ·· · · · · · 
damente perigo>a, pondo em risco 3 vida de • Esse modo de . ver é, porém, inadmissiv~l 
muilos seres humanos. .. ·. . perante os_prmcipios. .., . . . 

llfuito poderia accrescentar, -instituindo um A submersão ·ou naufragio, que se chama 
paralello entre os codigos estrangeiros; !!>"' espe·· -directo, é um. delicto . materi~l, ao posso .qne _,o 
_cialmente o toscano, · sardo e ·portugne.i; ·mas delicto de falso vhnrol é· form:~l, stricta e rigoro. 
já tou sentindo grande índigo, o quero chegar samente formal. · · · ' . · . 
ao fim. O codlgo Jonio é o quedá definir.ão ma i;; · Elle tem uma_ potencialidade . nccivà indefi: .. 
completa e r:lelonal; e é a que adapto no· meu nido, sem termos, .illimitado e -illimitavel. Sob 
additivo, pon·do á margem toda preoccúpa~J.o d~ esta relação é como o incendio, como a inun-
damnum datum, e fazenda preponderar os ele· dação. . · . . · 
mentos que fnzem desse crime um crime pu- .Bã.sta accender o fogo traidor que conduz no 
Jilico, social. ._ . . . . . .. ·naufr~gio, pc.ra que· o delicw fique cousum
. A respeito da abah·oação, fiz a mesma distinc· maM, veri!icadns as condições outologicas em 

ção ; e, . pois; não preciso repetir_ os argn· sua1'plenitude .. 
-·mentos . .- · _ · · O perigo é actual, immedinto, · para um nu· 

H:i ainda uma i"déil. nova DO meu subsLi- ·mero indeterminado ·de vidas humanas : o 
tutivo, que espero . seja aceita,--tendo antes a direito á publica tranqo.illidade' nos m:~res eslá 
sancção dos-honrados deputados que tão brilhan· violado, e o·crime tem um caracter de barbari· 
temente têm tomado parte ua or~auiznçlio deste ·dade e -de itrerreabilidade que o eleva á classe 
projecto, que é .destinado á satisfazer verda· dos crimes atroeissimos. · 
deiras· exigencias da ()rdem jurídica, social e . Si se realiza. o na_nfrogio, ba au.,.mento· na 
politica; além de satisfaJ:er aspira~.ões legitimas quantidade n:~.tural e politic~ do 8elicto, -mas 
da opinião publica:illustrada: · · · · elle ja estava consuf!lmado. · · · . . ·· · . 

Refiro-me aos·pharóes falsos. Dizem os cri· .lla,"pois, umn differencialidadejuridica entre 
minalistas modernos, que. ·o fogo trahid<ir, é a snbmersão e o falso pharol, e eu a consigno 
muitas vezes mais perigoso d<Í que o· fogo devl!S· no meu additivo: · ·. · 

· tador. · · · · . A'historia do naufr agio do .Albardão mostrê'\ 
Os Sl)lteadores do litoral que aceendem fogos que um navio foi arrastado M naurrngio,-do.que . 

n!)saYrecifes, ou ém Jogares que senhoreiarn o resultaram gra-ves prejuízos, . c~nsequenclas ru
oeeano, para attrnhircm navios ao naufragio, nestas, e que mais funestas podiam ter sido 
deveriam ser punidos, dizem autores de diverMs sinão fõra . a sabedoria do· governo brazileiro. 
escolas, . com a pena àe morte, si 3 jnstiça llll· Additei um artigo sobre esta mMéria·. 
Ii:üma alguma vez podesse appli~al·a . ; Como sou timidO e prudente, lratando de re.· 

Os sectarios . da doutrina da defeza directo íorinas que viio alterar leis consagradas pelo 
·necessaria não hesitam na comminação de pena,; tempo, c especialmente codigos n cuja sombra 

• a liberdade e a autoridade têm vivido, fui mo-
capitnes ~ essa terrível forma criminal, que é d~lO e sob rio na constiiui<}'~o e dé!iniçiio do 
congenere da peior fórma de naurragio. novo· crime. .. · . · 

O SR. BA.niSTA Pm;u;-De:;de o direito rO. Accingi-me nesta materia ao codigo Jonio, 
mano que se considera crime de muita · gravi· · q~e no entender dos-criminalistns é o mais per~ 
datle. . ... • . · fe1to sobre· oassumpto. . 
· O SR. THEÔnomo SoUTo:-Nós mesmostemos' · Sr. presidente, teria ainda muito que'dizer 
casos import:llitesregistrados ria historia marl:· : sobr~ o assnmpto; ' e 'depois de haver trntado do 
ti ma, nos factos navaes das nossas aguas lerrt· crime. ,de inceRdio· e sinistros queria tra_tar. do: 
toriaes, não só na esphera dos interesses parti· · crime de damno. · · . . · 
cnlares 'corrio nn espbern dos ·interesses ·geraes · Tenho sérias duvidas em relaÇP:o a essa ques~ 

. . e . sociaes~ Factos desta ordem podem mesmo -tlío; ---vejo -que ·a· disposição do ·nosso codigo 
trazer coniplíeações int~rnacionaes muito serias:.' penal que:..a.ella-·se .refere ·tem sido letra morta, 
Recordo~me·do naufragio que se deu rias costas e contiriüárá ·a sel-o,·apez3r dosretoqJ!:es que .os 
dó A!bardão, . e . da questão Cltristie. Então. se liobr~>.s deputados lhe aão nos seus, projectos. -
disse qUe foram pharóesialsos, accesos uaqueF .·· Oart. 266 do c<idigo criminal" estabelece uma 

' la;; . paragens po~ individuas que se entrega-· tórniu.la --v:r e · abstracta; que · nunca;--ou :raras 
.vam a tãe immoral e deshu.mana industria, .que vezes·,bn de ser-npp.Jicada:nn pratica .. ' · ', · 
haviam sido cau:>a.de.tãoJunestoacontecimento.. ·.Sei g.Ue é .di!ft~ihoo: regislaP:_or~~-pena) >fi;ar 

· · vou -resumir 05 nr_incipíos · d.i_ri0~entes ·nesta cif~s; acima ou· abaixo, das -quaes '.ensta :ou-
r.: deixe· de. existir .:uru ' crime ;- mas; 'à. -verdade'é;:e 

.· reJação-jurWco-crimmal. ·· - . · iuvoco .o testemunho do nobre . deputado--~lo 
\·~,:Álgo,Di; ~~ntend~m _que . e~se . cr~me. podia ser Rio de Ja'neiró, que tão admiradqr se tem mo's· 
··:: :Ma:li,fiea_:t<U:oll!o:s?-bmei"~ão in~i_recta, P?rq11e .a trado do . C9~Jgo , d!J. .. Baviera.; · ~ v~i:dade- •f que · 
· illl:.~r~~~oA~~ ·I!I.el!l~;- :.dos·· soJetto~ , :nctlvos ·se- . e5se.éodiga·cstabeJece· -~:!DiD!mo · de-~nrfi
. cund;n:195 do crt_me, ~n~," lh_e mod1ficam .:nem ·.o ~cação d:rpropriedade. albeia~ ·. - ·, • :- ' ·::;(•·:: 
:--~f!n.!~.:_!!~-lP.;9:flB.fP,%I1.~-~::;n:1~~~1!!~-~R-- · .. ·: · . :~ Q::irt~~~Q é·;u~ ~mar -:-sem· llraias:o~~.Simi>le_s 
· ·· ··Por.J::so, :_acrescenLam ::, os. mews· podem ser- .quebra de-um, l~pts, ·a mera destnuçao ou dam•. 

1-ô;no··m:...:.;;s/ · · L .. • · • · · • : • · • •· ·. ·• • -
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ntfieaÇào de um objecto insignificante póde ·ser 
um· eririle , ·}las, senhores; ·para que haja delicto 
é necessurio que haja uma perturb11ção, uma 
dP,sordem exterior e social. A these do art. 266 
tem uma elasticidade indefinida, e abrange 
mais que o definido, incorrendo na censura . de 

·todos· os systemas racionaes sobre o direito de 
punir . . 

Não vejo I!eeessidade social para_a_punição 
de. todo e qu~lqu·e! damno, por ml}lll?O que 
seJa. E' prec1w nao ·exagerar o prmc1plo da 
solidariedade defensiva dos cidadãos, que é em 
ultima. analyse .a ruão d6 ser do maglsterlo 
penal. A reintegrabilidade do · damn:o dá-lhe 
um earacterpuramente civil, e só não póde sor 
aceita coino maxima dirigente no incendio 
Jlelas ra:ões qne. o convertem em um crime pu-
blico, social. , 

Entendo, portanto, que se devia-corrigir esse 
grande defeito ; e eu me proponho a apresentar 
uma emenda, si -os nobres deputados nella con • 
cordarem, porque não quero Cazel-o por mim 
só nesla materia transeendente de reforma de 
.codigo penaL · · · 

Aceiteide coração aberto as emendas de in
clusão; aceitei-as por substituição, mas tenho 
receio de fazer qualquer emenda .por suppressão. 

E aqai seja-me permittido fazer uma obser· 
vacão a respeito do que disse .o meu illustre 
amigo deputado pela provincia de S. P~ulo, .
honra da magistratura e das letras juridicas 
neste paiz·. . 

revoga<la, pois foi dictada pelo, . odio e , pelo 
terror. (Apoiados.) 
~ Mas, em relação ao art. 266, dizia eu, é neces
sario que o poder legislativo tomealguma·pro
videncia, all;UIJla delil;eração justa e util. ·Si 
estiverem de accõrdo ~·commigo, havemos de 
marcar um minimo, porque sem isso esse ar· 
tigo serâ eternamente uma lettra morta . Bem 
sei que não ba um criterium preciso para dis
tinguir os crimes leves dos atrozes, poJs o de_ 
pena é accideotaL O damno minimo seria uur 
delicto sem força ni.oral objeetiva ·E' o ele
mento mnterial, a essencia do faélo que reunida 
cõm . o . elemento moral constitue o elemento 
social, base da incriminação. 

Não quero mais alongar-me. embora tivesse 
ainda muito que dizer ; si voltar ·á · tribuna 
nesta 3.• discussão, acrescentarei mais alguma 
cousa. Peço desculpa á camara oor ba-ver tanto 
tempo abusado de sua a1tenç_ão"(nã.O· apoiados) ; 
m~s do que todos nós tratamos aqui é de salvar 
os grandes principios da sciencia ·penal, que · 
são os mesmos princípios da lei e da ordem 

·eterna, que regem as sociedades. (.Muito bem; 
~uito bem.) 

Vou mandar á mesa as minhas emendas. 
O Sn.. BAPTISTA PEREIRA:- Deu mais uma 

prova do seu brilhante-talento. 
O SR. LmnÜ:ro BARB.oso:-Foi um inagnÜico 

discurso. 
(O orador .recehe f~licitafijes.) 

Vem :i mesa~ sao lidas e apoiadas as seguintes 

EMENDAS •. 

Emendas ao projccto n. 23 de i880. 

S. Ex. disse que aceitava perfeitamente o 
.systema de reformar em ma teria penal adoptado 
.pelo projeeto .em discruslío ; e neste ponto 
elle eombalia com vantagem o nobre .deputndo 
pelo Rio de Janeiro qu~ndo hesitava sobre a 
fórmà escolhida pelo parecer do illustre juris· 
consulto José de Alencar , e acrescentava : 
nesta materia devemos seguir o que seguimos 
em reformas coostitucionaGS. Artigos :a inelilir.-Parte 2.•-Titulo IV.-

Mas a Constituiç5o estabeleceu os termos e os Gap . Vlll. 
tramites das suas reformns, ao passo que o CO· Do incendio, mina. envenenamento, inunda-
digo penal não os estabeleceu nem podia f:11.el-o. ção, naurragio e falsos pharóes. . . 

A Constitoiçlio determinou que tudo :~quillo :· Os arl~. ~6i .o\, D, c, o, e E sejam substituídos 
'que fosse reformado em·suas dispósicões funda· pelos seguintes: 
mentaes tosse addicionado ; o codigo penal não Art. I.SS A ~: i .• P.õr fo~ro perigoso em edlfi· procedeu segundo essa norma. ~ ~ 

. E~ . uma questão de alta importancia, de que r.ios. ou constrnetões de qualquergenero, na
en, teria . tratado si ·tivesse tom 'Ido parte na vios, embnrc:Jções, lojas, officinas e ~rmazens 
discussão do orçamento do ministerio da jus· habitados ou destinados á habitação, pertencentes 
tiça.. · · . _ a terceiro, ·ou ao proprio autor do incendio. 

Acho neste ponto excellente 0 projecto, codifi· sito em Jogar ermo ou· em povoado, qualquer 
cando a.reforma. Pór este modo fica-se .. demro que seja a destruição causada: 
do. circulo traçado da imputação e da p~riali- Penas: de prisão com trabalho de 6 a ihnnos 
d~.de segundo · o nosso codigo, e guarda-se :e multa de 5 o 25% do valor do damno cau-
a uniformidade da repressão, que é o unico sado. , . _ 
meio de respeitar os prineipios da justiça distri- Si do incendio resultar accidentalmente a 
bliitiva, e de inspirar confiança nas Leis. Um morte de al~uma pessoa que no momento em 
codigo perdido em uma floresta de Leis penaes, q~e o_fogo foi posto- se achava_no logar -incen· 
diz COt'ne, r:~ina ·e não governa; o .que é um d1ado . . . · . . 
pensamento verdadeiro, e uma phraze Ieliz. · · Penas : as do art. !93 do Codiao Cr_iminaL 

Nós não queremos fazer uma lei de occasião. v 

E' neeessario que. nos convençamos disto: todas Si do incendio result~rem accidentalmente 
' 8S leis penaes ·de ~.oceasiio, de exeepção; são ferimentos de alguma pessoa, qtíe ·n·o momento 
eminentemente'perigosa$; e nós temos uma lei -em q_ue o fogo !oi po.sto se achava no· logar ·in· 
penal de excepçãó; que é verdadeir'ameute uma cendiado : 
no doa ~e sang~e _çm rim_f.)J_l;lª-_Q. -~-egrp_; __ é .. a_cele:-: . . -..Penas.:.. as. do art.~O! a --~ do. Co digo Cri

... bre "lin ~dé..,.iO de Junho; que já devêra. ter sido mina!, segundo a gravidade dos ferimentOs.' · 
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~ 2.<> Nas mesmas penas, e guardadas as 
roesma.S ·distincções, im:orrerá aquelle que puzer 
fogo perigoso em ediflcios destinados legalmente 
ou por autorização competente a reuníões de 
homens, ao tempo em que elles ahi se acharem 
reuuidos. · 

§ 3. o Nas mesmas penas, e guardadas as 
mesmas distincções, íncorrerâ aqaelle que ar
ruinar total ou p~rcialmente, ou puzer em 
perigo de ruína, os óbj~ctos mencionadoS::nos 
paragraphos antecedentes, por meio de uma 
mina~ ou por explosão de outro .agente que 
opere de modo instantaneo e irrefreavel. 

§ q. o Si os edi fi cios e construcções de que 
trata o§ i. • não são habitados, nem destinados 
á habitação, e Diio pertencem ao autor do in
cendio: · 

Penas: de prisão com trabalho de 2 a 6 
annos, e de malta de 5 a 25 o;. do valor do 
damno causado. 

Si do incendio resultar accidentalmente a 
morte de alguma pessoa, que no momento em 
que o fogo foi posto se achava no lagar incen-
diado: · 
Pena~ : as do art. i9~ do Codigo Criminal. 

Si do inceiidio ou aeoidente resultar a morte 
de alguma pessoa que se achar nos vehiculos : 

Penas : as do art. !93 do ·cadigo Criminal 
Si do incendio ou accidente resultarem feri. 

mentos de alguma pessoa que se achar nos ve
lliculos; 

Penas: as dos arts. ~Oi a 205 do Codigo 
Criminal, ~egundo a gravidade. 

Art. i28 C>Pôrfogo a plantações, colheitas 
pendentes, florestas, matt()s e pastos perten· 
eenl.es a terceiros, de maneira a causar peri~o 
coml,llum, ou seja a destruição total,· ou seJa 
parctal: 

Penas : de prisão com trabalho de :1. a a· an
nos, e multa de 5. a 25 o/o do valor do damno 
causado. 

Art. !28 D. Lançar veneno em fonte publica 
ou particular de agua poLavel, ou· em viveres 
destinados ao consumo de pessoa certa ou in~ 
certa, de maneira a cau~ar perigo commum : 

Penas: de prisão com trabalho de 6"a U 
3.nnos. . . .. 

Si do envenenamento resultar accidentalmente 
·a morte de alguma pessoa: 

Penas: as do arl. ~93 do Codigo Crimi
nal. 

Si do incendio resultarem accidentalmente 
ferimentos de alguma pessoa, que no momento 

. em que o fogo foi posto se· achava no Jogar -·~ditivos 
incendiado : · -'l.U 

Penas : a~ de tentativa dos arts. 201 a 205 Art. i28 E. Abrir comportas, romper- ou· 
do Co digo Criminal, e segundo a gravidade do destruirrepresas destinodas a conter aguas pu
caso. blicas ou particulares, de maneira que possam 

§ 5.o·Si os ditos edificiose consirucçõesforem ser inundados os campos adjacentes, ou pro
da exclusiva propríedade do autor do incendio, priedades -visinhas, e com esse fim : 
sendo este praticado com fim illic!to, cousi- Penas: de prisão com trahalllo de 6 n !i 
stente em fazer nascer um caso de responsabili- annos, e multa de 5 a 25% do valor do damno 
dade para terceiro, ou em defraudar os direitos causado. .. 
de alguem : . Si da lnundaçlio resultar :~ccidentalmente a 

Penas : de prisão com trabalho de ~ a 6 morte de alguma pessoa : 
annos. Penas: as do art; i93 do. Codigo CrimiUD.l. 

Si do incendio rêsuUar a.ccidentalmente ~ Art. t~ F.§ i.~ Cansar nnurragio ou sub-
morte de al~uma pessoa, que no momenla em mersão de um navio 011 emburcaçiio de qualquer 
gue o .fogo wi posto se achuva no ·lagar incen- · natureza, d;~ propriedade particulu de terceiro, 

ia do : · equipado em viagem, ou preparado para põr-se 
Penas: as do art. :1.9(1. do Codigo Criminal. em viagem. 
§ 6.• Pôr fogo perigoso em quaesquer objectos, Penas: de prisão com trabalho de 6 a :1.! 

pertencentes a terceiro ou ao autor do crime, e an.nos, e multa de 5 a 25'/c do valor do damno 
collocadas em lagar donde seja fucil a commu- causudo. 
nicaç.ão aos ditos ed.iticios e construcções, se- Si do naufragio ou submersã0 resultar a . 
,guindo-se a effeeti"va propagação do iacendio morte de a.lguem: . . 
nesses objeetos, quer estejam sitos em ·rogar Pen·.

8
· s ._ as do .art. 193 ·do Código Criminal. 

ermo, quer em povoado, e seja qual for a ·de-
struição causada. § 2.• Si o navio ou embarcação !ôr da exclu-

Penas: as mesmas estabelecidas para os casos siva propriedade do autor do naufraglo ~u. !?h· 
- em-que ofo!!o é di.rectamente.posto, e com ~s mersão, sendo t>stes praticados com fimctlhcno. 

- ) consistente em fazer nascer ~m caso de respon· 
mesmas distincções. (t§ L•, -~-·, ·4.• "e 5.o SHbilidade· J,'l3ra .terceiro, oa·em defrauda! os 
- Art. i2S B. Por fogo em.vehicl,llos de es- direitos de alg11em: , 
tradas de ferro, de passageiros onde cargas, llt:U Penas: âe _prisão com trabalho de 2_ a 6 
movi-nento, ou de maneira ·que o fogo se mam-
feste quando,em movimento, ou causar qual- annos. . . '· . 
quer <ICCidente que exponha.a·vida dos passa· Sido naÚfragio ousubmersãoresultar a morte 

.. geiros.,a .perigo actual: de alguma pessoa: _ ··.• · _ . . · 
· 'Penas: de prisão com lrahalli.o de 6 a Hi · Penas.-As do art. i9(1. do codigo criminal. 

__ annos, .. e multa-de 3 a-iií-%-do-valor-do-damno. --~§-3. • -Abalroar-navio-ou-embarca~ão-de~ual-
._eausado. · ·· ·· · · quer natureza de propriedade par~icular de ter-
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ceiro, com outra· em ca'minbo, oii fazel-a varar 
proc.urando por qualquer desses meios .. naufra-
gi<l ou submersão. . . . 

Penas: de prisão com trab:~lho de.2 :.· 6 annos 
e multa de S a !!5o;. do-valor ou. damno cau-
sado., . · . 

Si do abalroamento ou vamrão, e-consequerite 
naufragio ou submersão, resultar a mo1:te de 
alguma pessoa: · . 

Penas: as do art. !93 do Codigo CriminaL 
·si o navio on. embarcação fô_r dià;exelüsiva 

-propriedade d() :mtor do crime; sendo este pra
ticado com· fim illicito, con~istente· em f~zer 
nascer um oaso de responsabilidade para ter
ceiro ou ~m defraudar os direitos de a)guem: 

Penas: de pris1ío com trabnlho de 2 a. 6 
annos. 

Art. i2B G .. Accender fogos sob .. e escolho>, 
arrecifes, bancos de arei~ ou outros sítios peri-_ 
gosos qne dominem o mar, fingindo phnróes, 
ou praticar outros artificio5 capazes de_ enganar 
os navegantns e rondnzir um navio ou embar
caçãD qualquer a perigo de nnufragio: 

Penas: de prisão com trabalho de. 6 a. !2 
annos. 

Si· do falso pharol resultar na.ufragio e mor~ 
de algum navegante: , 

Penas: as· do art. !93 do ~odigo CriDUnal. 
. Sala das sessões, 26 de Julhíi de :1.880.-Tlleo

doreto· Souto. · . 
:.\ discussão ficou adiad:i pela hora. 

, O Sn. PEESIDEKr& dã para ordem do dia ·27: 

. L• parte (até :i :l/~ !ma). .. ., .. 

Votação dos projectos encerrados. · 
Continuação da. ~. • disçussão do orçamento du 

jus~iça. . 
2.•. discussão do projecto n. 5~, iseul..,udo de 

dlreilos de importação o material destinodq :i 
ex\iosiciTo dos productos dos Estados-Unidos. 

~-· dita do projecto sobro exportaçiio da llern 
mate para os merC<Jdos estrangeiros. . 

L • dita de projecto n. ~o. sobre :ts leis de 
mineração da província de Minas Geraes. , 

L • dita do projecto n. 50 sobre c:melros do 
correio. · 
L~ dita do projecto n . l)6 sobre loterias á 

sociednde Sete de Setembro. · 
L• diu do projMto n . ~5 s-obre o alferes 

Galvão. . . · 
· 2.• dita do projecto n. ~jubil-ando o cllantre 

F. J. dos Reis. 
. Discussão unica do projecto n. 66 (emenilas 

do ~senado). 

2_.• parte 

Continnaçã1> da 3. • discussão do projecto 
n. 82 .sobre cemlterios. 

Continuação da. 3. a discussão do projeeto sobre 
damnos e sinistros. - . .. . · · 

Levanln·se a sessão· ás 4. horas e 18 minutos da tarde:· · · · · · · · · · 

lleclifica~ 

Nó discurso do Sr. detHÚàdo Rodrigues Ju
nior, proferido na ~ess5o de 2~ e publicado no 
Diario OJJicinl de iõ do cora-ente, me é attribuido 
o se;uinte ap:~rte : • Org;io do Sr. José Julio c 
de 'V . Ex.; orgão do p:irtido liberal, não •. · 

Estas ·palàvras rói--:io proferidas nlio por mim, 
mas pelo Sr. deputado João Brígida. · 

Poço da·camar;, 26 deJulho de :1.880;-1. B. 
lU So11-.~a Andn1dé. · · 

. 15e~süo e~n ~,.de Julho de 1880 

Pll.llSIDBNCU. DO SR .. VISCOl\"DE DE P.!LU>OS . 

SU~IM.\RIO.-Exnorr=•--Parecer.-Approvação dos pro
joetGS ns. GO. 63 e 31 A.-P•unru Pnn u al\oiM DO 
ou.-Contiouação da 2.• discussão do pr•oj eeto n • .1-~, 
sobre o o··~amonlo d~ justiç~ . Emon ,Jns. Di•cuno do 
Sr. FornandJ Osorio. Encerr.mento ·•· n t.lção.- S•
G!T.'DA ... nrc »A onn!.>t no • •• -- Düeu'ssão do projecto 
sobro secul~rin~.ào do oemitorios. -P~rceer. l)i;carso 

· do Sr. Rny Jhrboz:..-Rodaefio. . 

.A's U horas da inanh:t, feii3 a chamada, acha
ram-se presentes os Srs. Visconda de Prados, 
Alves de Araujo, Gavilio Peixoto, Prisco Paraíso, 
Almeida Barpoza, ·Jeronymo Sodré, ·Frederico 
Rego, Joaquim Serra e Leoncio de Carvalho. 
· Compareceram depois da ch:~mnda os Srs. 

Costa Azevedo, Sald~nha Marinho. Dan:in, Ame
rico, Franco de ·Almeida, Pompeu,'Barüo Homem 
de Mello, Barros Pimentel, Helfort Du:trle,Fabio 
Reis, Franco de &i, Sinval, Tavares Belfort, Frei
_tas,Jo>é Basson, Liberato.Barroso, João .Brigido, 
Rodrigues Junior, Souza Andrade, Theodoreto 
Souto, Viriato de .Medeiros, ?lforeirn Brandão, 
Manoel Carlos,' Alano~l de Magolhiies, ?~feira de 
Vasconcellos, Antonio tle .Siqueira, Buarque de 
Macedo, Cost;\ Rilleiro, Luir. Felippe, Soares 
Brandão, .Marionno d:~ Silvll, lU beiro do Menezes, 
nronte, Pradu Pimentel, Almeida Couto, Bulclio, 
l!'erreira de 1\Io·urn, Francisco Sodrê, Olegnrio, 
Mnrcolioo Mourn, Uodolpho Danto.s, Uuy B~rbo
za, Souto, A•~mbuja Yeirellcs,llortn du A1•nujo, 
Andrade Pinlo, llaptislll Pcreir:t, l<'r:mca C:lr· 
valho, Freitas Coutinho, Cnmnrgo, Josó Calll:mo, 
Pedru Luiz, Atron>o Pcnna, Crutdido cltl Oli\"cir:1, 
Cesnrio Alvim, Cora•êa 1\abello, Felieio dos 
Snntos, ll{nacio · Martins, Martin ho Campos, 
Abdon :Mitlanez, Thaodomiro, Martlm Fr:m

. cisco, Marlim Francisco filho, Tamaodaré, Je-
ronymo Jardint c Floa·encio de Abreu. 
Coinpar~cer~ro . depoi~- de nb ert:~ a ses>iio os 

Srs. Fer·nando _ Ozorio, Joaquim B1·eve~, Au· 
relia no .Magn lhães, Ildefonso de .<\ranjo, lla
lheiros, 'I'heophilo OUoni, Esperidião, Sergio de 
Castro, Lima Duarte, Souza Lima,. Seraphico, 
Galdino. Bezerra de Menezes, Diana, Epnmi
nond3s de Mello, Bezcrrn Cavnlcnnli, Augusto 

·França, Sigismundo c Moreir:~ de Barros. 
Faltaram com participação . os Srs.-· Aragão· 

e Mello, Barão d3 ' Estancin, Frederico de AI-· 
meida; Franklin·Doria, JosP. Marianno; Macedo, 
Mello e Alvim, . Mello Franeo; e sem e\La os Srs.: 
Antonio Carlos, Abreu e Silv&~ ' Carlos· .A.fl'on~o, 

· Couto · Ma~alhlie~, Espi~doln, . Fidelis ·Botelho,_. 
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de Albuquerque, :Manoel Eustnquio, Souza·Car
valho, :)i!veira de Souza, Ulysses Vianna e Zama. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara aberta. a. 
sessão. . · · · 

.recer qu.,. sobre seroelbânte pretençiio se peca 
informações ao governo pelo respectivo minis· 
teria, por não ter sido. o r.equerimento acom· 
panhado de documentos que proveDl os direitos 

· allegados pelo requerenle. . · 
E' lida e· npprovada a ccta d:1 se:>são anteco· 

dente. · · . 
O Sr. 1.0 SECUETAl\JO da conta do s~guinle 

,Sala das commissões, 27 de Julho' de 1881}.,
l~ronumoR. de.lloraes Jal'dim. -J. C. Azc· 
vedo.-A . .E. de ca·margo. _ 

São lidas e approvadas as seguintes redacgões EXPEDIENTE 

Officios: Redaoção. do ·p1·oject~ n. 5'1 de !880 
Do ministerio do imporia da 26 de Julho cor· Emenda feita e approv1Ída pela eamara dos 

rente, remettendo o officio do presideute de S. deputndos á pi'opõsta do :roverno quE} abre um 
Paulo c tts peças de inqucrito policial a que se ·credito suppleméntorda quantia de2:1.8:46()653l'l, 
procedeu pa.r queixa dada pelo cidadão Jl!anoel que será ~pplicada a snpprir a ileficieneia das 
Ignacio de Oliveira contra a validade da eleição verbas destinadas aos .. serviços· da guarda ur
de eleitores- eJfectuad~. a 3l de Agosto do anno bana, casa de detenção, etc., a cargo do minis
p3ssado na freguezia de Juqnery.-A' comrilissão terio da justiça. 
de constituição e poderes. Acrescente-se no legar competénte : · 

Do mesmo,de 27 do corrente, communie:mdo 
que Sua Magestade 0 Imperador· digna-se r~· A assembléa geral decreta: 
ceber no paço da cidade,.n i hora da tarde, ·a Art. L • (Como na pro_ po.sta.) 
deputação que ·o te:n de comprimentnr no dia :29 ArL :li.• (Como na proposta.) 
do corrente"·mez, anniversario natalicio da Se· ArL 3'.• (Como na. proposta.) 
renissima Princeza Imperial a Senllora D. Jza-, Sala das commissões em 26 de Julho de iSSO. 
beL-Inteirada. _ -Ruy Barboza.- Silveira de S01.1za.- Rodolpho 

Do ministcrio da justiÇll, de 26 de Julb,.o cor- !Jantas. · 
rente, remettendo umn relação dos novos termos . · ··· · 
e comarcas, dns qll.lles ·se · completaram as jn. Beãacção do projeclo n. 59 -de :l880 
formações depois de . organizado o orçamento, Emenda feita e a}lprovada pela camara dos 
que se acha em discussão .-A' commissão de deputados á proposta do governo que ab're era
orçamento. ·· · . · ditos extraordinarios (l suppleuientares ao mi-

Do minislerio da." m1lrinha, de H. ·do cor- nisterio dos negocias do imperio, p! a cobrir as 
rente, transmiLtindo, em virLude de requisi· despezas feitas com o ~agameuto do subsidio 

·· ção, C!Õpia do trabalho organizado pela reparti- dos. membros do poder legislativo e outras des· 
ção hydrographiea, sob o título •Levantamento peza~. . 
hydrogr:~pllico · d:~ costa de Cabo Frio. • -A Acrescente-se nô lagar competente: 
quem fez a requisição. A assembléa a-eral decreta: 

Acham-se sobre a mes:i e slio remeUidas á Art. !. • (como na -proposta·.) 
commissüo de poderes as cópias das netas dos Art. 2.• (como na proposta.) 
collegios elei(ora<ls de Sete Lagôas, Tam~nduá, Sala das·commissõe,em ~6 do··Julho de :1.880. 
Santo Antonio .do Monte, Cur\'ello, S. Joiio de 
El-Rei e Lnvro.s, na \}rovincia de Minas Ger&es, - BwJ Barboza.- SUtléira de &m:a.- Roàol· 
sobro a cleiçüo de dous deputa'dos goraes nas p/iQ D1.ttdas • 
vag-as dos Drs. Hygino D Lafayette. Redação do projecto n. 58 de iSSO. 

Reqttcrilne?ttos Emep.da feit:l e approvada pela. camara dos 
.deputados ·â proposta do governo que abre um 
crediLO suppleni.entarda quantia dei5.:!W~J$878, _ 
ao minislerio da guerra, ilesti!).ado a supprir a 
.insufficieucia das verbas consignadas no orça
mento vigente aos s~rviços de praças de prel, e 

Do padre José Erny!!dioJorge de Lima,vigario 
ccil!ado da freguezia -de Sant'AilnD de Macacu, 
do· municipiõ do Rio de Janeiro,. pedindo que 
sejn conTertida em pensão ~ congrua que 
aetualmente percebe. 

De Vicente Ferreira Gall1eíros e outros , 
~screventes -do curto rio dos ftlitrs da fazenda, 
pedindo que séus venclm~:ntos sejam lixallos 
najlei" do (lrçamen!o _...,.A' commissão de orcF 
menta. 

-E' lido e approvado o seguinte 
Parecer· 

1.sso..:.:N. 50. 

. etapas, ·etc. -
· Acrescente-se no lagar. competente : 

A assembléa geral decreta : 
Art: L • (Como ria proposta.) 
Art. ~-• (Como na proposta.) 
Art. 3.• (Como na propost:i.) · . 
Sala das commissões 'em 25M Inlho de iSSO. ' 

-- RuyBarboza.- SHveira.~_ souza.~Rorlolpho 
Dantas. . . . ·· · 

-E', àpprovado em 2:•· discussão o. projecto 
n. 60 de 1880, a!)px:ovando.o credito exmordi
nario, pedido pelo ministerio.da agricultura> da~ 
quantia de L326:483W."70 para. os trabal.b:os 

re aralOrios da . eman · - · · 
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· E' approvado em L' discussão o projec.to 
· n. 63 de !880, nutorizando o governo a conceder 
um anno de licença com ordenado ao juiz de 
direito:Nicolão Antonio de Barros. 
· E' appro-rado em · 3.• · discussão, adaptado e 
remettído á.commissão de . redacção .o projecto 
n. :no A, de 1879, declimlndo estensivo ás filhas 
de officíaes da armada o favor da lei de . 22 de 
Julho de 1866. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Continúa a 2.a discussão do projecto n. ,9, 

sobre o orçamento . do ministerio da justiça., 
Occupa a cadeira da presideneia o Sr. :!.• 

Yice-presidente Luiz Felippe. · 
Vêm a mesa, são lidas, apoiadas e en~ram em 

iiscussão as s~guintes 

Enienda' 
Emenda .additiTa da commissão de orçamento 

c' aO art. l.•, n. t9 : . 
Para_ os c Novos termos e comarcas •, em vez 

da q11antia de H8:820~, di~a~se !.91:030,), sendo 
o acreseimo de 72:2108 aos novos termos e 
comarcas constan'<!S da seguinte relação enviada 
pelo governo. _ · · 

Sala das·commissões, 27 de Julho de !880.
Liberato Barro10. ~·Prado Pimentel. - A ragãc 
Bvlcão .-Alfonso Penna ~-Fabio. Rei'. 

Fica elevad11 a repartiçiío de !.• classe a· secre-. 
l<lria de policia da provincia*de ·s. Paulo. 

Rio, i7 de Julho de 1880.-.Martim Framiuo. 
-ltlartim .Franaisco Jw1ior.-Gavião Peixcto;
Antonio Carlo&.-Tamo.ndaré.-Leonaio .de Cal·
valho.-_O .. 'H. de Aguino e Caitro.-.4 .. ~foreira 
de Barros. · · · ·· 

Para as comarcas de Tieté, Atibaia e S. Carlos 
do Pinhal, da província de S. Paulo: 

Tres jllizes de direito. . . . iO:S00/)000 
· Tres promotores......... 3:600;)000 

. Rio, !t7 de Julho de !880.-Affon&o P.enna.
Aragão Bulcão.-Liberato ' Barrozo.-Prado Pi· 
mtnM.-Fabio Rei.r.-Moreira da Ba1•ros. · 

Para installação dos termos de S. Sebastião 
do Paraiso, S. Miguel de Guanhiies, Santa Luzia 
do Carangola, S. Lourenço de Manhuassú e Rio 
Doce : 

Cinco termos a600~.. .. • . . 3:001MOOO 
Gratificações .•... : .• •.• ; . 3: 000$000 

Rio, 27 de Julho de !880.-A/Tonso fltma.
Liberata Barrozo.-Fabw Reis.-Ara_qão Bulcão. 
-Prado Pimentel.-Moreira de Bart·os. 

O SR. PJWlDElmil:-Tem a pala·áa o Sr. Fer· 
• nando Osorio. · . 

~esta casa a opposição, representada pelo meu 
nobre colle~a; deputado pelo Rto de:Janeiro:

Não virel hoje fazer longo ·discurso, mas 
apen3s apresent~r algumas consider~çõeS ao ele
vado criterio do nobre ministro da j u,'iça, que 
se acha presente, pedindo para ellas a attenção 
de S. Ex. · · 

Não discutirei verbas. do orçamento da jus
tica, niio me ocenparei rii.esmo de assumptos de 
ordem geral, porque o meu collega de opposição 
o Sr. Freitns Coutinho, já se occupou da ma.
t.eriá por este lado • . 

Tenbo uma ta rera tal\l'e7. mais ardua, Sr. 
presidente, porque sou· obrigado a descer a por
menores, a · factos que envolvem cens11ras que 
não posso deixar de fazer. 

E, como sou espl'cialmente aqui representarHe 
de minha província e não me esqueço de advo
g~r os :seusinteresses e . os do partido liberal n 
qu& pertenço sou obrigada o occupar",me haja, 
exclusivamente della e do que alli se passa, ~oh 
a administrllçào do seu actual presidente. 

A minha opposição, como deve ter cocnpre-· 
hendido a casa, tem sido a contra gosto. Não a 
procurei; a política do actual g~llinete !ôi que 
collocou·me nesta attitude. 

Portanto as p~lavras que hoje proferir não 
são mais do que uma justificação da minha 
posição. . . . 

Começarei chamando a attenção do :nobre mi
nistro da justiça para as arbitrariedades que 
está commettendo em minha província o actual . 

presidente o ~r.-l.Jr. ~ Henrique d'AI'ila . . 
S. Ex. nomeou · para· com mandante ·inte

rino da guarda nacional.na capital, um major 
.que era avulsó, que não foi contemplado na 
reorganização da guarda nacional feita pelo 
gabinete passado, preterindo com essa nomea· 
ção a vai' i os teil.en,_tes·coroneis. · 

E' um faclo grave, ê uma illegalidade, é um 
atropello da lei. 

0 Slil. FLORXNCIO DE ABREU dá Ulll aparte . . 
O· Sa. FE!Il'íAl''DO OsoRio :-Tanto isto é ver

dade, Sr. presidente, que foi enviada uma recla ·· 
mação ao governo imperial por um dos tenentes· 
coroneis preteridos, o Sr. João Pinto, comman
dante do t. o bat3lhão, a qual é concebida nestes 
termos { lé): · · 

c Senhor.-Zelar a dignidade de . um posló 
concedido por Vossa Magestade Imperial- é um 
de\'er de honra. 

c O supplicanle, tenente-coronel com.mandante 
do L• batulhão de infantaria da guarda nacional 
do serviço da reserva, nesta·provincia, e comarca 
da cnpital, vem respei1o~amente representar 
contra o acto da presidencia, noticiado hoje na 
folb.a o1ficial, pelo qual foi nomeado pa~ ínte· 
rinamente exercer o commando · superior o 
major Joaquim Pedro Salgado. · 

• A guarda nacional é uma corpornção mili· 
tarisaua, e portnnto é e:>sencialmente do serviço · 
-o respeito da grnduaç~o. · 
· • Isto sendo incontestavel, é evidente a oífensa 

que recebeu .a pat.ento do supplicarite com_ essa 
nomeaçiío. · .- . . · . · · 

~Tendo sido desi~adopelo ex,presidente, Dr. 
o_tcn.e.n.le.:.c.Q.to.n~Uo_ij!)_ 

.--;~~~~~~!!!.:Jg~~~~~~~"E-~~~~--\~u~g~m~t~o"';B~o~r~d~in-:t-i,· commandante do i.• 
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batathão do .. serviço activo, para substituir o 
commandalite superior nos seus impedimentos, 
foi cumprida '3 disposição do art. 19 .do decreto 
n. 5.573 de 2i. àe Março de 1.Bi~, que deu re
gulamento para nova organização da guarda 
nacional. · 

c Feita a designação, ou occorrendo faHa, o 
principio regulador é a graduação. . 

• !!<to que vem no citado artigo já 8!'-tava con· 
sagrado no art. 3. o do decreto n. ! .3ií!l de 6 de 
Abril de t85~, o 

c Tallta é a sna força que, tendo sido estatuida 
a substituiÇão naquetle ·cargo; de chefe does
tado maior t6nente ooronel, art. 43 da lei n. 602 
de i9 de Setembro de 18:í0, veio o aviso de 9 de 
Dezembro declarar que semelll~nte substituição 
devia ceder, quando exi$tisse no commando su
perior ~lgum commandante de cor!)o com a 
graduação de coronel. 

<. Tal determinação se vê posta em relevo por. 
Silveira da :!!lotta. Apontamrntos juridicos pa
gina 86, palavras commandantes supe1'iares. 

c O supplicante, por considerar devidamente 'a. 
honrosa patente recebida do governo de Vossa 

.- Magestade Imperial, é que traz, Senhor, á vossa 
.:--au::rusta presença esta sua respeitosa re presen

tal(iio, confiado no regirnen do direito e da jus
. tiça. 

• E, pois, pede e espera que vossa M~gestade 
Imperial providenciará para' que a · nomeação 
feita do mnjor Joaquim Pedro Salgado para c:om· 
mandante superior interino não prevaleça. 

E. R. M .. 
• Porto Alegre, i5 de Junho de i8BO. • 

·Jidade de empregado publioo; oft'ende ao minis
tro ; rebella-se contra a autoridade superior e, 
mostrando um genio virulento,. tornou-se inca
paz de desempenhar a nobre missão que lhe 
foi confiada. · 

Eis aqui a c~ r ta, para que a camara ajnize do 
Mto do Sr. presidente A vila. 

Quando foi .remo-vido pelo Sr. Affonso Celso 
JlUrD a alfandegado Maranhão o Sr."Sal~ado, em 
data· de 3 de Março de iSSO,. escreveu-1b.e a se" 
guinte carta (Zé): -

c Illm. e Exm. Sr. ministro dafazenda.
Dedicado, desde os primeiros dias de minha 
vida, á idiia liberal, vira.m os meus concidadãos 
o ardor com que a defendi· durante os dez annos 
de situação conservadora, que terminou a 5 de 
Janeiro de i878. , 

« Não . obstante isso, os meus adversarios, 
rendendo homenagem á informações dos chefes 
com .quem servi na alrandega desta cidade, 
a! g11ns dos quaes são hoje delegados da maior 
confiança _de V .. Ex., não só conservaram~me 
no emprego, mas até me promo-veram. 

< No erntllnta, hoje, V·;~Exo., que tanto se 
distinguiu na imprensa e no parlamento, em 
defesa dos princípios do liberalismo, condem
na-me á morte, deportando-me para a terra he· 
ri-berica do Maranhão, porque soll fiel áquelles 
principias e não os sacrifico .a uma pandilb.a que 
qil.et deshonrar o Rio Grande do· sul, a troco 
de posições que jámais poderiam conquistar 
pola opinião publica, porque carecem de tudo, 
não têm crenças, não têm fé, não têm talento, 
não têm patriotismo . 

c V. Ex. fez mais do que condemnar-me i 
Sr. presidente, tive occasião de ouvir 3 opi· morte, e<mdemnou-me. á hnmilll~cão, re'bai

nião do nobre ministro. dn guerra a respeito, e x:~ndo-me de cllefe de secção· da alfn.ndega de 
elle, franco como é, me declarou que reputavn Porto Alegre a conferente da do Maranhão. . 
mal feito este acto do Sr. presidente A vila. Por- c Para V. Ex., 9ue resignou-se :1 fazer parl!l 
tanto, tendo a m.eu favor a opiniüo do honrado do ministerio prestdido pelo Sr. conselheiro Si· 
ministro da guerra, espero que o nobre ministro nimbú, a quem acatava subterraneamente de 
da justiça tome a providencia energica que o todos os modos, pàra não perder a cadeira do 
caso exige. _ senado, com que se llle acenava, póde não ser. a 
. E, Sr. presidente, não tenho nenhuma des· tJ.umilhaçlio .;uma cousa tão vergonhosa, como 

uffeição pesscalv.o major Joaqu.im Pedro Salgado. eu a imagino; mas, para mim, que tive a dita 
E' liberal,como eu o aou; mas é liberal quê apoia de nasccer e tenho tido a felicidade de viver 
o governo actu~l, ao gual combato. no Rio Grande do Sul, é inlragavel. 
. Mas, Sr. presi~ente, é ad~niravel q~e o (\c tua I •Os rio-grandenses podemos sere temos mais de 

presidente, preterindo a offictaes supenores. fosse uma vez sido perseijmdos, saqueados, trucidados, 
. nomear ~esse major, que já havia exhibido com mas nunca fomos, e esperamos em ·Deus, que. 

imprudencia tJtto publico . que o incompatibili· nunca seremos humilhados. . ·· 
sava para receber qualquernomea_ção do l!ctu~l cFique, portanto, V. Ex. com o lugar da 
gabinete, ~ue annuncin pruden~ra, mode~3çao conferente da alf~ndega do ~b.ranhão ; é bem 
e:concUiaçao entre as·pllalanges hbenes drv-er· possível que com · elle possa éomprar mnís 
gentes. Eis o caso:Pelo ex-ministro da fazenda do algum voto o ministro traidor, qne não. duvida 
'ministerio de :5· de Janei.-o, o Sr, Affonso Celso, atacar o seu partido, · para manter no poder, 
foioSr. Salgado, que era empregado da alf,Jndega por poucos ~ias, a anemia eer~brat, que1 d~ 
de Porto Alegre, removido para a alfandega do syncope em syncop.e, levou o Rw de Jane1ro a 

. Maranhão. Entendeu o Sr. major Salgado que desordem, levará o thesouro á ruína e o Impe· 
devia ";)rotestar, publicando nos joruaes da c~- rio á anarchia. · 
pital; com grande ajJplauso de alguns que hoje cO triumpbo da injustiça nunca foi duradouro; 
apoiam 0 ·gabinete 28 de :Ma.rço; uma carta e eu tenho pacienoia ·para esperar a qu.éda de 

.. inconveniente, q~esentarer ao parlamento. V. Ex. e~a. reparàÇão do attentado contra o 

O S I ... - . Um empr"'gado partido liberal" . e contra . meus direitos, por Jl. · i>NACIO mAUTiliiS • - " . · . ttid . .,. . .. ·. . .. 
otrende ao s11u superiore é·galardoado I . V. Ex. comme _0· · • . . • . _ . 

o Sli. FERN.umo OsoRIO :-Assim, vel'á.!._Çll.-:. _ •~!e_ V c: Ex. antigo co-r_eh.g.I.onano_Ioaqutm-
--in:J.ra--qu-e-entrega7sã- ôcôminando"(li guarda Peliro Saijíi(Jo. •. . 

uacionál da capital a um homem que, na qna- •Porto-Alegre, 3 de llarço de !880.» 
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o· SR. Fr..ORENCIO DE ABREU:-Foi publicada ·E: é preciso que a cam~ra saiba : este.~ nomes 
aqulna eôrte em todos os jornaes. · de·que Jallo s~ótodos de liberaes distinctos da 

O Sn. FERNANDO 0$0IUO.'-Pois bem, sóbe: 0 minha provincm. Note-se. que- eu aqul não de
d d 1 fendo n nenhum ndvcrsarlo; estou f~llando dos 

gabinete 28 de Março e O presi ente. seu e e- lWer:u~s que estãô sendo desp:·estigiados e per-
gado, nomêa o Sr. Salg3dO p3ra cõmmandante se,.uidos. pelo nctual nresidente dn minba pro-superior interino da guarda nacional! <> •· vincia. · , 

O Sn .. FLon&Ncro DE Amum:-Qucria um rio- Da derrubada verdadeiramente escandalosa 
grandenlle que se. humilhasse? n[to escapou o delegado de policia de S. Leo-

0 ·SR. F.snr;A;''lDO Osomo :-~fas que · humi· poldo, José M~noel Pereira da .Sil.,.a. 
lhnção soffreu o Sr-. S:tl~do 1 Pois será humi- Teria es,;e cidadão procedido mal no exercício 
IhaçZio a su~ remoçlio do Rio Grande par:~ o Ma- de seu cargo'! Não, senhores: eis aqui sttestado~ 
ranbão t ~erí o Marãnhão menos digno que 0 muito llsongeiros que provam o contrario, e j:í 
Rio Grande! Não, senhores, todas as províncias forum dados a publicidade; 
são -iguaes, todos nós somos brazileiros e eu não O primeiro é do juiz de direito da-comnrca de 
eomprehendo que, em despro·veilo da minha S. Leopoldo, deferindo a petição do cidad1io de· 
província, se esteja todos os dia~ a elevai-a sobre mittido tZé): ;:~ · 
as outras, despertando rivalidades. • Juizo de direito da com:1rêa de S. Leopoldo~ 

Passarei a outro peJnto .. Outra arbitrariedade Deferindo a presente petição ~ftesto que: o sup
Eru eommandante da secção policial de plicante desempenhou D cargo de delegado iie 

Sant'Anna do Livramento,_na fronteira da pro- policia com a~ti"_idade e deàieaçiio~elo serviço 
vincia, o· capitão honorario do exercito João publico; quanto a sua conducta partlCular nada 
Fernandes Barboza. O presidente entendPn que, me consLa em seu desabono. S. Leopoluo, :1..0 de 
sendo elle tambem nomeado otncial d~ guarda Maio de i880.- O juiz de direito, Bérnardo 
nacional, estava; nesta qualidade, incompalibili· Dtas de Castro Sobrinho. 
sado para exercer .o cargo de otlicíãl dP. policia, o segundo é do juiz substituto da comarca 
e o demittiu.. . . · · (lil) : · 

~las a lei n. i, tAS de f:l de Maío de 1878, no · • Antonio Jos.é de !tioraes Junior, formado em· 
art · 2~ • dtspõe (lé) : . scienciris suciaes e j Llridicas, juiz s ubsliLulo da 

• A força policial sérá eommandada por um com~rca especinl de S. Leopnldo, etc. etc. 
official superior do exercito, da guard~ nacion3l, • Attesto, por me ser requerido, que o sup-
bonorario ou reformado._, .· ·. . plicante, no desem11enho de seu cargo, serviu 

Orn, si póde commandar a força policia.! um sempre eoni int!llligencia e voc~ção, mostran
official_ do. exercilo, da ~narda n~cion~I, bono· do-se solicito e dedicado ao serviço publico. · 
rario · ou reformado, e claro que o•:-cãpilão • Atte>to mais que a conducta ~arLicular do 
Earboza, que . é honorario e ollicial d:fguarda referido supplic:IUte é exemplar e di~na de enco·. 
nacional, podia commandar a sec~o policia! de mias. São Leopoldo r;• de .Maio de !880.- .4.nfo· 
Sant'Ánna do Livramento. O presidente da pro· nio José de Mames Junior. • 
vincia,_ pois, não podi!l appellar para o principio o t'!J'cefro é do cidadão que foi nomeado par:~ 
de ineompatibilidade; pois, por esse principio seu substituto (lê): · 
si se póde o mais, pó de-se o menos. . . • lllm', St·. José Manoel Pereira da Silva. 

Demais, Sr. ·presidente, si esse principio Ami((O e Sr.-Com utuito pe_ 1;ar lhe remetto a sua 
pesasse seriamente no animo do Sr. Avil:~, - - · -· 
quando tratou do e~~pitlio Barboza, porque não irregular exoneraçiio.pm~que'aqui não vejo quem 
0 a. pplícou· ao Sr. ca_pilào v. icente 1_ opes de mlll!l Ol' póde admiuistrar e ser-vir o serviço pu-

1 p blíco do que V. S.; ert não tancionava aceitar o 
Souza · orque DOmP.Ou·a este eomm~ndante de pen.oso cargo; mas a pedido de alguns nmigos, 
policia de s.c J'eronymo? Vê· se claramente qu·e nào pude resistil· de não aceitar. sou seu amigo 
o Sr.; A vila ~estróe com factos os propríos e colle!!D.-Germa-no Sclmaeider, . 

ac~;s~arei a outro ponto. O presidente da mi· Agora,d Sr. p_res~dente, pergunt3reài p~ra_ qu; 
nha provincia deu demissão adntosa ao capitão se proce e aSSlm ' P:u·!l q1,lo essas em~s~oes .. 
Candido Azambuja Guimarães de commandante Para que desprestigiar a cidadãos liberaes, que 
d - ,. · 1 d cumprem com seus devet·es? ' ~ · 
a secvao po ww e S. João Baptista de Qua- Sr. presidente, ainda mais uma violencia 5!)' 

- raim.. E' um official distinclo, que exercia está commettendo em minha· província. 
nqnellelngar eQm applauso publico. E não sou 
eu só quem o diz; é o propriõ jornal, que alli • Está recolbido á prisão, no qu:utel do s:o ba· 
se publica, e que se exprime assim (U): _ talhão, "o alferes reformado_ do exercito, Brito, 

sem ter, até vinte e tantos dias (lepois de preso, 
• NomeaçãO e e:&IJnttapão : recebido nota de culpa e sem que se s~iba por 
.• Por telegramma sabe;se nllsta vi!Ia que ordem de quem foi éfl'ectuada a pri~o. _ 

fo1 exonerado do oomrnando da secção policia! Chamarei tambem a aLtenÇão do ~obre roi
deste termo . o . Sr~ capitão· Candldo de. Azam- nlstro para outro Indo .. O g;lbi-nete pass~do no·· 
buja Gúimariies; · · . · · . . . meon ollicí;~es da g-onrda nacion~ l p:tra a minha 

• Ignoramos o motivo que levou. o Sr. -pre- provincia, e nem tod:~s·as patentes chegnram.ao 
Siãentll"dal)rovineia~ademittir o capit~o 'Cándido seu destino, ~egtmdo me consta~ Não· posso at~ 
d_e Azambuja Guim~r-~es; pois. ;;,té esta data tem. tribuí' isto·· senão ~ algnn1 , pmpQsXto que baja 
Sido elle um otnc~al cumpr1dor de·-seus, de- de fuz:er com que os mdividuos disLiriguidos 
veres. • · pel() ·gabinete passado não re_eebam:as suas pa .. 
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tentes. (Contesta{:Ões.) Não .~ccuso, peço·,lhlil seu pareeer, pois a questão era importanie; mas 
apenas providencias, e desde )a lhe apresento ·presidente da província, julgando !Jr!minosa 
esta relação de ol'fici:ies, a quem faltam aspa- esta simples resposta do in~pector, suspetldeu-o 
tentes (/é); ·_ · · e mandou processar-o por desobediente.-

~ Tanente-coroneÍ· Loureiro, de Sant' Anna do O presidente da província, de" posse desses 
Rio dos Sinos. papeis, enviou-os depois á assemb!éa provin-

• Tenente-coronel Antonio Ignacio de Oli- cial, para approvar o contr~to. . 
veira, de S. João de Monte Negro. ·· Poresse tempo, a imprensa,sem distincção de 

• MDjor Victorino de Souza Feijó, da Barra partidos,.o povo da e&pital e da cidade de Pelotas 
(Pedras Brancas). ·· se manifestaram contra o contrato, por meios 

~ Iliajor'Cesar Centeno, de S. José de Hor· legaes e moderados, masnemogoverno da pro· 
tencio. • . .. . vincia nem a commisslio de justiça (da assem- · 

. · ·. · bléa) em sua m~ioría attenderam ás reclamações · 
. Sr. pre_sJdente,_esta augusta c~mara lem~ra-se I que ,se iizeram. O povo da capital, indignado, 
d~ 9~e, em sessoes passad~s! trve -o~_oasw~ de . dirigiu-se á assembléa. ealli assís. tiu- a sessão. 
d!flgir-me ao nobre ~r· mmtstro do nnperw,_ e O Sr. deputado Ramiro requereu o adiamento. 
chamar a sua attençao sobre a!guns aco~te~t· O Sr. Dautas impuan:ou · cnb.iu o requerimento. 
mentos qu~ se deram em mmha provmcia, _ o ' . . 
quando o actual presidente, Dr. A vila, fez um EP;tao o Sr · deputado Ra:mro fez novo re·. 
contrato de esgotos para o serviço das tres q~e~mneto p_ara que se nomeasse uma com
cidades de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas. missao espec13l para dar novo parecer sobre o 

Tive então occnsião de ler tele~'ramm~s, em contrato. 
que se dizia que a ordem publica" da capital de ·Note a camara q!J.e_já hav;i~ )liD parecer !a
minha proYincia estava altcraJa, e que o povo voravel da comffilssao de JUStiça approvando 
se havia manifestado na praça publica, e por esse contrato. · ' 
meio de representações escriptas, pela im- Foi nomeada essa commissão especial," que em 
prensa e na assembléa provincial, contra esse dez minutos lavrou seu parecer inteiramente 
contr:~to vexatorio.. . . contrario ao. parecer da commissão de ~justiça, 

Entretanto, não quiz o governo ligar impor- l'econllccendo a le_galidade com qru(oi,feito.o con
tanciaa essas munifestações populares, qu~rendo. trato; mas j-ul!Jando convenien'e qu..e aa;;sembléa 
talvez enchergar .~!2 QUe eU dizia ~ill Slmples não . O approvasse emquanto não (ossem apreten
re~UrSO de OP.pOsJçao. Mas; Sr. prCJsJdente, de- tados os estudos Cilmpletos. 
seJ_o _c(ue se s~iba a v~rdade _: houv~ da Pn;te da Este parecer da eommissão especial foi a tan
oplntao publica mamfestaçoes muno serras,·· gente que achou a assembléa para sahir do em-

O Sn. CAliUUGO :-Muito ridículas. b~ra~o em que estava com o presidente da pro· 
· _vmcm, _ 

O Sa. FERNANDO Osàruo:-- · · tao sérias Ç!Ue llbs, senhores; como é que nm presidente de 
· obri!roram a assembléa provincial a repelhr o provincia vai fazer um contrato antes de se 
contrato f~íto pelo presidentedà província. terem apresentados estudos completos? 

o Sn. ~lARGO :-Não apoiado. o .sn CA.\HRGO: -Não foi elle quem o rez, 
- !oi a directoria de fazenda. O SR FERN:ANDO Osoru:o : ·- Procedamos com 

c<~lma : eu vou lembrar os factos. . O SR. FllliNANDO Osoato :-Foi elle quem o 
Não tenho interesse · em adulteral_-os; ~alla_re1 pot.rocinou, quem enviou á assembléa pro· 

apoiado·no testemunho de co-re.ligl~nartos r~- vincial._ . 
suspeitos, firm:1do em co~mume:~_çoes de CUJ:I Tivemos, partanto,n assembléa com duas com· 
veracidade não posso duv1dnr,. gmado, e~li!J!, missõe~, uma aunul!ando o acto da ou~ra. e 
pelo~ escriptos dn imprensa da prov-!ncta. tudo isto para não deixar mal collocado o presi· 
Quero bater-me pela verdnde sempre. 81 fic~r dento dn província. · 
demonstrado que nesta situaç~o .o direi_to ~ão E, senhores, é para notar que um dos mem· 
foi de$respeitndo,. que o ~prin~tP•.O ·de JUSttça bras, o Sr. Frnnei~co :Mnciel, que pertencia á 
não foi abatido, eu ficarei StJtisfoito e appl3~· éommissão de·justiça, que já tinba dado o pil· 
direi o actU:al gabinete, porque, embora ~ppost- recer a favor, fazendo pnrte tambem da con
cionista n-unca mé_esqueço de que o gabmete é missão especial deu parecer contra! 
lil:leral.' Occupo esta po~i ção nmito contra gosto, . . 
e sómente em desempenho do meu dever o SR. CAMARGO: :.... Não ha nenhuma contra· 

Sr. presidente, era· inspeetor da ~ande 1lU" di_çlio~ · 
blica o Sr. Dr.- Luiz da-Silva Flores Filho. OSR. FJmN.A.NDo Osom~ :-Mas diga-meo Sr. 

Tinha em seu poder os papeis referentes ao deputado.: é oi nãO verd~de que_ este contrato 
contrato, pa_ra dar, parec.er ~ ~ . .. desafioU: manifestações cnntrarias do povo da 

Estudava eUeamaterw, que ente~dw._ cem a . al d h b' d p I ta l' (HI . rt ) 
hy,.iene publica ' assumpto .que nao era· para cajltl e os_ a Jtan~es . e e o s a_apa el. 
deScurar, quan~o .o Sr. presidente Avila recla- - · -E~ oü não verdade" que o presidente da pro-

. ·vinda•. patroeinou.,um. contrato. vexatorio; um . 
mon esses pa,P.ets: ·• .·- ·· .. ' . . · · ~ córitriito:demisiaíiamentc offensivo aos-legitimo& ' 
. o su. FL~m~óin:~E'iiJá.umaparte. intereSses do povof(Ha outro$.apartes.) , . 
. o. src. FEBNA~DO O soa to. ; - o sr-·:-tnspector· ' :'E'-. ou ·nãó .• verdade . que . desprezou a opini~ó 
respondeu que estava. os- estudando~ para dar publica sensata; que~ C9m.justiça, reclamava 

TOlllOU~-$. ' 
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contl'a esse contrato, e que, assim proc~dend,,, 
obri'gou a assembléa provincial a cotlcr dí:mtc 
:dessa mesma opiniã~ ~ · · 

O SR. C.UfJ.R.GO:-:-Não apoiado. 

tun~dos. O presidente da província 11ão era o 
mais compotcnte,pela posirlio de autoridade qu~. 
exerce, p~ra classilicar com 1an to despt!!zo os 
110men! pobres que jámnis lhe íizermn o menor 
damno. 

O Sn. FERN.o~.rnlO Osomo :-Creio ·até, Sr. pre
sidente, quo a grande mass:~ de povo, QllC diri· . Esqueceu-se tall:ez S. Ex. de que, com o seu 
giu-se :i assemnléa, ter in manifestado por de$=:- procedím~nto, dava direito á repre~alia c que os 
catos a sua indign1lçúo, si porventura a assem- m~ILrnpilllos o qualific~ss~m de arbitra rio, de 
bléu prol!ineial tivesse upprovado esse contrato Jcspot!co, de ínhullil para admi nistrur n pro-
vexatorlo. · Yincia. Nem podia, Sr. presirlente, o puvo dei·· 

O S 
. , . • ~ X3l' de mauif~star-se contra o cel~!Jre coutr~to, 

R. Hol\T,~ DE AI\ .. WJO da um opa.te. ainda porque: L ", o nssum]lto entendia cem. a 
O Sr. FERKANDO Oson1o:- Xinguem diz -que twgiene c o in~pector da snude publica não ti-

todas as manifest~ções, sejam el!as qnaes forem, lnlla siM ouvido; 2. •, n5o tinha sido ou"Vida 
honrem aos povos que .as fazem; mas ha cert~s a repartição dns obras. publicas; 3.•, nlío ti-· 
mau1festações que são necessarias e o povo as nham sido ouvidns as camaras municíDaes dos 
deve fazer_, p_orque,_ muitas vezes, desrespeitndo lognres em que devia ser realizudo o con
~m _seus Qirerto_:;,tnao. t~m q.ue appellat· . na ma· tr~to. 
m~~gn~~ao se1;1ao para a_ força.~ a_ força~tambcm .. E y. Ex:. sahe qull esl<t q11estlio de esgotos 
mUttas vezes e a garnnlln do dtretto. de algurtta maneira traz o povo sobresa!tado, 

Sr. rresíd.ente,nesses successos que se deram po1·que nqui mesmo na cürte tem se attribuido 
em Porto Alegre hn duas parte~: ha as mnnif€'~· o m•IU estudo dn suudo publica, com rnzüo ou 
tacões de orde::m e ha os dislurbios e npedreja- 3em el!a, a esses eocaunmentos que atrave~s<lffi 
mento,quo appareceram dctJais. a cidnàe, produzindo talvez enfermidade$; alem 

As primeiras manifestações de ordem 0 presi- disso, ~abo o 1~ovo de. minlw p1·o~lJ:!~ia n~o estar 
de~te d:t mesma pr'ovinc.ia desprezou· as, parn pro~~do que est_~ sy~tcE!~ de .se, v1ço~ a~optado 
maiS tarde ser obrigado n passar pelas forcas me_co .. o em varws nnço,,,, seJa :-?menJente_ e 
cnudinas.As segundas manifest.1 ções turbulentas sat1sfacn cabal\n~nte o fim de ulllldadc publlca 
O governo a a proviuci~ ~S abafou com tyrannia, que telll em YJSt~ · -
mandando acutilar o povo, quando o acutila- ·Agora, p:.~r3,que esta Mmara tenhn uma li·. 
mento uão é o ineio legal. geira idé:.~ do quãiito=er;t vexntorio es>e cantr;~tG, 

Si 0 presidente d<1 provincm entendia que 0 bD~ta dizer que elle era í~ito por 90 aiinos e as 
povo estava fóra dn lei 0 que devia fazer. se- casas que t1vess~m pavm1;ento terreo e :L• e 
uhores? ' · 2 .. " . an~ares, senam cons1deradas como tres 

. hnlHtaçues, tendo de pngttr eaàa receptaculo 
O Codigo Penal, nos ~rts. 289,290 e seg-uintes, 85~200 c por cansequcncia as tl'es 2i)1>~GOO au

declarJJ que, quando ha ajuntamento illicito, ao. n u~es elll ouro pelo cuml.Jül actual, sendo o pa
juiz de paz compete Jispers~l-ct. e só quando c gnroeu~o foq;ado na rcpartic~o fi~cal; o povo seria 
Eovo desobedece é que se póde emprega~· a t;·i!Jutade llà enorme cifra de 413.2~1V~:S5$500; 
JOrça. nccrc~centundo-se a esla cifra ~s 6 °/., de au-

11as, senhOl·es, I3Uif0U·Stl mão de>ses meios r gmento que lla n.a edínca~~? anuu~l, remltnria 
legaes c.ontra o. povo pol·to-nlc!ircnse? Nlio; I em 10 annos a nfra u~ 9:L<J9'UlHJ) a qu11l .e~n 
mandou-se acuttlal-o, sendo feridos nrios cí- I 00 anao$ de progr~ss1Y~ augmeuto produzma 
dadãos. . . ·. . um ?esra!que de 1mlharcs de contos nn riquczQ 

E aqui ha, 81'. presidente, tllila e:-:prcss~o uo ll•at'tlcular · · . • · 
Sr. presidente Avila,que não devr. passnr tlesaper- I A proposta 9ue sen'Jll p_arn o contrato onl
ce!Jidn ~o nobre ministro dn jusLir;.a. s. Ex. I culou o rend1monto . oiTectti'O de eent~?n<~s do 
de•·e lembrar-se de que o nctual p1·csitlente de t contos em fJ:~sc ful~n, t)orqne t,:.mou por base 
minha provincin, dando couta dos succcssos I 10.500 casns, c1pando nas tres cid~~es hn pc~to 
occorridos n~ cnpiwl, mondou dizet• e klegr:i-~ de _1~.000 prcd10s, por~anto_, como J<\ se tem d1to. 
phou que ellcs n:io tinilam importanciá, por m~1s . de umn l'cZ, s:1o a111da BJalOI:cs os sn· 

- qne er;~m uns malt:;apilltos que se ha>iam ma- . crJJlCI9S que tal oneroso contrnto extge da po· 
nifcstmlo contra o governo. I pulaç:~o. 
· O Sn. DIANA:- É mnndou dizer ~ verdai]e. "E' uinda llcticio o apnnbamenlo c clnssificação-

O s F . a· . u "d s, I que em tal proposta foram feitos em relação ás 
. • _R •. Eru>A!<llO somo.- Il? presi eu te, . 1. 2.31H casas. que pa~am do aluguel 408 mensaes, 

mtll!~tro, que trnta desta maneJr~ a~ ~ovo, ~em I pois que. existem mai:> de l 000 casas em t~es 
<1uv1da llenhuro~ tcn1 mostrado pmxao, paten- : ndi .- . : · · · · 
teado virulencia, e portanto·n5o !lt'>de C(•m mo- i co,. ço~s c po; con~equenma o,preJUlZO amda 
deração, com al]rudencia neeessari~,administrm· ; ser,\ mutto maJOr par~ a populnç,<o. ~ 
uma província.· [ Sr. presidente, eslas observações e outras 
.. Esses maltrapilhos de que fallou 0 pr!)sidílnte; que .om.itto _ror . ~es~~ú:~s~_arin~ cneo_utr~_m:se 
da l)rovíncia ernm homen' como nós o. omo· ·j p~hJ,caaas um d" cr.os JO! nnes de mmh,, pl O· 
pertencem nÓ povo;_ :Maltr;ri!hos porqu~ era'ci vmc1a, que podem ser consultados. . . 
pobres 't O que tem 1~so~ Por1•<~m. ser·ll'aptilh:~- I Apt•esentarl'l, '[lOl'ém, ã cnmara um crilcnlo 
d~re~, e, em~ora trrJ~c~do ns vestes rota~, po~ t@!L_jfl C!lcon!!:.eLfci.lo e qne · focHit~r:\ ::t-SWI
nam ter · ffiUti.O~po.tnollsmo-comous-mats aror- ãpreciaçao. 
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C":> cid11des do Rio Grande e P~lotas, como incurso & nas pen~s do ort. 15~ do Codigo Criminal. 
a < QUV!dtl a prom_otoria, fqi de parecer-que O 
"~ processo deve ser JUlgado Improcedente. 
~· -- · • Consider:mdo a summa importancia .do as
"' sumplo, sobre que se consultou o denunciado· 
~ • Considerando o pouco tempo decorrido d~ 
§' remcssn. desses p~pels para a consulta-i3 d~ 
.
1 

Abril-e a exigencia do parecer-L n de MaiG-, 
oillCio de Jl li:, pois que ninguem t•azoavel

g. --~ mente poderá reputar tardio ou demorado 
..,. ~ ~guelle_ funcciO!Jario, porque nesse prazo de fi 
~ ., d1as d.e1xon de remetter seu paiecer sobre ma-
~ ""' _teria, como já se disse, de summa importancia, 
~ 0 qu~., ror isso mesmo, requeria um exame detido · 1 ~ e um cgtudo aprofundado; 
~ ~- < Conoirlerando que o deunneiado em sim olli-
~ ·\ .. · .. cio de fl. :5, o que deu lugar á responsaflilidade, 

depois de respcitos&s e procedentes razões, de
~L-3 : clarou quo nfio devia devolver os p~peis ~lln
~ i;'i ilidos sem seu parecer, cujos dados, para con
~ ;, feecional-o com o tlesenvolvimento que a irn
:;:;. g p~rtan~ia do ussumpto exigia, estan ·colligindo, 
.;::;-~ n<IO detxou de obtemperar a ordem da presi~ 
§• ~ dencia, que aliás podia novamente ordenar a 
i;' 6 devolução dos papeis, não obslaute as ponderosas 
~ ~ reflexões deseilvolvida5 pelo denunciado, por 
- toD seu zêlo de funccionnrio publico; !: • Considerando que sómen.to depois de JlOYa 

~. ordem d~ pre3iileneia é que o procedimento, 
;;- havido pelo d enunciado se poderia qualificnr de 
·~ dclictuoso, recusando-se a ·devolução · exigida 

ft\ !")il\ ~!"?~ -:., ~ de~ses papeis, pois que em face do art :155~3 
~! ~*. ~~@~ ;:, ..,. do citado Coliigo póde-se demorar a ex:ecução de 
ü.l o:.:-1 ::.~, ;:.. ;.;. o , -~~ uma <>rdem par~_-represt>nlar contra ella, mos
%: j g~ ê~~g " o ttando-5e claramente a certeza ou ponderancia 
~ "'':s ~íS'iS'iS à o g 8r:51 2~88 ~ ., dos motivos em que se fundara; 

<.Considerando tudo ·quanto o denunczQdO 
Sr. presil1ente, si nós considerarmos. qui) n1anifestou, que niio tr:ve em Yisto, proecd~ndo, 

havia uma outra proposta npresenlada pelo como procedeu, rccusnr-se ao cumpt·!mento de 
Sr .. José I!Ianoel Felizardo, com n rcducçüo de .umn ordem dtl prcsidenci:~, mns em mira nni-
5 •;. nos preços e 30.:mno~ no prnzo; o que traz!a camenlt! J'epresenlando, cumtJrir um dever de 
para o povo uma economia de 18.259:::6~62~0, runccion:irio publico quo preza e procura zelar 
teremos ainda razüo p:trn ccasut'<H' aqucllii con- n res(Jo!l~uoilidndc lcgnl que lhe cabe, j ult:to im ~ 
tr:tto vexatorio. proet•dente o (Jroccs.;o c recorro para o trillunnl 

Como dis~c ha !louco, Sr. tJrcsidente, 0 Dr .. un rcb;5o elo distt'ido, pagas as custas pelo 
I 

cofra municipal. • 
F_ ~r~_s Fillio r o!_ suspenso e m~nrlado rcsponsa· 
bllJs~r pelo .• pres1dento uc rninba provincia, por Vê-~e daqui, Sr. presidente, que t! um juiz 
desobediente. Pos hem; esse vroces~o foi jul- compcteulc quem dcclm11 que o delegado da 
gado illlJ!l'Ocedcntc pelo poder judicinrio, que instrucç5o publica Dr. Flores Pilho cumpriu 
nssim dCJXOU pntentl! a pcrseguiçiio Jevnda á r.om o seu dever. 
clfci!O contr~ :>quelle honrado e intlllligcnte o sri.. CA1!Al\CO:-l\Ias apreciou muito m~l- a 
funccionario. Eis aqui, em primeiro lognr. o qLtest~o. · 
JUlgamento no juizo criminal (l~)·: · · o sn. FEn;,A:-;no Osomo:-0 rrccesso 'scgniÚ 

• Pol\TO 'ALEGnE-.A:udiencia do clia :1.9 de em recurso para :1 rclacão, e ;r rclacüo confir· 
Junl•o de 1880.- Jnizn ·criminal--Juiz, Dr. mou o julgado.que acabo de lêr. 
Orhmdo.-Escrivão, Samp~io.-Responsa!Ji l ida· (Repetidos a.pa:·tes· ela deputação do grail-
de.-A, a justiça.-Accusndo, o Dt·. Luiz da dense.) · 

- Silva Flores Filho, inspector da saude puhli: A camara sa!Je como sabe 0 paiz inteiro que 
ca. da. Pl'ovincin.- Vislo, etc. Foi denunc.ia-
do o Dr. inspector da saude public~, ero yirtude o juiz de direito na c_apital_de minha província, 
d~ ordem dn prcsidencia da provincia, }leio f~ c to o St'. Dr. Orl:mdo, o intelligente annotador tlo 
de te1•• 8e recusado, como de seu officio de 3 àn. Codigo Commercial llrazileiro,. é um magistrado 
:nr~iD, ao cum[Jrimento. de uma ordem _ eX.pedi.da cuj:1 ' int~grid3de .. não·. pó~~.J soffrer o menor 
p0la mesma presidencía, pat•a que lhe devolve«Se ~toque,. e il.e.,afio a·quc · ll<>Ja um deputado que 
com ou sem varcce1;, todos os 1wpeis relativos ao s~ levante ·neste rceinto prot~slando contra o 

--r,mr"""ilr-m,....,:r~M,.t,;~;iir~-1!e:mgkonoi<:s~. ni.í'iml<aiTPi'i·Jairsrl-:;tt. uiH!igo. . . . 
fec:tes, agttas serv'ida3 e pluvi~es desta capital e · OSR ~ .P;Ú.oo Pt~lEl'ITEL:-Apoiado. : 
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O Sii. FE1lNANDO OsoJtro:-Pois bem, este ma- O Sn. HORTA Di: ÀnAriJo:-'"Cada poder na sua 
gistrado int~gro e honesto .• , • orbita. , .. .. . -

·o Sn. Pwo Pnmll""l'EL:-Apoindõ. o Sa. FERNANao Osoaro:-}Ias é preciso res-
0 811.. F&RN.Ai."Do. Osoa1o:- ... cnntra 0 qual peitar as decisões dos poderes .competentes. 

não se levanta uma só voz das deputações das o Sa. Honü DE .ÁRAUJO:-Tailtose respeitou 
outras·provincias... · que o Sr. Dr. Flores foi absolvido. 

O Sn. PnAno· PIMENTEL :-Apoiado;é um m~- O Sn. FERN.lÍIDo Osoiuo:-Foi absolvido, sim, • 
gistrado muito distincto. mas de novo suspenso e submettido a processo 

O SR. FEiiNANDo Osomo :-••• despronuncia 0 não consentindo-se que elle a~surnisse o seu an· 
Dr. Flôres Filho, sua sentença é confirmada pelo tigo Ioga r. E depois não nos illu.damos. Qúero 
tribunal da -relaçãoda minhaprovinciu. (.Apart•s não sabe que lla divergencia no partido li
da ·deputapio rio-grandensl.) beral do Rio Grande do Sul1 Quem nlío sabe 

Pois diante deste facto, deste julgado, póde que ó Sr. Dr.-A vila é inim!go da familia Flores 
mais o gabinete 28 de Março sustentar na pre- e faz o que póde 'p:\ra arrancar todo o prestigio 
sidencia de minh~ provincia o Dr. Henri· de que goza na provinei:l1 . 

e d' A ·1 ? (A t d fk t ~ · Ha. certas verdades que-são tiio claras como o 
~~-) VI 

3 
_ pares ~ pu açM· rto~gran- s.ol, e d~snd~ces1s~rio é demonstrai-as ; ·portanto 

Nós devemos respeit~r as. decisões dos tribu- passare r a rnn e· 
naes competentes. (InterrupfÕe• .) ' Chamo a atlenção do nobre ministro da ilE· 

Mas, tenhamos calma nesla discussão, isto nio tiça para úma declamção que pas~o :!ler. E' de 
é uma questão pessoaL.. • _ um deputado provincial, o .S. capitão Clemen· 

tino Dantas que, tendo lido os teleg-rammas que 
O Sa. DIANA :.;._E' questão :p'olitíca. para aqui dirigiu o presidente de minha provin-
0 SR. FERNANDO Osonro :-Mas Y. Ex:. occupe cia lavrou o seu protesto pedindo-me para que 

- ,depois a tribuna, agora deixe-me fallar. o pulllicasse desta tribuna. Faço-o com. tanto 
o SR. FLORENCIO DE .ABll.Eu :-O nobre depu- prazer, qu:mto satisfaço ao desejo de amigo ·le~l 

ta do já qualificou esse tribunal competentemente (lê): 
na Iegislatura .. passada. ~O Dr. Aviln (nos telegrarnmas ~ue mandou 

ao governo) faltou com a verdade. Autorizoco e 
O SR •. FEnNANilo Osoluo :_:.Com esses. apartes peco-lhe roesmo:que 0 diga na assembléa·. sob 

o nobre deputado não póde destruir agora.as minha responsabilidade. Faltou com a verd~de 
razões que apres~nto. quando diz que eu me puz a frente de um grupo 

Si o tribunal da relação-. decidisse qualquer de vagabundos e que fui á typograpbia da Re
questão favoravel aos amigos dos nobres depu- {of'flta; quando diz que o~ applausosqu_e obtive 
tados; o tribunal da relação seri:~. um tribunal foram de um grupo de dcscolltentes, for:Jm da 
justiceiro ; mas, porque esse tribunal confirma gr~nde maioria àa população porto-aleg'l'ense; 
a sentença do Dr. Orland_o, que é um juiz in- quando diz que oJliciaes do i2 f~ziam parte dos 
tegro, i um tribunal. inj~'o, _partidario e não quebradores das vidraças; faltou com a verd~de 
sei que mais. · · em fim, em tudo e por. tudo. -;. 

O.SR. CAM.!utGO:- Apoiado. Muito partidario. Vai vêr agora,. S. Ex. o honrado ministro, a 
o SR. FEB.....,AlliDO OSORIO : _ Porque ? . Porque anarcbia que lavra na administração do actual 

1 presidente do Rio Grande .do Su.l.No expediente 
decidiu o processo do Dr .F ores Filho conforme da_ prasidenciálê-se 0 seauinte de_ spacho (le): 
a j usticaT · ~ 

Sr. presiden!e, tendo a relação confirmado a • Ao desembargador ·Chefe de policia, " exo-
sentença do sr. Dr. Orlando. o Dr. Luiz da Silva neração que propoz de João José Espindola do 
FI ill · ·d d · · d 1 . cargo , de delegado de policia no termo de S. ores o ctou ao~presr ente a provmcta cc a- Jose do Norte, e pour-os dias depois é uoaleado 
rando que assumia de novo a inspectoria. }[as 
0 sr. presidente A vila de novo 0 suspendeu por para o mesmo logar o mesmo cidadão ! 
falta de exacçâo no cumprimento dos seus ae- Não ·se illuda o governo. O estado de minha 
veres! Não se está vendo que 0 Sr. presidente provincia deve merecer a sua atten~lio. Não 
A vila desse modo renla 0 desejo de persegui- pense que o deputado que em opposição occupa 
o Dr. Flores Filho, de abater 0 espírito desse agora a tribuna não 1em apoio neirã. Si aJguem 
honrado fuuccionario -publico? De desprestigiar tem querido persuadir-a governo do contrario, 
esse importante liberal 't tem sido mau amigo, tem sido desleal,. não tem 

· · . fallado a verdade: Eu sou legitimei representante 
Ohonrado senador 11elo Paraná, o Sr. Correia, da provinda do Rio Gr:.tnde_; e os nobres de

já se occupou. deste ultimo facto no senado· e pulados que allí e5Lão tambem foram eleitos 
fi:queí admirado quando soube que o nobre pre- como eu, nn mesma occasião. Entre ns nossos 
srdente do conselho declarou que demittiria o co~relígionaríos que me elegeram ha bast~ntes 
Dr. Flores si o presidente prapuze~se a sua de- qull s~o ·sufficientes .. para ~ustentar-me em 
missão. Não era isto que eu esperava do espirito qualquer attitude nesta c~mara. . · 
rectQ do llonrado presidente do conselho. · · Ha presentemente em minha provinda des-

0 que eu esperava era que nos· dissesse gostos que.-ac:~bari:am, creia o nobre ministro, . 
.. que, tendo o poder judiciario provado ' com a ·com a demissão .do. actual presidente~· Póde 
·ma. sentença que o Dr. FloT~ n1io era mais· convir a um~grupo a -permane.ncia do presi- · 
que uma :victima da prepoten~a,.-s · ~ a;----conm ao g~11 
a dem1ssao do presrdente prepoteute; 
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o_ Sr. Dr. Henrique d' A vila, ao passo que 
agrad:l áquelles que applaudem as suas tropelias, 
por outro fortalece. a Clpposiçãó, e opposição de 
liberaes, porque demitte a liberaes para nomear 
aliberaes, animando assim a díyergencia entre 
co-religionarios. · 

O nobre ministro da ju~tiça deve lembrar-se 
de que perante o nobre mini$tro do impe!'io eu 
jã apresentei uma lista numerosa de liberats 
que .foram demittidos pelo presidenre, liber~es 
todos que ajudH~m a situação a subir ao poder, 
que trabalharam, que se S3crificaram por ella. 
Addicionarei a esta lista mais alguns nomes, 
com os qunes provarei que augmenta o mau 
estar do partido liberal rio-grandense. · 

'beral, não só de Sant'Anna do Li-vramento, onde 
podia exercer umn inftuencia mais directa, 
como de outras localidade• da província, di
rigindo-se constantemente a seus correligio
narios e amigos, nesse empenho; não póde,hoie 
acompanhar um pleito que sú servirá para ma~ 
nifestar a desharmt:mia nas fileiras do p<~rlido 
liber3l de Sant'Anna, gue tanto l•Jm procurado 
"~~ . 

. Ainda agora o Dr. João Chaves Campello, que 
era 2.• vice-presidente da .província mandou, 
um requerimento pedindo demissão. E sabe 
V. Ex. quem é o Dr. Cnmpello ? Foi o :pre
sidente que inDUgUt'Ou a situação liberâl .na 
minha província, cidadão que nella goza de _-r;ne
recida iml.)ortaneia .. Ac~bo de ouvir, em aparte, 
dizer-se que elle -~continúa apoinndo o actual 
ministerio; é possível, mas duvido que o faça, 
a menos que não fique om contradicção, IJois si 
quizesse prestar seu apoio ao rninisterio, não 
teria pedido a demissãoY·O Dr. Campe\lo deve 
ter razão de queixa contra o ministet·io, porque, 
quando este quiz nomear o L • --vice-presidente, 
na vaga que deix.ou o uctu.al Sr. ministro da 
guerra, preteriu·o, ·desconsiderou a elle que 
era o 2. • e fez recahir a nomenção no Dr. Corrêa 
de Oliveira que era o 3.• · __ _ 
· Ot'a. na verdade,· eu creio que. si qunlquer 

dos nobres deputados que me ouvem _soffresse 
uma preterição, de tal ordem, que importa em 
uma formal tlesconsideraeão, teria feito o que 
fez o illllstre cidadão Dr. Curnpello, exigindo a 
sua demissão, porventura collocadq em posilião 
igual. Ell seguramente o faria. · · 

Dizem-me da provincia que para o lagar que 
occupava o Sr. Dr. Campello, 2. 0 vice-presi
dente, será nomeadó o Dr. Leopoldo Anton~o 
Maciel que agora apresentou-se candidato á pre· 
sidencia da _camara municipal d.e Pelotas e foi 

• Coherente sempre com as mesmasidéas, ah
st.eve-se de tomar qualquer parte nas proximas 
eleições, e retira·~e declinando ile si o ·appel
lído de chefe liberal- qúe a bondade de seus 
amigos lhe tem prestado. 

• Quand(), porém, os sacrificios·e díreitos do 
partido liberal destn localidade, forem devida~ 
mente corre~pondidos por ~quelles que tem o 
dever de dar exemplos de moralidade politica, 
estará como sempre unido aos seus antigos 
companheiros e amigos, a quem cordialmente 
agradece as considerações com que tem sido 
honr3do.-Barão de- Ibitaptlita?t, 

•Livramento; <.!~·de Junho de !.88\l. > 

Um outro chefe liberal importantissímo, cheio 
de serviços ao partido, o Sr. coronel Antonio 
Alves Pereira, procedeu de igual modo, cõmo 
se vê deste seu. manifesto (U): · 

• A meusámigós e eorreligionarios. 
· • Dedicado durante toda a minl!a e-:tistencia 

desinteressad~m4:mte á caust~ da •liberdade ., 
sem outro fim mais do que cooperar assim· para 
a felicidade· da patria, na intima convicção de 
chegar a este dcsilkratum pela victoria do nosso 
graode partido ; vejo· rue hoje não obstante 
comDellido por motivos completamente alheios 
á minha Tontade, a resignar o carga de chefe 
do l)nrtído liberal desta localidade, cargo que 
immerecidamente me foi confiado; até que va
iamos c'nerrai' o fausto dia, em que os }lomens 
convictos d'e que ·só na união moral-consiste a 
forç3, abandonem essas mesquinhas dissideneias 
e se dediquem com lenldade e }la trio ti co zelo ao. 
engrandecimento e triumpbo de nossas idéas ... 

•·. 
derrotado e collocado em 4.o logar. - ·Ao mesmo tempo cumpre-me manifestnr-v_os 

O Sn .. D..uu:- Apresento"u~se candi(fato á" com todas·as veras de minha alma o muito pe-
-vereança e sabiu -vereador. nboràdo que estou pelo auxilio e dedicação que 

o sa: FEa~ANDo OsoRio:- Elle acabava de ns dignastes dispensar-me sempre nas lutas 
ser presidente dn camara; disputava o mesmo politicas; e este agradecimento acompanhará 
logar, mas sahiu logr:Jdo. .. · _ . . .. até a morte de -vos50 reconhecido amigo. · 

Mas .eu. espero que esse boato nao se reahze, · • Quarahym, l de Junho de !880.- .A11tonio 
conto mesmo, que o actual gabine_te, não acei· .Alves_ Peri.ira.• 
tará. o pedido de demissão .do Dr. Campello, e · o SR. Pl!EsiDEmE lembra ao orador que não 
pór dous motivos: . é occasião op_t:iortuna para a discussão de polttica 

i.•, para mostrar consider~ção pelos ~erviços geral: . · . 
passados de tão distincto liberal; 2.o, para l?ro- o SR. FERNANDO Osonro :-Óbdeco a v. Ex. 
var sua boa vontade para com os meus aru1gos · · ~ • · ; d · d. · 
em cujo numero está. 0 Dr. CârnJ?ello que foi Mas p_erguntarel agora·; a. vist~ e tu o IstO, 
fieldele"ado do gabinete 5 de:Janetro. para onde se pretende le\'ar o partido liberal 

Sr.· presidente, ta)llbe.m·o prestimoso. che(e r!o-grandense ~ .· .. -· - . · ·· · . 
. liberal o St•. Barão do. Ibir~pnitan, que não >Para .a. ~errota. O_p2rtido · eonserva~or serrá 
. presta _apoio a essa po!iti~a_- ingrat:t ' que :se~·;tem . ·suas filelr'ls, reune ja todas as adhesoes, r.orre 
estabelecido na provmcta, mamf~stou: o ·.s~u aos~ seus. arraiaes~ convida os -seus .membros 
des,·osto .por meio do .seguinte m:mifesto qu.e para os :Proximos combates~- e pOO.erá vencer, 
fez puplicar (iê): ._ _ . . _ . _· _ aproveitando-se do espfacelamenW ~~!.@º-. 

- ... -()~aütr. . que nunca poup:ors - ilfera!:-c-(;Apartes ileaguns-srt:.aeputculos do 
crificios para cóilservar a união. do partido li·. Rio Grande do Std.) Porqu• fo1 derrotado o 
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_ pai·tido eooservndor em outro tempo '! Porque IIa, porém, uma que.stão qtfe desejo ver .elu· 
estava'desunido. - _ eidada, par~ evitar duvidas futuras. No caso de 
-o-sn. ~(AUG_O :-_r_or rme ilã_ o linha furça: ·que tratamos, ·sendo C3Ssado o tilulo do Sr . 

.... ~ Anani:~~, foi nomeado o Sr. 13t":lga. Podh1 tel-o 
_ O Sn. FBI\1\'A:NDO OsoRrO: - Porque estava nomeado sem novo concurso'! 

desunido; a união' ê que fn a força. (Apartes-.) Entendo que não. O concOJrso tinha 11Cali<•do 
Por ultimo, Sr. presidente, -chamarei a at- com a nom·cnçiio do c:lJ>itiio Anauias, e nenhum 

tenção do nobre min_istro yara o set,'1linte ~~cto: outro candidato concorrente, tinua mais o seu 
Ananias da Costa Le1te !01 nomeado tabelhao do direito prevalecendo. 
2.• cartorio de Snnt'Anna-do Livramento, cidade Portanto, si foi nnnullado,[lor qualquer mo
da miuba província. O nomeado t~m bons ser· tiro, o seu ·titulo, flevin-se abrir novo concurso 
viços de guerr:t c· merecimentos qu<l não rodem para que novo> pretendentes concorres~e:n , di~
ser postos em duvida. Fez a guerra do Para· putando novamente esse emprego ; só depo1s 
guay, voltou glorioso par;• sua patri:~, onde, na ~im, é que o actual gabinete, si o quizesse, podia 
paz, veiu trabalhar pela idéa liberal, e, por ser nomear ao honrado tenente-coronel Braga. 
U!'ll esfor~ado lidndor, o gabinete 5 de Janeiro, li-Ias nnd:~ disto se fez; creio mesmo que na 
reeonbetendo-Jhe aptidiio para o c:Jrgo, confe· mru:ma data em q.ue se declarou 5em elfeito a 
riu- lbc a r eferida 'noiri ~acão. ' nomenção do capitão Ananias, publicou-se n do 

Nuncn püd~, porém, .receber o seu titulo,nem Sr. Draga. · 
encontrai-o, nem na secretaria da presidencia da o· sn. ~Il!•:XSTRO . DA JUST!Ç..I.:-.A queslãó é 
provincia nem ~a secretaria do ministerio da outra, eu explicarei. . 
justiça. . . 

Acreditando que fosse extra-vi a do dirigiu um O Sn. FEnNANDO Osonro: -.... Esta questão, .si 
requerimento ao nollre ministro da justiça, o bem me lembro, já se deu no gabinete de . :s de 
Sr. conselheiro Dantas, referindo o que occorria Ja~~~;~~ h:~vido um concurso para· um officio 
e pedindo a graça de mandar-lhe passar por d d'd L 

: cerUdão o decreto que o nomeou, deven~o essa de justiça na Urug-u:~yana; um os em I a ~s, 
d aquelle que fui escolhido pelo Sr. conselheiro · certidão · servir· lhe de titulo para po er pagar Lafayette., tendo enlouquecido, levantou-se a _ 

os direitos devidos c entrar em exercicio do ~eu questão si se d<:via nome:Jr o outro concorrente; 
emprego. foi decidido que não o que devia haver n~vo 

O Sr. ministro Dantss despachou favonrvel- concurso. . . . 
inente seu requerimento e a certidão foi pnss~da Pratic~ s tãó diversas não as posso·comprehen
na · secret&ria _. ~a justi~a. Eil-a nqui. {ilfostJ•a-a.) der; e menos posso comprehentler que se tenha 

Esia certid~o foi apresentada ao_ presidente da procedido de um modo tão. censuravel com o 
província; mas este declarou qlle não a aceítaú Sr. Ananias, qlle me parece ter sido victima de 
e . despachou que . se llpresentasse o titulo paro uma perseguiçiio.sem motiyo. . 
nelle põr o cumpra~se! . . -- o sn. MINISTRO nA JusTJÇA:-ü pensamento 

De maneira que o_president_e ·~esconsi~ero_u do ministro uão foi es~e; não .tenho nada 
assim· :o despacho do nobre mmJsu·o, :preJUdl·· contra Ananias, de quem aliás tenho muito ·Mas-
cando .ao mesmo tempo os interes);es ~o no· informa~.ões. · 
meado! De. repente, eis que leio noDiarto Offi· · OS1i. FERNAl'\DO o~omo:-Não me. estou re 
cial, que·. o governo tmlJa eonsidet·ado sem ferindo a v. Ex., mas ~o presidente -d~ pro
eff<~ito a nomeação do Sr. Anauias, .. por não ter vincia, que negou-se a por 0 cunJtn·a.-se na_ 
este tomado posse do emprego no prazo lelf.ll, e certidõo. 
nomeado para o officio o tenente coronel Br:~:p. Tenho concluído, Sr. presidente; estas li- -
O que é isto, senhores? Não é uma ínjugtiça geiras observ:tções e vou sentar-me, esperando 
clamorosa que se praticou com . o Sr · Ananins ? que 0 nobre ministro, si não hoje, em qualquer 
. Não é um verdadeiro attentado no seu direito outra occasião me dê a resposta que· peço. 
adquirido? O nobre ministro; justiceiro como é, . 0 SR. llfiNTSTno D.~ JuSTIÇA:~ Em 3 .• di seus-
sem duvida d~rá providencias. s.'io, t·esponderei: é questão ele f :tetos, qtlé carece 

O Slt- MmiSTno DA JuSTIÇA.;: .,- Pelo lado- do de docpmentos._ . · ; 
serviço; o tenente, coronel- Braga os tem muito 0 S:-t . FEtUiANDO OsORJO:- Peco dGscu!p3 u 
superiores. , casa de ter -vindo ·occ'upar a su:~, · attenç5o,com' 

O Sn. FE!Ú\'Al\'BO Osoaro :-Não contesto os estns obser.vnções, que eu não podia deixur_de 
serviço~ do Sr. tenente-coronel Braga, seria in· fazer, porque, si sou repre.Sen ta~te. da naç:.~?, 
capaz de os contc~tar ; mns a VCJ'darle é que sou-o immedi<Jiamente d~ provmCJa do .RIO 
tambem o Sr; Ananias tem.reaes serviços, que Grande do Sul, a quem deYo esptcial cuidado. 
nunM.podem ser desconhecidos. Eu respeito - · ... - · 
ao Sr. tenente·coronel Brnga, e o considero dis- VozES:-Yuito.~m ! Mv,ito bem I 
tiil~to rio-grandense, mas a minha questiio agom O Sn. MAnTJN~O ·ciYros (pela ordeni) ·pro-
é _do · prejuizo . que sqffreu o Sr. · capitão Ana· põe o encerramento da discussão . . 
mas. · ..... · - · · · · · Consultad:~ ' n camaro, d~cide pela . affirmativa~ 

Si o Sr.:. tenente-coronel Braga;mereciao 
~paio do nobre· ministro da ~uerra, o Sr. Ana- O Sr. FloJ.•eneiodeAbJ•eu-(pelaor~ 
nins tinha o apoio do mnnictpio todo dn Livra· úen~) :.,-Desejo. que fique consignado que eu esta

·----mento~e·-era··-càndidnm-dn-dircctoriu-Jibe"râl "'v:n:om:q:ialavr:~-c-q:ue-daria-imm-e-di:~ta-respo~ta--
alli. ' · · ao nobre deputado que acaba de r:~llar;~i,em nome 
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das .urg~ncias do serviço (rw~iados) e das con- o 3 reacção; entre o estado leiga e o estado 
vemen1aas do governo (apoiados) nlio fosse romano. 
votu(10 o cncon·:•rnento, pai·a o qual fui lambem O projecto funda, crio, in voe~ adianta· o 
forçado a concorrer. : substitutivo conserva, é pouco m~i; do que uma 

O SI\. Dl.~1\A :....:Apoiado, porque ha tempo I ~pparenc_ia de ~eforma sobre o statu-g~o; b~sta, 
para responder.. para ver~l!car 1sto, comparar os reg1mens dos 

os F • . 0 .. "" 3 d' ,. . dons project~. .· . , ~- ~Rl<-\Noo somo - -1-.a .• 1scussao 
1
. Tres, questues, se~ndo o or~dor, snscít~ e~te 

pude tallat · proble:lla: a da polwm e a ltygwne, a do dtre110 
O Sn. FtonE11'cto DF.: Allll.Eu :-Ou em outra e a política. . 

qualquer occ~sião. · ·Entende que, para que as camnras municípnes 
Postp a votos 0 projeclo, é llpprovsdo, bem se ?Sseni.:_oreem ~~ ius?ecção policial. d.os cemi

comfl as emendas da com missão, e rejeitada a tenos, u~~ se cai~ce de leL n~va.. _ 
emenda elevanLlo á repnrtiçãü de La classe a A hygum~ e a.or~em soe~al !mpue o d~v-e1· 
Sf.'r::retari~ de policia (je s. P~ulo derazer do:> _cem1tcnos um s~rv1ço exch;.s1Va· 

. . . . _ · mente mumcJpal. _ 
O proJecto passn a 3."" d1scussao. Não reconhece a propriedade dos cemiterios; 

a uns faltam duas condições essenciaes á toda 
verdadeira [Jropriedade: o direito de transfor-SZGUNDA PARTE D,\ ORDE~f DO DIA 

Entra em discussãq o [_)rojecto sobre seculari. · 
s~ç:to de cemiterios. ' 
Occup~ a eadeb·a da prtsidencia o Sr. 3. • 

mução e o de exploração. -

vice·rJresid~n~e Gavi~o Peixoto. 
O SR. L• SEc~u ... rno lê,. e vai 

seguinte 

Não foram os contliclos -rela\iv~1menLe á hy
giene, q11c produzíram a questão dos comíHlrios ; 
ror~m os conllictos-du'intolerancia ultramon
tana, que · se hão do reproduz! r· cmquanlo 

a imprimir, o houver cemiterios confessionaes, ainda gue se 
estend~m á todas as seitas. 

PARECEI\ 

:1.880-N.• i3k 

Provincia do Rio de Janeiro. 

A commissiio de · éonstÚuição e poderes, de· 
pois de obs~t·vadas as disposições do art. 7.0 ~. 
sens pa1·agraphos; ex.aminou nttentamente os 
netas dus eleições primarias pro~edidas em 
Ui ile Maio de i87'J nns paroch1as de Nossa 
Senhora da Conceição de Mac:l.bú, S. João 
ll1.1ptista de Máeabé c S. José do Ban·eto,da pro
víncia do Rio de Janeiro, e verificando terem 
corrido regularml;lnte as referidas elt\ições, não 
tendo sido pr~s~nte {! commissão protesto al
gum, é.a mesma commissão de parecer; 

Que ~ejam approvadus as eleições primarias 
procedidas nas parochias de Nossa Senhor:~ dn 
Conceiçlio de Macabú, S. João I3aptist:~ de Ma· 
cahé.e S. José do B~rreto, da província· do Rio 
de J3uciro, no dia Hi d~ l'tlaio do anno de iSSO. 

Sala das com missões, em: 27 de Julho de 1880. 
- Florencio de AIJrel~.-"Esperidiclo E. de B. P. 
- Franco de Sei. 

O Sn~-r,ail~tDENTE:- Tem a pala'!'ra o Sr. Rny 

Ainda não interv-indo -os p~dres nos cemí"· 
·te rios do Estado, os contlictos pódem dar·se, e 
o Estado ha àe vir a ser envolvido 'Qm novas 
difficuidades, que hiio de suscitar de novo a 
questão ·a.a:secularização dos cemiterios. 

Quer o cemiterio conside.rado como um ser
viço publico, estl'anho á toda a espec1e de ques
lão religiosa, de .. modo a impedir a reproducção 
de lutas, que até aqui se t~m dado. 

Si o simples facto de invocar o direito da con· 
scieneia religiosa bastasse· .para negar a rnun i
cíp~lisação completa dos cemiterios, se deveria 
ir muito maislonge, se deveria mandar o cow
merCio obrl~atoriamente fechar as s1ws ·portas 
aos domingos; o catholicismo impõe como dogma 
o repousororçado aos domingos. 

Nõ.o se poder i<~ conceder _o casa meu to civil 
obtígatorio, porque é uma -violencia á fé catho · 
lica; não é adroittido pela igreja catholi~a. 

A grande objecçiío opposta á s~cularização 
absolnta dos cemiterios, é que: ~sta reforma en~ 
cerl'a em si um principio de intolerancía, otrende 
á. C(lnsciencia c.atl:!Oiica em DO!l\e da disciplina;' 
da lilurgía d~ igreja que diz-os corpos à as pes· 
soas que meditaram na fé da igreja, não podem 
se.r enterrados senão em um c'emíteria exclusi· 
vamente seu. · 

Trata_ do Syllabus e cita a opinião do padre 
.. o Sr. R.uy Barboza diz que só 0 Morei sobre este· importante documento da 

dever de fidelidade :is·snas convicções, tiio··no-. igrejaroroun~, · . 

·Barboza. . 

torias quão profundas, na questão retigiosa, · ·.De rende a maçonDria, que será uma insti~ 
IJOdi~ dominar nelle o constrangimento; que o tui~ão tlerigosa. uma cousa odiosa aos olhos do 
emimaça ao pronunciar-se, pela..primeira vez, vaticànismo, w.as não aos oll\OS do pnrtído li
em divergencia .com o honrado au1o1: do substi~- · bera[; e ·mostra; apoiando-se nos escriptos do 
tutivo, o seu mais intimo nmigo. pndre l\1orel, que h3 -verdadeira iiilpossi.bilidade 

A divergencia não se refere aos priucipios, emconcili~r as idéas líberaes com as ultramon, 
mas a uma. 3pplicação delles. tanas. · 

Aquest'ão e3tá reduz.id~, nãopela inten~'ãq Romadiz:para~os catholieo~ a lib_e.rdade.dE 
· dos autores do substitutivo, mas mesmo contra cu.lt•JS-ê·um:terror. · . · · ·. . .. . · 

_ os seus pi'indpiv~ e contra. o:S seus de>ejo3, Não ha neste. p:~.iz n~nhmn obstaculo 'á sepa· 
~nt.re-t~."iiecularização-dos--eemit"Crio~-e-a-cl · ~. -ração-da-tgrrja-.do-Estado~senão-ó-cãtb.õllclSmO: 

calização d~5 cemiterios, entre o pri_neipio Iibernl é o que confirma .Roma. 
·< 
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A-.interpretação do Syllablfs que está citando 
é da congregação.do index, que é quem verifica 
si neste ou n01quelle ponto uma certa opinião in
correu nos raios do vaticano ; o papa defiue o 
do~ma. . -

u que quer demonstrar é que a liberdade dos 
cultos nunca pôde contar com o reforço ultra-
montano. ' ' · 

Passa a ler palavras do papa em relação ao 
ultramontanismo; cita tambem a opinião de 
monsenhor Victor Pellitier. 

-Em resposta 11 um aparte do Sr. Monte, que 
diz que a igreja não condemna a lillerdade.de 
conscienoia, que é causa dilferente da Jiberd:~de 
de cultos, o orador pergunta o que é"liberdade 
de éonsciencia. . 

Si e- o direito de pensar cada um dentro de 
si, ás escondidas, então diz : grande favor 
nos fazem os nobres deputados com essa liber-
dade. · · 

Si ha quem entenda que a liberdade de 
conscieneia é isso; não ha senão um meio de a 
·embaraçar : é renovãr ~ inquisição ; mas, si se 
entende .que essa liberdade se deve mauífest.ar 
por actos sensiveis,pela palavra, então tal opinião 
é opposta á doutrina da igreja. 

A liberdade de cultos não é senão a manifes
tação sensível da consciencia livre ; não ha li.:
berd~dede consciencia sem liberdade de cultos, 
tudo mais é distlncçàO de sfmvles classificação, 
~ue não tém realidade psychologica. 

. Lê trechos da. obra de llup<mloup. _ 
Os liberaes ·querem que se realizem as freiós 

constitucionaes em relaç:\o á igreja do Estado; 
não ha constituição livre sem taes freios; o go
verno do povo. o poder da democracia, sem 
correctivo, cahirão no peior dosdespotismos. 

Quer quo o catbolicismo tenha os freios, ·que 
sU!.Jporte as consequencias da .posição que as-
sumiu, e a que se agarra. . 

. Conhece a tolerancia da igreja; ella só sabe 
fallar em tolerimcia quando essa pôde ser um 
obstaculo ·a alguma reforma liberal.. 

Lê um trecho do jornal Civit(J Catltolica., qil.e 
·se publica em Roma, e é org:io offi.cial do Va-
~cano. . 

Não é só a liberdade religiosa que o catho
licismo condemn3, é t"oda a especie de lilier· 
dade. . . 

Lê as palavras de Pio 7. o no breve de 1.9 de 
Abril de i8l4; esLe Papa dirigiu-se .á consti· 

= tuição da restauração de Franca em i8i4, e con. 
demnavll a liberd~de de imprensa. . 

No breve de ·l. • de Fevereiro de 18i5, Pio 9. • 
ocndemna todas as liberdades; Jê este breve·. 

O vaticonlsmo representado por suas autori
dades superiores, niio é se não um instrumento 
de le:ritimismo, .debaixo· de todas as fórmas 
que e!Je assume em Vtlrios paizes. . 

O ultramontanismo é pratico, em vez de 
r>erder-se nas regiões abstractas da methaphy· 
sica .religiosa, procurll uma _applicação social 
directa para as doutrinas, que prega: lê() trecho 
do livro do padre }[orél para mostrar . como o 
ultramontaiilimo encara a industria moderna.· 

A igreja.que não aceitll a liberdade como um 
· -c-direito proprio do homem, chega á conolnsão 

de que este póde legitimamente .ser escravo ·lê 
o que a sagrada congregação referindo-se. âos 

que sendo catholícos, impugnam a emancipaÇão 
dos scravos. . 

O padre Morél distingue perfeitamente a 
questão:do principio da questão do acto indivi
dual. 

A igreja declara que a escravidão não só é o 
estadG legitimo, como é o estado necessario. --.... 

Todos os systemas possíveis de relações entre 
a Igrejo e o E~t~do reduzem-se a tres: liber· 
dade completa de cul_to, que iguala to~as as 
igrejas per;~nte a lei; o reg:Jlismo, isto é a pro
tec~ão do Estado a uma. ou mais igrejns subsi· 
diadas, sob a cO'mpensação e o fim de certa au· 
torida.de exercida pelo Estado sobre essas igrejas; 
a theocracia, isto é, a subordinação do Estado 
ã uma igreja illimitndamente privilegiada. 

Não temos liberdade religiosa; nem se sabe 
qu~ndo a teremos ; havemos de escolher entre 
a theocracia e o regalismo, ê preciso em nosso 
paiz ma·nter os llns constitucionaes creado.s á 
reJigiiio omcial. 

No Brazil, as· associações ui tramontanas, as 
associações religiosas, encobertas sob varias de· 
nominações, devem estar sempre incursas na 
maior das suspeicões. 

O ultramontanismo não ~eria o perigo que 
é, si elle não fosse o mais perfi do dos inimigos 
e o mais solapado dos adversarlos. 

·_Mostra o que são certas associações re1igiosns _ 
fundadas aqui e em França, como a de-Jesus • 
011erario. . . . 

Quando se propõe a formação-de uma associa- -· 
çfio catholica, cumpre indagar, não o que ella 
:pode ser, mas o que ella de~-e ser pelo modo, 
porque se organ.iztt e funcciona. Assim si a 
associ~ção diz que se propõe á educação do sexo 
ferqinino, é necessario inquirir da natureza da 
educação . que ellu tem. em vista. 

Para não fatigar a camara não mostrará q-ue 
os principias da educação religiosa que se ln
·runde á puericia nesses collegios, levam na es
sencia a immoralidade e a perversão d~s almas. 
Não fará a historia dess3s invocações do Sagrado 
Coração de Jesus, em que os desvarios d~ uma 
idiota, ncommetlida de nymphom~mia lúrnaram 
corpo, e serv~m de L~se á instrucção moral que 
se dá nessas associações, mas aponta á camara 
o genero de moralidade que os livros de educa
çlio, destinados ao uso da infaucia, vai infundir 
necessariamente nas almas ainda não forma-
das. · 

Os defensores das associações religiosns dirão 
si os factos que cit~l, si -as immoralidadei oc
corridas nos collegíos de taes associações são 
simples conseqaencias fortuitas, ou frnclo na· 
tural do metllodo pedagogico applicado á edu· 
cação das crianças; si não é natural que- ajo· 
ven educada· nos cannos ·mais ardentes da sua 
-vida, sob semelhante regirneil ·de herotismo e 
sensualismo, não estâ perfeitamente amolgada 
para o pasto do celibato,· dos capellães de colle· 
gios religio~os -~ 
'Cita o caso do processo intentado ha poucô~ 
annos em To_ulo~se _c_pntra um S:lcerdote Arrás, 
no qu:il .foi provado __ que n mofa-·vietTma de sua 
lubricidade era educada por livros semelhantes 
aos que· se referiu. As estatísticas francezas 
·provam a superiorifulde da iri.strucção secular 
sobre a instrucção ._religiosa nesses assumptos. 
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No nosso paiz não consta um só caso desta 
ordem entre os professores leigos. 

Poderi:1 ainda apresentar outros documentos, 
mas está fatig3do. A sua conclusão é esta : si 
:~s instituiçõ_es de ensino, de educação e caridade, 
qllill se acobertam sob invocações ultra monta
nas, escondem muita causa diversa do que in
culcam, emquanto fôr o regalismo o reg-imen 
dominante no nosso pab:, cabe aos poderes do 
Estado serem a sentinella vigilante da morali
dade publica e dns. instituições liberaes contra 
a influencia solapada e irresistivel dessa especie 
de ednoação. Não b;JSta o rotulo, que as dissi
mulam~ é preciso estudar-lhes a naturez~ in
tima . .l!intende,-portanto, que deve h~ver abso
luta prohibição para o ingresso no nosso paiz de 

L• dita do de n. 250, relalivo ás lei~ so.bre 
.mineração da provinci& de llfinas-Geraes. 

3SSOciação de lul ordem._ · 
Quanto ás associacões de que se trata, nota 

os seus estntutos que moi disfarçam a sua in
tenção desrnoralisadora, N~o é a caridade o seu 
fim, mas o proselytismo nas jovens das mai.s ele' 
vadas classes da socied3de. · 

Pede que não. llle ~ttribuam intenções es· 
tranhas : nDo pretende ferir senão ao systema, 
que se envolve em fórm~s mentirosas para 
mudar a credulidade das mãis de ramilia bra· 
zileiras, victimas· inconscientes da sãh ia e infa
tigavel conspiração, que se propõe a minar todas 
a:> instituições politf.t:~s e sociaes. · 

Serão essns associ~ções puramente civis? Não; 
são instrumentos ·ultramontanos regidos com a 
machina do jesuitismo. Serão nssoeia9ões ·com· 
pativeís ao menos com a moral na sua elevada 
accepção ? Não ; são a expressão da moral je
suitic~, que até hoje não comprebendeu a fa
mília senão para dissolv-el-a. 

......__ Concluindo diz qp.e qu.ando ~ssociações desta 
ordem vêm bater Js portas du paiz cow o cortejo 
de todos os males com que ell~s 18m perdido a 
liberdade e a ·moralidade dos outros, é neces
sario que o partido liberal, ·que os bons cid;tdãos, 
que os pais de familia se reun~m em um exercito 
de homens convencidos para opeõr·lhes o mais 
invencível embaraço. VtnJwm qu~ndo a liber
dade religius~ existir entre nós, porque a liber
dade estabelece por si mesma o reme di o p~ra os 
males que occasJOn~, mas, emqu3nto a liberdade 
não existir para as ércnças aca tholicas, é preciso 
que a religião privilegiada pelo Estado, seja 
mantida pelos freios constitucionaes. 

A discussão fica adi~da pela hor:~. ·;:""' 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem' do dia !8: 

!.• parte ( a.te :1. :1./2 !tora) 

Discussão unica da emenda do senadoao pro
jecto n. 67 sobre o monte-pio n D. Maria Luiza 
de·Brito Sauches. · 

2.• discussão do projec_to sobre a exportação 
da herva-matte. 

Continuação da 2• discussão do projecto n. 8~ 
sobre secnlarisação de cemiterios. · · · ' 
· Continuação da 3• discussão do projecto sobre 
damno e sinistros. · · 

~-· parte 

2. • discussl'io do orçamento do ministeri<i da 
agricultura, commercio e obras publicaiJ; · 

t880-N. ~9 A. 

Redaq;ao jJara 3. • discus$ãO das eme11àas feitas. 
· e app1·ovadas pela camara dos deput(l~O~ a pro.:.: 

posta do _governo {i$ando a despeza do minis
!erio da justiça para o exercicio tk :188i-i,88%. 

Acrescente-se 110 Iogar competente: 
A assembléa_geral resolve: · 
Art. O ministro e secr~tario. de estado dos 

negócios da justiça fica autorizado a desl,lender, 
no exercieío de Ul8i-t882, com os serviços de· 
signados nos seguintes IJ<U"ag~aphos a quantia 
de 6. 62 7: 070589i. · · 

A saber;. 
N. :1.. Secretaria de estado . ...,. Sendo somente 

~0:0006 para o relatorio e3:500;S pará pa~ 
pel, pennas e outros· objectos, tM:i7Ql!QOO 

N. 2. Supre111.() trilmnal dejustiça.-Supprimlda 
a gratificação do o1Jicial enca,rregado dos 
arestos .•.. ,............. !M:5.í-2n<JOO 

N. 3. RelaftOêS ••••••• , ... ~.... 6lt..:826®00 
N. ~- Juntas commerciaes.-Reduzidas a ::10{)8 

as despez.as com expediente nas de S. Sal· 
vador e Recife, a 400~ nDs de Belém e 
l"Orto Alegre, a. 3006 nas da Fortaleza e 
S. Lu.iz; supprimida a quota para alu-

. guel de eas~s em Beiém, S. Luiz e For
taleza, e sendo essa degpeza de i: 500$ Jio 
Recife, ~:60Q;Sem S. Sulvador, 3:000~ na 
cõrte e 7201'> em Porto Alegre, 81 :320~00 

N. 5. Justiças de i.• instancia, 2.!»7:27~7U. 
N. 6 • . De~pezas.secretas· da. policia, UO :.0005(100 
N. 7. Pessoa! c material dapolicia . .....:.Reduzidà 

a i:OOO~ a d!lspeza com illuminação, com
pra e conservação de moveis da casa do 
jury da eõr\e............ 662:3696000 

N. 8. Guarda naciona!. . • • • • . . . . 3:000,$000 
N. 9 .. Casa de dctençiio c asylo de mendigos~:_ 

(Como na proposta.) · 
N. to. Eventuaes. (Como na proposta.) 

Idem do projecto n. 43 sobre a jubil:.~çJo do 
ch:~ntre F!ancisco José dos Reis. " , 

N. H. Corpo militar àepolici~,~~PP~ffiiªa a 
des-peza de 9:000,$ com ~ compr~ ile ~f.· 
mamelito, cgrreiame, etc.; ~d~íh~o .. a 
i: 000~ as de inspecção do corpo ; a rgua,l · 
quantia as de acquisição ·de utemis fob
jectos para companhias;_ !l 50(!8 as ~~ 
aluguel de casa para novos po~tos de 
guarda; a 480~ ns gratificações aos .ór:cle" 
nanças domiüistrodajustiça·.~,;s~:O~Q@l)O. 

~- 12: (Cómo-~aproposm.) · · · ' · · 
L • discussão d() projecto n .. 25 sobre resti

tuição ao alferes Candido da Fonseca Galvão. 
2_• dita do de n. 5~ isentando do direito de im

portação~o ·~matecial...;..d.estiul!de-~Xil~~l--N..-l~{Wsm.-f----....,-------:-:--~ 
productos dos Estados-Unidos. N. H,_ (l~em.) 

Tomo lU.-W. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 271U11201 5 14:53- Pêgina 1 ae 33 

474 Sessão em 28 '-de Julho de ISSO. 

N. 13. (Iuem.) 
N. !6. (Idem.) 
N. !7. (Idetn. ) 
N. !8 . (Idem.) 
N. i9. Em vez de-HS:S20S, diga-se 1.9i:030~ . 

Sola das cou1missoos em 2í de Julho de.l.830. 
-Liheralo Brrrroso.- Prado Pimentl'l.- Affonso 
Penna.~Aragão Bulcão.-FabiQ Reis. 

Levantou-se a sessão ás 5 :l/il hora·s da L;Jrde. 

Sessão em ~8 de Julho de .1860 

PRE~DE~ClA DO Sll. i'!SCONDE DE l'n.\DOS 

SU!!l,tAlUO.-tsPtnl<.l-"T:r;.-Pareeera>.- Projoc\o~.-Obocr· 
' 'oçües do Sr. Cost:J. Ribeiro.-Disens.ão oln cmenol., do 
senado n. Gi.-3.• c 3.• discussão do projcc\o n. ~7 A. 
- 2.• e 3. • i! o p·ojeelo n. 4-1. Emenda.- {. • do jlrojccto 
n. $.-L• do de n. ~ A. Discurso do Sr. :Ucir:1 de l"ns
e<>nccllos.-l.• do tlc n . 250 •. Di;cur;o~ dos Srs. -!JI'onso 

.. !)onna o Sergiq de. C.1.stro.-~EGtiSOA r .AnTe DA or.n:ll DO 
Dt.L.--2.~ di:;cosj.\Q do orçamcuto •la ,_~~ir.u l lura . JHs
cursos dos Srs. }hrtim fraoci;eo, Prisco l'araiso , Joo· 
nuim Serr• e Ccs:>.rio Ah·im . ....;.IIedacç;1G. 

e sem ella os Srs. Belfort Duarte, Couto !bgo
lhães, EsrJeridiiio; Espindoln, Fr~nco de S:í; 
Fidclis Bolclho, Joa~q_im Breves, Joaquim Na· 
JJuco, Lourenço de· Albuquerque, ll;mocl !~usta
quio, Sern phico, Theilphilo Ottoni e Theoaomiro. 

Ao_ meio dia o Sr. presidente declara nbert3 n 
sessão. 

E' lido e :tpprovada a aclo. du sessãot-Ontecc· 
dente. ··· -

O Sn. L• SECRETAnto dit conta do seguinte 

ExPEDIENTE 

Ollicios: 

Do ministerio do imperio, de 27 de Julho 
corr unte, devolvendo, informado, o requeri
weulo em que o padre Antonio Francisco 
do Nascimento, viga.J·io de Morrinlios, na llro
vincia de Goyn, pede um anno de Jic~:nça 
c.om a respectiva corrgrua.-A quem fez. are-
quisição. . · 

Do minisler io da mal'inhn,de 26 de Julho cor
rente, transmittindo, o reC]Uel'imento competcn
tcmeute informado, em que o m~udador da 
olliciua de calu fates dú ar.,~ual ele marinha da 
cõrtc, Luiz !rinrtius Pinheiro pede, o abono d:r 
g·l'Jtiflcn(iiio extraordiu~riu a que se ·t·llfere o 
reg-ulamento de 187!L-A' com missão ue pens\í5ls 
e orden:~dos. 

A's H ho1·~s d~ manhã. feitn :1 chamad:J ~cha· 
ram-se presentes os St·s. : Yisconde de Pr<tdos, 
Alves ·de Araujo, Prisco J'ar3iso, Rodrigues 
Ju.nior, zam:t, ['ratlo Pimentel, Corrêa Rnbello, 
Manoel do !lln~nlhãcs, Almeida 13arboz~, Jo:~
quitn Serra. Affonso Penna, Viri~to de l\Iedei· 
ros e Luiz Felippe. 

Compáreceram depois da chamada os Srs ~ : Do rainislerio da agric.ultur~, de· 26 de Julho 
Costn .Azevedo, D~nin, Franco de Alm~idn, Pom- cm·rente, remeL\enà~,info~mado,o·rcquerimento 
peu, Fabio Reis, Tavares Delfort, Americo, I, i- em que . a companhia nacronal de n~vea-:wiio d:t 
berato Barroso, João Brigido, Souza Andrade, linha costeira o fluv ial da provincia de-Santa 
Tbeodnrelo Souto, Moreira Brand~o, Alldon C:;tlr~rina pede pro1·ogacão do seu conlrato·.- · 
}lillanê.z, Pedro Luiz, l\!cira de v~•sconcel!us; A' commissiio de commercio, indust!'ia e artes. 
Bunrque de .Macedo·, Cosu Ribeiro, Aurcli:luo Do mesmo, de 27 de Jul:•o cor~ente remet

·de Magalhlies, Ulysses, .Mariano da Silva, lU- tnndo, em addilamento, capins do~ oÍUcios d:~ 
heiro de ~[eneze~, Monte, llanos Pim~n tel, preshtencia de .Pernambuco e do comm3ndante 
Soares Brandão, Francisco Sodré, ?.Iont.c, Frei- de Fernando de ~oronha, í•cerca d:. explora~iio 
tas, Ferreira de Mc.ura, Ildefonso de Ál';.~lljo, de pllúsphato de cal ntH}Uolla illw .- A quem 
losé Bassón. Rodolpho Dama~. Ruy l3arboza, fez o rcqui~iç:io . 

. So_ulo, A. Frauç..~. Az~mbujn .?úcircll<:s, Hortn Requerimentos: 
de Ar.:~ ujo, França C<lr"valbo, Baptista Pcrcir:t, -
José Caet:mo. Freitas Coulinllo, Fredurir.o l\cg(l. D~ Ang-elo Jaciutho Simões Illilior, estud:nm 
Abreu e Silva. Carlos Affonso, Candido de O!i: do 2 · • anuo do' plw.nnacia dn córlc, pedindo 
veira, Cesario Alvim, Galdino, Ig-n11cio )l:trtins, pr~st:•l' ex:nne tlc :mntomia c physiolo:;in, :llim 
Lima Duarte, 1\fartinho Campos, B«rão Homw1 ~ ~e pn::sar para o 3. • ;~nuo medico tia mesma 
de Mello, Gavifio Peix.oto, Murtim Francisco. f<~~ultlade . 
M~r~im Fr~ncis~:o Filho, Ole;:ario, L!!onci:J 1lÚ De .E~zebio ~c Almeid~ M~rlins Co~ta, pbnr
ca.rvalllo, Tamandur6~ Jeronymo .rordim, S~1·gio maceuuco, pcdmdo ;;;:ltncul;.~r-se no 3.• :.nno 
de C:tslJ·o, Silveira .do Sou1.a, Camargo. Flon.m- do · cut·so meu i co da curte, depois dc ·prestor 
cio rle Abreu, Jeronvruo Sodré, Antonio Cnrlo~ exnme de vn~tomi;~ e llhysiolor;ia nn mesma fa-
•= Slnviíl. • - culd:;de. 
' Compareceram depois de aberta a sessão os A' commissão de instrucçíio publica. 
Srs. Antonio de ·Siquelr~, Buleiio, Sigismuudo D~ G. Figuei!'~ & r.omp., l'epreseu t:mdo contra 
ll_anoel ~arlos, ~{allleiros, .Murcolino llourn; :~ pretenç5o e:x.~r~da no decreto n. 59l:S:2 de f3 
D1ana, Beltrno, Joa~uim _Tavares, Souza Liula, r~e Ages Lo de i8í5 relaiivomente ao fabrico de -
S?tua Carv~ lbo, . Ep~nunondr•s; ~a ldanh~ M~- sulphureto de carbono.-A' commissão de com-
rmh_o: Bezerra de Mene7;es, Morcll' .. de_ Bllrrcr5, mercio industria c ~ rtcs; . 
Fclrc10 do~ Santos, Bezerra Cuvalc:mu c Fer· Dos Drs Cliru-100 B~ r' ·o~ ;; · • 'C d. s·1 -nando Osor•o . - • . _, u "'"' ....... r~ o 1 vetra 

• · _ _ _ da lllotta e entro, perl wdo .. a garantta ·de juros 
Faltaram com · par~IC![laçao. _os Srs. Ar<rgão !J<ITa a qu:tn Lia de 500 000$~com quept•etendem 

e Mcllo1 Anqraue P1~to, Bar~o _da Est:meh,, f·Jrmar uma ,wmp;>llhi;l, p~ra cultura do
F.r:mkhn Don:1, Fredertco de .• \lme1da!_ Jo~c Ma· 1-c~ f~ em_grandc .. esc<:~la . .,...,.A'$. com missões de .fa-
rtanno,...Macedo,--M.eHo c·Aivun, Mello . fra.nço ; zeuda e com.mercio, industria e artes. ·. . _ 
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l'ARECECES 

.l pctir :10 corpo legislativo conceder i:nct·cês lle-
' cuniarias. · 

Snla elas commissue5, em ~6 de .Julho de !880. 

São lidos e npprovãdos os soguiutes _ 

I -Almeida Couto .,_-Joaq11im Sen·a.-Galdino das 
N t'VdS, 

A' commissão ào pensões c ordenado;; foi pro
sente o rCIJil.ilrimento· em que os empregados 
dos escriplorios dos p1·oourador cs dos f~ilos da 
faz11nda naeional ·pedem nugmento da grn tih
caÇ5o mensal quo uctu~lmeo te percebem, e é 
de pnrecerque se pe~am in ~urm:1çücsao g_overn.o.:. 
remcttendo-se-lllc para 1sso o requor:mcntc: 

SHla dns commissões em· 26 ·de Julho de 
J8S0.-.11meiclq· Cauto.-loaquim Sm·a.-Gal
dino das 1'{cves. 

A commissão ele pensões e ordenado~. tendo 
examinado o requenmento de D. Carolina Car
lola de Barros Lima, viuva do alferes do exer· 
cito Ig-nacio de Ba_rros Cardoso Lima, pedindo 
umu pensão em atlençiio aos scrvicos prestados 
por seu fallcâdo m~rido, ó de pnrecer que seja 
o requerimento remeUido ao governo, ;>~ra re· 
svlvee como julgar mais acer.tado, visto só a elle 
competi r .o conceder mercês pecuniarias. . 

!880. - N. 52 S:rla das commissões. em ~6 de Julho de iSSO. 
. A com missão de pensões e orden~dos, a quem 1-e!;meida Cauto.-lw quim Serra.-Go.ldino das 
foi presente o requel'imento do vig~rio - felix.' N s. 
José Marque:; Bacalh,io, tJCdindo, â.vista de sua Siío lido~, ju~go~os objecto de deliberação e 
avanç~da idade e moles lia, uma peusi.io equivu- ma.!!-cl~dos tmpr.mtr os seguintes projectos p-re-
leule a sua congrua, resign:wdo os-re:~pectivos cea1dosde pareceres. · 
benelicios, é de parecer que seja o requerimento 
enviado uo go1•erno. _ 

Sala das commis$ões em "27 de !ulho de 
!~80 .-Alm~da Couto.-Joaquim SerJ·a . ..:...Gal· 
d 1110 rias Nevr.s. · 

1880.-N. 53. 

.A commissão ·dc pensões e ordenndos ten<lo 
ex~min:ulo o re.querimento de_ Fr(lnCi$.CO. de 
Po~Ja C;~valc~nll de A!buqu~rque, secretario 
da IDLendencra da :,'Uerra, 11edmcto qoe se nie
lhorc a p~t·t ,l r•cl:ttivn ao Ol'den3do, é de parecer 
que srr pe~~. iurorrnn~õ··s. ao governo, remcttcn-
do·sll Jl:lt'a rsso o reqneranento, . 

Sala d:~s com mis-.;ües, em 20 de Julho de iSSO. 
-Almeida Couto. -1 oaquim Serra . .-:.Ga.ldino à~s 
Neve$. · -

1880.-N. ~~-

i 880-N. 7:1. 

A commisslío de commercio, industria e urles, 
a quem foi presente, em virtude elo despacho 
da mesa de~ do corrente, o requerimento do. 
conselheiro. Guilherme Shuch de Capanema, so- .-
licit~ndo do. poder )egislativo, como premio que 
l!Je f11cult~ a lei de 28 de Agosto de 1830, n con
ccssiio de [:l rivi legio exclusivo, por quinze annos, 
pnrn fabric:~r neste Irnperío o sulpllureto de c~r
l;ono ua:> con~ções mais apropriadas á extiocção. 
àa form iga saúr;a, segundo o p1·ocesso pelo re
querente inventado e ~pp!icado com semelhante 
fim ; vem suhmettet• a esta augusta camnra o 
resultado de seu exame e com elle ó seu parecer ; 

.A commíssão, reconhecendo, por ser notorio, 
as v~utagens incontestaveis que da applicação 
de semelhan te producto tem colhido e continúa 
a tiro r a lavoura _do pniz, por proporcionar-lhe 
um meio bcil , economico ·e efficiente parn. des-

,; A' · cc1mmissão de pensões 0 ordenados 0 foi .tl'uir um de seus maiores flagellos, ttl.nto mãis 
presente 0 Tequcrimenlo em qnll Antonio de terrivel, quanto difficil é perseguil·o em seus 
souz~ ArauJ·u Talão, carcerei ro da cndê:t de 'r~- recondito.s e bem organizados escondrijos; 

d Atteudendo nqueantesdo requerente nenllUm 
lll:ll\ u:i, da provincia de Minas Geraes, _pede outro tivera neote pniz a-idéa de applícar o· pro· 
augmcnto de ordcn:~do, e ó ue .parecer que seja dueto de que se trllta :~o fim indicado e nas con· 
OUYitlo o governo a rcsp.~ilo d:t p~eten:uo do dit;ões por el!e imaginadas, e inuito menos a de 
suppl ic:nll~, scn~o o me~mo rcqu..,rim;.nto n dotar o paiz com. a industri:~ . da fabricação do 
elle remettJdo. . . mesmo produclo, apropriando-o a esse mister; 

Sala d~s commissües, em 26 de Julho de i880. \ Que sen~o reservada na. Europa a rabricação 
-Almeida Couto. -Joaquim Snrra.-Galàino dM do sulphuret.) de carbono, que demais possue a 
Neves. . · . · · . 1 proprie~de de ferver á baixa temperatura (3.8°), 

. . . rõra preCiso ao requerente, p3ra conseguu· o 
i SSO. - N. tiS. . ·1 fi m proposto, fli'Ocei:ler a ensaios sob sua respon • 

. · sabilidade e á custa de seus proprios recul'S()s; 
A' commlssuo. ·.ao pensões e. ordenados fõi Que c'op1 esses ensaios e em montar as (abri-

presente o requerimento .de 1). Luiza Carolina· cns que estnbeleceu, tanto nesta,eõrte como -nas 
de Allmq\].erque,.viavil do2 .• sa rgento do corpo pro vincias do Rio de . Janeiro e da Bahia pan 
militar de polici:~ da pro-;riocia do Rio dil Ja- - snlisfazer as !)ecessfdades da lavoura, tem ore, 
neiro, AJTonso Be1.er-r;1 de Albuquerq ;H~,pcdindo ·querente despendido considerayel . capi~l,- que 

· u~a pensão em tmençiio ao~ bons serviços· pre:;c 'não ·podC!rá ser resarcido ·.êm. curto prazo, prin- . 
tados por seu .falbddo marido,_ é de parecl~r cipnlmente, ficando sujeito á ·concurreilcia de 
que sf.lja .. o .requerimento - e.documcnl-os ... il elle I espe~uladores; .. :~ quem·será facil, apro:\reitando
annexo.s remetli~os ao go:emo, P?ra P!Oceder . se da experiencia. adquirida. c u.tilisando-se dq 
como;:_ JUlgar m:us couveureute, v1sto nno com- . l).e550<JI. ~4uc:tdo por eUe e· a s ua custa, -montnr 
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ouiras fabriéas em cÕndiçõas mais vantajosas, 
com damno manifesto e inevimvel prejuízo do 
inventor; . 

Considerando que ê de conveni~ncia publica, 
como já foi reconhecido pela citada lei de i830, 
si não fosse justiça, garantir-se a propriedade 
debaixo d~ qualquer fórma em que se manj· 
feste, animar por meio de premias a introdu· 
cção no paiz. de qualquer in~euto ou industria, 
de que lhe possam provir vantagens ; · 

Finalmente, tendo .;~m vista os vrecedentes e 
a praxe até agora seguida de· se converter o 
:premio promettido naquella lei em um priYi· 
legio por prazo mais ou menos longo, -segundo 
a importancia do objecto, inTento ou industria 
que se trata de introduzir no paiz, tendo-se res· 
peito ás diffi.culdades a isso inberentes : 

E' de parecer que seja deferida a aHudida 
pretenção na fórma requerida · e ness~ confor· 
midade offerece o seguinte projeeto de lei, para 
ser submettido á_ discussão e deliberação desta 
augusta camara : 

A assembléa geral resolve : 
Art. L• Fica concedido ao conselheiro Gui

lherme Schuch de Capanema o privilegio por 
:UI annos para fabricação do sulphureto de car
bono, principal ingrediente empregado na fabri
cação do seu formicida. 

Art. ~ ~ • Ficam revogadas as disposições em 
contrarro. -

·Sala uas commissões, ':.7 de Julho de t880.
Jer~nymo B. de ~oraes Jardim.-Theophi!o Ot
tom ,-"-I. Sera]Jk1ca de Assis Car"llalho. 

i880-- N. 72 

.A commissão de pensões e ordenado! exa· 
minou attentamentll não só o requerimento dos 
escripturarios paisanos da reparticüo de quãrtel 
mestre-gen~ral, annexa á seeretarh de estado 
dos negocios da guerra, em que pedem entrar 
na ordem geral dos empregados civis do mesmo 
ministerio, distribuindo-se em ordenado e gra
~Hicaçâo as vantagens militares que estão peree· 

. hendo; eomo t.:Jmbem as informaçces prestadas 
pelo ' ministro da guerra em ollicio de 2i de 
Junho ultimo cobrindo outras da secretaria de 
estado, ds repartição de quartel·mastrcogco.cral 
e da repartição llscal ; e · 

Considerando que todos os empregados civis 
do ministerio da gueJTn t~m ordenado e gn@
caç5.o com excepção somente dos suvglicames 
sem haver para tal desigualdade razão ;~l.,uma' 
nem tão _pouco conveniencia do serviço publico~ 
ant~ collo!:<!ndo os peticionarias em condições 
ma1s precanas do que os outros empregados 
-civis, e tirondo-lhes o direito ao ~ccesso e apo· 
senudoria, cem o bem diz a i. • seccão da repar
lição nscal da guerra ; • · 

_C?nsiderao.do, finalmente, que os vencimentos 
m1lttare~ que ora percebem os supplicantes 
podem, MI!l gra-vame para os cofres publicús, 
ser CO?V~rtidos em ordenado e_gratificaç~o; • a 
co~m1ssao: de -parecer que seja ad.o_ptado o se
guinte projec\o: 

A assembléa 'geral resolve : 
.. .Arti~~ 1mico. Aos escripturarios paisanos da 
repart1~ao de quartel-mestre-general ficam u-

tensivos os direitos e regali<~s dos empregados 
civis do ministerio da guerra; percebendo an
nunlmente cnda um 1.:8005 de ordenado e 6008 
de gratificação ; , revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 27 de Julho de i880.- . 
Almeida. Couto.- Joaquim Serra.- Galflina da& 
Nevts. 

O Sr. Cost:a Ribeiro (pela,ordem) :
Sr. presidente, por meu.· intermedio n camarn 
municipal de Bezerros, em Pernambuco, dirige 
llO corpo legislativo uma representação Dedindo 
um pequeno nuxilio para uma casa de caridade 
allt existente. 

Mando á mesa a representaçiío, e espero que 
V. Ex:. se digne dar-lhe o destino conveniente. 

Vem á mesa e é remettida á com missão de or
çamel'lto uma repre~entavão da camara muniCi· 
pal da vi!la de Bezerros. 

PRI~IEIRA PAR'rE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão e é sem debate apppro
vada para subir á sanc~ão a emenda do senado 
n. 6i, sobre a prescripção em quQ incorreu D. 
Maria Luiza da Brito Sanehes. 

Entra em 2.• discussão e é sem debate appro
vado o projecto n. 297 .A, sobre direitos de ex
portaçlio da hcrva mate. 

O SR. SERGIO DE CASTI\O (pela ordetn)," pede e 
a cam~ra ·concede dispensa de interstício para 
que este projecto entre immediatamente em 3. • 
discussão. 

Entrando o projecto em 3.• discussão, é sem 
debate approvado e remettido á commissão 
de redacção. · 

Entra em 2.• di5cussiio o projecto·n . . 4.3 sobre 
a jubi!a~iío do chantre Francisco José d.'is Reis. 

O Sn. JOAQuiM SERRA. (pela ordem ) pede e a 
camara concede dispensa de interslicio para que 
este projecto en-tre immediatamenie em 3.• dis-
cussão. · 

Entrando em. 3.• discussão, é sem debate 
approvado com a seguinte 

EMENDJ. 

Conceda-se a licença pedida de um anno pelo 
padre Antonio Francisco do Nascimento, vigario 
collado ha mais de 30 annos da freguezia de 
Nossa Senhora do Carmo de l!Iorrínbos, pro· 
Yincia de Goyaz, com a -respectiva congrua. 

Em 28 de JUlho de i6SO.-A h:es de .draujo.- · 
Jeronyn~o Jardin~. 

Entra em -1.. • discussão e é sem debate appro
vado o projecto n. 25 sobre o alferes Candido 
da Fonseca Galvão; 

Entra em i. • discussão o projecto n. 54 A, 
sobre isenção de direitos de importação ao ma· 
terial para o pala cio da exposição dos Estados 
Unídos da Am'erica. . · 

O Sr. 1\l.eira. de 'Vaseoneell08:
Sr. presidente, tenho duvidas e rapugnª-ncia em 

.. prestar o m_eu voto a este ·projeeto:·eiiiguanto a 
nspeílo de!ie não tiver explicações,-que me·deter· 
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minem a formar um juizo certll e seguro, de \.paiz; traz_ um onu.s e acarreta um- prejuízo sem 
que com effeito é legitima e necessarla a isenção vantagem nem justiGcaçiio. 
de dire1tos de importação, com que elle pretende Vou trazer á c<msideração da camara. um 
favorecer a construcção de um pal~cio destinado trech-o do parecer da commíssão do orçamento 
á exposição de generos ou productos da America do nnno passado, que vem em meu auxílio e de
do .Norte. . . ~onstra QU\'1, com effeito, não se ach~. em con-

Este proJeCto fo1 oprl?sentado na sessão do dtções de ser adaptado este projeeto. 
anuo pnss:~do por alguns de no,sos mais -distin- A ntustre com missão de orçamento do anno 
ctos collega~ e ~cha-se com eiTeito amparado e passado declarou que a isenção de impo~tós se
protegido pelo p:1recr•r da illustre commi,;são de mel!:tantes acarretava para o Estado um ntrazo 
orçamento; m~s, não obstante o respeito que na;; linanças na importaneia de 3.000:000$000; 
devo, a estimn que tributo nos autores do pro- e que si esses f;1vores fossem. diminuídos -podia 
jecto e aos membros da respectiva commissso, dab.i resultar eonsiderave-l augmento na receita_ 
por isso me.,mo q11e lhes devo respeito e estims, e proporcionalmente diminui~ão em alguma dus 
tenbo nece~sidade de dat· as ra7;ões por que estou verbas dos impostos, que dev1am ser creados. 
resollrido a negar-lhe o meu voto. _ A commis~5o se exprimia nessa occasião nes-

Sr. presidente;- todos reconhecem, todos ela- tes•lermos (lê): 
mam contra o _estado ~e ~trnz:o e dec~dencia das- , Convém neste lugar ponderar, que seria 
finan~as ~o pmz. (Apo!.id,,s.) Pesam ~obre a po- acertadissimo restringir ou evitar absolutamente 
pulaça?. lmpo~tos l_ll.ttD?-n.mente ;;:ead~s, e, dos a is~nção. de direitos de consumos, que com 
qu.aes amda naa. fot utltvlada, e~~es 1 ffiP'?~tos, tanta facilidade o corpo lei(isl3tivo concede :is 
alem de sob_rec:1rreg~r com mmta s~vendade emprezas particulares. Resalta o inconveniente 
o P?Vo c~ntrt~~mte, ~oneorr~m t3m~~-~ JS:r~ a ·da medida desta orden1, sabendo-se, que della 
decadeucm, p,Ha o atlazo da mdusttl~ 2,nt:o1a provém um desfalque pelo menos de ::l.OOO:OOO~ 
(Apo-~dos_.) Pu.rece que nestas con~tçocs n~o annuaes na receito publica. • 
tem Just1acaç~~o adaptar-se um projecto para . . _ 
conceder isençiio de impostos a materiaes des- S1 ~ D?bre com'!lltssao entender, que denra 
tinados a palacios. .. restrmgtr, ou ev1tar obsolutnmente esses fa-

Comprehendo, senhores, q11e 0 paiz faça sacl'i- vore,-. como f:1yoreceu com seu parece e a-poio_ 
ficios, não obstante o atPLtO de suas ünancas, o ~~esente prOJecto ~ _ · . . 
:par:~ promover melhoram~ntos materiaes mas St o abuso dessas concessoes tem preJUdicado 
só mente uquelles de onde resultam proveílo e ~. ren,da do Estado J?.a grande som ma de 
vantagens, e q11e podem -se con~iderar repro- 3. 00~~000 como authortsar e aug_mentar esses 
ductivos; mas não 1)arece me que neste caso favoLes para uma cmprez:.a, que nao é urgente, 
esteja um palacio destinado para exposição na ne~ ao menos reprodu~ttya ~ _ _ 
capital do Imperio. :No ~ntretan~o _essa dtmmulçao nll.O s_e fez •. e a 

O S F ., . C . . d . propna cornm~ssao que com tanta ms1stenma a 
n. ~rus o_UTINHO: -Apara CJ , trata- aconselhava, e que quer sustentar com seu pa

i:e de um~ Ll!dustnn purtwp.la! ; eli:J que faça recer a presente JSenção 1 
est.e pJlacw a sua cu~ta e nao a custa de sacn- Ora, a commissão que assim pensava não 
ficros do thesou.ro nac10nal. devera com o s~u parecer autorizar a adopção 

O Sn. MEI!l.A. DE V.\Sco"CELLOs : - Foi apre· d~ste projecto, lllle traz em larga escala e· sem 
sentada á consider-Jçâo da csmnra, e submettida limites aisen~ão de impi'isto de importação para 
a puecer da,respectiva commi~sjio, uma-petição uma emprezn puramente particular; fazendo-a 
de Eduardo Artilur, em nome da Associaç.'io axtengiva ás nmostras que ainda não gozam 
M11tnaçüo Philantropica e PNtectora,reclamando dessa isenção! De maneira que o favor ou con
eonlra . este projeclo_e propondo-se a editicar ct•s~ão d" pr•:sente projecto ainda é mais lato do 
este palacio sem o nus algum para a E~tado, re- que os anteriores. . 
querendo entretanto isenção do imposto de Nós vemos todos os dias a camara redamando 
importação para os . productos destinados ã pelo voz dos seus mnis outorizados membros 
exposi~.iío... contra o atrazo moral do paiz sobre ·importantes 

A illustre commissão entendeu, e com ra:tão, ramos da aãmiuistração, como a instrucção pu
que não devt.ra se conceder QS'il isenção de im- blica e a administração da justiça. 
postos para todos os productos destinados á ex- A iustrucção publica em .quasi tt\do o Brazil, 
posiç~o,porqlle poderia por essa fórma favorecer e sobre tudo no norte, e nas provinci~s mais 
a importa vão de muitos generos e productos; pobres, se acha em um estndo deplornvel de 
entretanto, cumpre obsen•ar que o pP.ticionario atrazo e decadencia. (Apoiados.) 
se propunha J pagar esse impostn, na occasiiio A administracção da ju,;tiça, ainda ba P.Onco 
em que os generos destinados á exposição fos- acabou de ser verificado -nesta camara pelos 
sem d~dos t1 l~onsumo; não obs-tante. não· foi discursos de alguns dos nobres deputados e do 
nem devêra ser concedido o ,;Jrivilegio a Sr. ministro da justiça, acha-se êm mn estado 
Eduardo Arthur; concordo, mas UPSSas condi- de verdadP-ira d9sorganização. 
ções parece-me_ <IUe a commissão não é cohe· fl[ns tudo eslâ sendo adiado, e retardado por 
renle, quando facilita o privilm!io para os. mate- falta de recursos pecuniarios. Não tem sido · 
riaes destinados á con~trucção desse palacio ; adaptadas, nem ha esperanvas que sejam r~- · 
esses ma~eriaes __ em sua maior pBrte. são. na cio- Jormas. rugentes e irnzJortaates;-aguarda--se-pal'a-
naes,'pelo menos não ha di,:tinc'.'iio n<~ concessão todasa opportunidade.financeira. · 

.do privilegio, e, portanto, li isen~-ão nãosô pre· Todos estacam .diante da despeia que dabi 
judien ás finan~s, mas tambem á industria (lo· resulta, e o proprio Sr. ministro ·da jn.stiça não 
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quiz, como governo, :Jssumir n r()sponsabilid:~de : Agora, Sr. pr~~iden!e, vejamos os funda_mcntos 
de· se compromettel' pela a.Jopção de medidas do parecer qtte se discute. Diz a rommi>$~o (tê): 
urgentes, como por éXemplo, o :mgmento de • A commi$Slío de a~sem!Jkns fJrov-incia~s, 
membros dos tribunaes d~ rel~tões, que não examinando :J repn~seu t;11;ào d;l com1Janl1i:J ·de 
podem funccionar regulmneute pelo fieqneno mineração de S. Jo:io d'E!-Reí, do :Morro Velho, 
numero de juizes de que se compõe. resnltando no município de S;lbará, provinda de Miaas 
difficuldades e constante perturbação ua admi- · Gd':J.us, d de 11a.rece1· que, po•· se1· inconstituci~nal, 
nistraç5o da justiça. · e ofi(m.~~-'IJO d{l, disposit:t"fo (/a lei de ~ô 1le Set~<rnbro 

Não sou contrario ao_ desenvolvimento do de i85I o impc:sto estabdftido pelas lâ~ provif!
prog-resso material do paiz, mas n;io pos~o~con- cia~s da mesma pt·ovinc;a sob ns. 2.-181 de 25 de 
cord~r que seja sempre prcfet·illo :>..o -progre.sso Nov ·mb,·o de i875 e 2. ~:.!8 de" li!, de Novembro de 
moral, c inlellectllul, e menos aind:>.. que tenila i87i, stjll a ?'e{erid·t rr1Jrasentaçl7o dererld·r, ado
preferencia constrnet:1íes de palneios, que nas ! Jltànd'l a assem,(;lcia .1eral a SefJUmtr' resolt1p1l:o : .- • 
circumstancios nctuaes, podem-se cnomar obl'aS Niid~ mais conciso, nod;1 ll1üiS l:Jconico e pe. 
de luxo e de interesse pm·ticuhl.l'. l rêmntorio pnr~ solver um~ grande questão de 

Por essa~ rnões nego o meu voto oo projecto dil·eito consLi tucionnl ! -
que está em discllss5o. . Senhores, (! )llll ponlo que tem sido suJeito a 
~ão havendo mais quem peça a p:1 lavr~. é debate.s ~n m mtos mnos, este a que. se n~rere a 

eDcerrado o de!Jate e o projecto passa á 2. • dis- COllHlli$S:J.O. POI'. vez~s _se t~m no parwm··nto re
cussão. cl~m~do Utl'a d1~cn_r~rn:m;ao _ao que deve fuz~r 

ObJecto d:1 coutnbm\:ao provmc1al ou da contn· 
buição geraL Eutrn em L• discussão o projecto n. 250 rle 

i8i9 acerca de leis da assembléa pro,-incial de 
Min:~s de 25 de Novembro de :1.87§ c l87í. -

O Sr. Aft"onsoPenna :-Sr. presi
dente, não posso deixar passar sem proles to o 
projecto em discussão~ apresentado .pela hon
rada commissâe de assembléas provinciacs. Diz ·o 
projecto (lê): 

• A assemb léa geral decreta 
-• Art.· :1..• FicDm revoA"adas as leis da assem

bléa provincial de Mirws Ger<1es sob ns. :!iSl de 
25 de Novembro de L875 e 2.438 de 1..1 de No· 
vembro de :1.877: • 

E' um projeeto conciso, ma,: de immenso al
cance: em duas li11has revoga duas leis de or
çamento da pro-vincia de Minas ! Parn felici
dade da provincia, a primeira das leis revo!.!"ad:Js 
ji tinha sido executada e produzido todos oi3 seus 
effeilos quando a nobre commissiío olfereceu o 
projecto em dis~ussüo. 

Sr. presidente, ~CI'edito que, em uma camara 
compo~La ·em sua unanimidade de rcl)re~cntnn
tes dislinctos do partido libero!. um proje~to 
de lei como este du que se trata n<"lo póde deis.nr 
de ser rejeitado, a bem dos roros do tmrtido li
beral, a bem da legitima interpret~ção que deve 
ser àad~ ao grande Acto Aildicion~l. 

Senho~es,_di~tinguirei no questão dou~ pontos, 
um de d1rerto. otltro de ftlcto, nãG rallan\lo na 
~"órma do projecto; que me p~rece absolutamente 
msustentavel. 

:Pelo projecto que se discute a honrada com
m!ssiío revoga nada m~is üem menos llt du~~ 
!e!s de_ or<;~mento _da fazenda provincial de 
bfinas, ISto e, o projecto da commi~s5o deixa 
a provfncia de n-Iinas sem !ui de meios, sem 
nenhum. dos recursos, sem nenhum dos im
po-stos qlle se acham contemJjJ~dos:nessas leis 
de OI'Çatneuto._ Não é preciso esforço ~!gum 
.de argumentaÇJO para se mostrar que é ab· 
solutamente lnsustentavel semelhante dispo
si~ão de lei. 
. Com_~u~ direi~o a assembléa geral confiscará 
a provmc1a dtl Aim;~s tod3s a~ suas leis d~ meios 
e r~v~g:trá todos os .seus impo~tos, tod_as as dis-

____ posJçocs -referenles aos seusserviços publicos ? 

O lJUC deve constituir ob.ic~to "de imposição 
pl'Ovinêial1 Até onde ~s assemblé:J~ provinci:Jes 
poderiio t3xur a~ trMBacçõGs e ob,jec!os Já onera
dos ror le1s geral'!> 1 Fea~ a revisJo de todo o 
nosso systetriD Ll'ibutario, quaes os irn postos que 
sc61o alf~ct3dos üs p!'Ovincias, u aind~ nos mu
niciJlios? Como vê a camara, são r!ucslües que 
exigem estudo, reflex:ão, c que n~o podein ser 
resolvid~s sem acCUI'arlo exnme. 

Porém, senllor~s, di;~nte destas difficuldndes 
praLicas, tem sampt·c G assemblo\:l geral fu~ido · 
(le cnc~t·ar (\() frente e~ta espinhosa, quc;tão. 
E, como hei de demonstr;or i1 c a u1;11'a, sl as 
)lases em que se fund~ a com missão s~o. proce. 
dentes para n rev~g;tç~o da' leis da ,l_:l_ro>:incia 
de 1\Iínas, uós bovemos de revogar · os ·o1'êa
mentos dt! todas as PI'OYincins do' Imperfo. 
(Apoiados.) · · 

'fcuhO nqni um m~ppa, que nfío c completo 
aindn, ll13S onde vem cst::~.belecida um"' cotnpa
r~çào entre diversn~ maLerins que são triiJntadns 
pel~s [·eis ger~es e pelas leis de divcrs:1s pro
víncias do Imperio. O Aeto Addicional, no art. 
!0. o;~ 5. 0

, exceptua da jurisdi~çõo du~ assem-· 
hléas pro>incine;; o in1pi:lsto de impoi'l:Jç~o. E' 
C$se um· pont()_ fóra de qnestão; sobre este as 
assemblêus provinciaes níio têm competencla 
para legislar. Qu~nto ao inais, àiz slmoJesnwnte 
o .lj,cto Addicion~l qllc podem as a~sembléas 
proviuci~t~s lauç~r lmpo~to sobre tOt1os os o!Jjc
cto~. camtrmto que nlio offendam a.simpo.sições _qe
ra,,s do E~tado. Orj, o pomsamento do Acf.o Addl
cion;d 6 nem cl<Jro, de• de que ge att~nda 3 le«is· 
lar;iiq tributaria dos divcrs"s. povos da Europ:~, 
que os autor~s de~t~ ~ebia lei não podiam Cl.eixar 
de_ter em V t>laf~uando !cgis!armn p~ra nosso 
p~u!. No sy:~tema trilmlal'io rla Pru>sia e da 
Fr!!DÇ:l. ha~s .impostos du1mauos :tddid~naes, 
cn.1o resu.lt3ilo e em f~\'Or das eommunas e de
parta meu tos. Portanto, já se · vê que Hiío h a 
tl>la incompr.libíiH:ode absoluta qut: a m nitos se 
afigura na cxistencin de dous tributos sobm a 
mesma m~tel'i:L 

O que. cumpre av-erig-u~r é sí ess~~ imtJosi<;ucs 
provincia~s on mu;~icipaes vBo estan~1!_1' __ ~1guma__ 

-fo_n~-e--d~ ·rend1l public:í.1'0rem dcclurJt' qu~ uma 
le• provincial, sünplesment_o porqne lança ·im-
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posto sobre matel'ia já tributada peh1 lei geral, sucai', 1!~do, .etc.) províncias do Amazona5, Pará, 
é in~ün~titut·.hmal, 11arece-me um prmto de :!il:mmhão, P3raliyba; Ceará, Rio Grande· do 
hermeneutica consmucionul alisolii.tamt~nte ina- Norle. Pernambuco, Ala.!\"ô!ls, Sergipe, Bania,· 
·ceHnvel, tnórmente por umn camnra liberal. Espírito Santo, 8. P:1ulo, Paranã, Santa Catha-

0 SR. BArTISTA PmnrWIA o:i um ~parte. rina, :Minas, Rio Grande. do Sul, Goyaz e :Mato 
Grosso. 

O Sn. Ar.FON.'O P!'ll':ü:-Como IJem obsilrva 0 So/Jre compra e venda t1e embarcacões:-Ama-· 
meu nobre collcg~, n qullsliioniio 6 de inciden.cin zonas. • · 
do imposto; v questfio é de saber si o i,t!_!posto 
Jlrej ndica alguma roackl. get·ul, do Estudo. Sob1·e transmissão de. bens àe raiz:- Amazonas 

(H a alguns apm·tes.) (2 "/.) Alagõas (3 "f.); Sergipe, Bahia (~ o;.) e 
E:spirito Santo. · , 

Recorra-se ás lubellns do orçam~nto e ahi ver- Sob1·e lo}as esc1iptorios e taúernas:- Ama-
se-ha a f11lta de base em que se fundamaquelles zonas, Purá, l\Iaranhão, Ce~ró, I\io Grande-do 
que sustentam o pamcer qtHUcnbo a honra do Norw, Par;•hyba." Pernambuco, Alagõas, Ser
combater. Basta dizer que o imposto' que o Es· í!:ipe, Espírito Snnto, Rio de Janeiro, Rio Grande 
tado. lança <'sobre o ouro não produz mais de do Sul, Uinas e Goyaz. ' 
uma ou duas de7.onas de conto~. isto em todo o 
Imperio; e, sendo ~ssim, c •• mq. 6 que ,a im[JO· Sobre 111'mazens de grosso traio:- Amazonas, 
si~~ãa da pr-ovíncia de Minas vai estnncar uma Pnril, (lOO~), Cearâ, e llio de Janeiro: 
foato do renda gc1·nl do Eslndo, si é uma fonte CaMIS de bilhareB e ~utros fo,qos:- Amazonas, 
d'J renda da qut•l este quasi proveito nenhum MnronMo, llilrá, Parahyba, Alagôas, Sergipe, 
~ufere, t:io minguados silo os recursos que ella 13ahia, E,;pirito Snnto e !lia de Ja11eiro. 
llw · oiJ'r;recc-9 ·Bebidas espirituosas:- Amazonas; Pará, Ma-

Teúho aqui o qn:1dro, que transcreverei no ranhão, Ceara, Rio Gr~nde do Norte, Parahyb3, 
meu discurso, dos diversos impostos provinciues Esplrito Santo, lUo.de Jaueiro, Paraná, Sanm 
bn~ados sobre nH1terins jú tributadas por lei Cot11~riun e .Mato Grosso. 
geraL LemlmJrel um importautis~üno prodncto, Casas de modas:....;;Parã, .Uaranhlío, Rio de la-
do qtu-.1 o Estado ~o fere grandes-lucl'oS, e, que :níiiro, s. Paulo, Par:iná-·e Rio Grnnde·tlo Sul. 
figu_n:t igu~illlento rios orç;,mento~ das provindas Casas ba11rorias e companl!iàs annnymas:-
de Hinas, S. Puulo e Rio de Janeiro; o c;1fê, p,,ril, Pernambuco, Alagõ~s e S. Paulo. Sr. pre:;iclent~, paga em cada uma dessas pro-
vinciqs natlu men.o~ de Il "/., tigurt~ndo n:l receita Cãsas q1'R 'IJendeJ'6m r.han1tos c ci_qarros:
da tJrovincia do lHo de Janeiro. com cercu de Pttrú, Mar~Jnbiio, Rio Grande do ·Norte, Para-
3,000: OOO;S, ·i,OOO 00. *' n~ província de Minas hyb:1, AlagOas, Dullia, Espirito Santo e Rlo de 
e outro tantu na 'rle S. Paulo. Entretonto, Janeiro. . 
Sr. presidente, é màtería tribtl\Wla pelo Estatlo S':bre bens de raiz·de corporaçiies de mão--
com o imposto de exportuç5u de 9 •/o 11Wrta:-M:1rnnhão, Pernambuco e S. Paulo. 

E deve attender esta C<•tnara qua, o imposto F-Hmo impo1·tado:- Cearâ,-BDhia e Goyaz. 
IJrovitH;ivl mineiro sollre o o mo, é luuçttdo sobre SabJ··e .1eneros estrangeiros e nacion<:es impot-
o prorlndo liquido elos e~t:tllelé.cittl~nlo~ impor· tfldQs: (fumo, ~\guardente, polvoro, Mmas, be
tantes lle minl~r:íção. p~ra uão ataca·r, a [;equeaa ilid~s, farinha, arroz, hncnlháu, xarque, café, 
industri:;~ d•~~ faisead•.•t·cs, qtle não Lêm p.T:tndes sab;io, t:tc.) -Alagôas, Pernambuco; Rie Grande 
cnpilaes e que de seu trab<~llw arJena, til';• fi 0 do Norte, Bahia, Espirüo Sonto, Parahyba e 
suste11lO diario, é sobre o producto liquido. no Mato Grosso. 
p3s~o que os lk% solJre o car~ todos .saiJem que 
são pagos so!Jrc o valor do 1woduc:tono mercado c(J..~as de lcilõe.~:-Alagôas, Pará, Maranh~o e 
da capital, ~cgunrlo as p:)UtliS .d~ alf:mdego. R\o Grande do Sul. · 

O Sn. D>.Pnsu PE!IEHU:- E' ulÍ1~ pauta O Sn. DArrrsTA PEIIJltRA :- Póde resumir 
ad valol•eJJ!. tuào eni uma phrase: todas :~s provinci:is dó Im· 

O Stt. AFFOl'\so PEN:>ll. :-E' uma \):lUta ad va· perio. · 
lorem, diz bem o noln·edcput~do. O impo:>to so- . O SR. AFFONSO PENNÁ :- Ha, Sr. pr~sidente, 
bre o ouro; atem de ser cobrado sobre o prod::cto na Bahia um imposto sobre o diamante expor· 
liquido, não·camprullandi_d<tS des~1ezns de extrnc- t"do QU!l est~ no mesmo caso que o imposto soe 
guo, não reene· sobre -q :1lle~quer outra>, comiJ bre o-ouro. ,. · 
llCOillece com o caft!, !JlW s~ndo trtlltltado pelo E'como é qu~ não se propõe a revogação de 
v:tlor do mercado, !HI~:n impostu das deS[WZM -de todas essas lds_provinciaes que tem n mesma 
transl'u;·t~1s, do frete d::>: l!str:~:Jas de ferro, etc. base a que ~e re(ere o pnreee~ da ~ommíssão ~ 

Passo n ler, Sr. pt·esidente, a tailella a que o sn. M.A.l\TINHO C.U>rPos :-·A inconstitucio-
me refel'i, c. u camara dos S1~. detJutados vai ver n~lidade é insustenL:rvel. · 
-que não lu! l}a·uma!n·ovhlciu que niio tenbàem ·· · · 
seu orcnmento ::lg-uma:;, "Verbu~_de receita tir~das O Sn. -~FFONso PEN"'A :,-Não ha ineonstitu- -
de rnnteria jú tri]?utad_ a por lei geral (!é): · · cion<ditlade, não !la offensa da renda geral, 

[Jnr1{ue, como ac:.1bó de demonstrar com.os. dados 
Impostos 1>ro11inc"iacs ~obre· matm:a.s tributarias tirados do orçamento, os cr~dito~ que· o estado·au..:· 

__ p_e!g~stado. · --'----'-l-'f5"e~re dnlJ..Ls.fuunsigDifu.:anlis<imos, nuiJ e:xced-am-=-
de uma ou duas dezenas de cantos de reis ; e iiu
posto !5o insignificante qtle nem figura na sy
nopse do thesouro discrilrünadamenw. E querem 

SúiJ,•c l':.tprn·tar.ir~ de ;;et!CI'os de pt·oducçãO da 
Jli'OVitiCitl (tubuco, :~lgoi.lão,. borraclw, caf~, ns-
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~aber os nolms ~eput.ados_em.quauto vai oft'ender I leis, e era incapaz de semelhauLe illegali-
as rendas de mmha provJOCHl a suppressão do dade. · 
imposto de que se trat{l ~ Em n~da menos de_ A lei foi sanccionada pelo presidente, o 
70:000~, que para a província de lliinas é verba' Sr. Dr. Pedro Víeeute. Ficou ·s~m re"ula
ill)lito importante; que elln muito predsa. riwnto :llé · n administraçilo do Sr. "Dr. 

Não importa, senhores, as considerações de- Elias de Carvalho, .uma das ·glorias da mogi
duzidas de conveniencia 011 ineonveniencia do stralura deste patz. (.Apoiados.). Expediu 
imposto. A npreciação dessa conveniencia só el.Je ~ re~ul~men:to, para que .os cofres d~ pro- · 
cabe á nssembléa provincial; a esta é que com- vmcw. n:to contmuassem ~rrvados de seme.
pete ver si a industría dllflnha na província si lh~nte. renda. A companlua tambem allegou 

: está no ca50 de pag~r t~lguma quot~ paro o orça- que esteve durante longo tempo >ern auferir 
mento provincial. E eu, Sr. presidente, uestt1 lucros; f!l3S quer saber a cama_ra em q_ue a 
:p~rt~ acom~anbo a as~embléa de minha pro- comp~nhr~ empregou _seus ~a~t~e~,? Fo1 na 
vrnc1a, E vou dar a ruz3 o. · · constru~çao de u~n.a dtspendlOSI~Slma estriJda, 

Si todos os generos exportados siío na pro- que ~u~to deseq~:nh~rou o ~stado financeiro da 
vincia sujeitos a imposto, como 0 café, 0 fumo, provJ~CJ~ de J\i~na~. (~potado_s.) Essa estrada 
o algodã•, o a5suçar, até os tecidos de al,.od~o achu-~e alJand~nuda, e so s~rym para o trans- . 
por que motivo, senhores, 0 ouro não será porte do mat\lrtal da companh1a. 
igualmente sujeito a um imposto, mórmente O Sn. S:~mGIO DE CAstno:-Não me envolvo 
quando se attende que a companhia que boje nesta qutstão- · 
rec!ama tem dado lucros muito notaveis á seu~ 
acmonistas 'i' 

Si os produetores mineiros pagam imposto do 
produeto de seu trabalho; de sua industria por 
qu_e o n5o h_5o àe _pagar as companbi;1s estran

·geiras. d~ ~me!açao 1 Para _que essa excepr;ão, 
que Sl nao JUStifica em consJderadJ:o ~!"'uma de 
ordem publica, ou flnanceit·a ? - " 
- O_Sn. SEBGÚl DE CASTRO:- As companhias 

têm quasi todas n~ufragado. (Não apoiados). 
O SR. CA!i'DlDO DE 0LIYEIRA : - Nilo sabe a 

historía da mineração em minha província. : 
O S_R_. GALDINO DAS NEVES :- Si tem·1U1Ufra-

gado e pelo peso do ouro. _ · 
0 SR. AFFONSO PENH : -A companhia que 

reclama, chamo para.isto a attenção dir cam~ra 
tem dail~ dividendos de 2i5 o;.. (Apv!ados.) Üma 
companhia que póde dar divid~ndos ttio cle
Yado~, não póde pagar um pequeno imposto ~ 
(Apo!.ad_os.) A Javo11ra, que dcfinh~, que não dá 
rendtmento superior a 6 ou 7 •;., p~ga imposto 
sob r~- a ren51a bruta, sem deduzir as despeza~ 
de.-produ_cçfio1 como acon~ece com. a compauhia,
e_ esta nao. pode png~r o tmposto nesLas condi
ço_es? (Aparados.} Comp~ehen.tle ~ ca~ara quanto 
f01. benevoia a assembl~a mtnen·a nao lançando 
o Imposto sobre a renda bruta. (.Apoiados e 
ap_artes.) 

Sr. pre~ídente, a companhia, em um memorial 
que offereceu ~ ~a das comroissões desta casa, 
fel! uma expos1çao de factos que não é verda-

. de1r.a. · 
Diz ella, q~e em . !87~. a assemb!éa mineira 

. votou uma.letjançando Imposto ~obre o ouro; 
q~e _essa le1, mo sendo sanccion:~da p ~Io então 

· pres1dente ~~~ provinda, o Sr. conselheiro S:!l
d~nha Jl-l~rmho, foi mais tãrdc executadn pelo 
V!ee-prestdente, o Sr. Eli~s de Cnrvalbo. E) evi-
d~nte o absurdo destas proposi1;ões. . 
E~ !Biii o Sr •. S~ldpnha ~larinho ulio era 

pre!!dente du ~fOYll~CH! de Mmns, e o w~strl! 
ma.,1strad~, o. Sr, E!ta_s rJe.Carvalho, coul\ecedor 
do ~osso dm~tt~ constttumonal. niio daria exe
cuçao a uma let a que fosse denegada sant:Ção. 

E_!lte absurdo . cahe pcranUl a simples conside
raçao de que este :cngistraoo conhece as nossas 

O SR. AFFoNso PENI'!A.: -Eu apenas cito o 
facto para mostrar que a assembhla de Minas, 
·lanç~ndo um imposto sobre o ouro, como cos
tllmu lançar sobre todos os productos (apoiados), 
in de alg-uma sorte ainda fazer com que a com
punhia coneorresse para pagamento de melho
ramenras materiaes de que ella q11asi exclusiva
mente tem gozado. 

O no !.ore depuL:odo,que impugna, deve attender 
a uma grande consideração. Este sysLema de 
revogar as leis proviuciaes I!Stá abandonado pelo 
parlamento. 

Ha mais· de trinta ·annos que não se revoga 
uma Iei sequer das assemblé~1s provinciaes, e · 
seria :par3 admirar que uma camara _liberal 
viesse r eviver as pretenções dos nossos ~dv-er
sarios e cercear as attribuições das assembléas 
provinci:•es (l!a um apMte) ; mórmento7como 
muito bem ohservn o meu honrvdo amigO; 'era 
preciso que. n nssem!Jlea geral tivesse a comi:Je· 
teuci:r que lhe falta no assumpto. (t1pai•tdtls.) 

O imposto não é inconstitucion~l, e nem me
r~ceria e~sn pecha mesmu quando offeudesse 
imposições ~eraes, mas é que o imposto não 
olfen·de ab>omtamente taes iruposi~ões. 

Eu, pois, Sr. presideule, creio Ler dito quanto 
basta... _ • . 

YozEs :·_Perfeitamente. 
0 S·a. AFFONSO PENNA:- ••. para mostrar 

as razões que tenho pnra negar Q ineu voto ao 
!Jarece~, e e~pero que a c~múa do~ Srs. depu
tados salV<lra ~s prerogatrvas provmeiaes. ne
gando tarnbetU a so.a approvnçã(l a semelhante 
parecer. . 

Quer sabe! a. camara quai" o resultado do pa· 
re_ce~, que dtre1 menos pensado, dn nobre com
n;t'ssao,de ;lSScmbléas provinciaes? Foi, Sr. pre
Sldente, acoroçonr ~ acto yr~tfc:1d" pelo in-' 
~pe;tor _d,a thesout·:rrw p1·ovmcwl de Minns, que 
JUI.,o~-~<! Cúm(Jetente parn suspender n execução 
da le! qu1: ~Stl!_\'a ~m pleno exercício, lei que 
dava u provmem nuo pequenn renda. 

O inspector da tllesou.raria provincial.(lue co
nheee qu.e a provínci~ não póde fijzer face ás 
suas despezas se~ impo~to_s importantes co 
est d d . ~ revogar a·lei 
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-Mo é p~ra mostr~r <llé qU:c ponto · cl1eg<1 ~ o 
abuso atlministra tivo Jle,te paiz. 

Um empre-gado de·ordflm ~ecundaria, subol
t ernoi jâ su,.pende a execuçfio de leis de as
semb é:t [Jrovinci:J! ! 
_ Clwmo p:1ni este pomo n altcn~ih do governo, 
porque não c-reio que mesmo o parecer da· bon
rad:l commiss5o.autorizasse o actnal inspector 
da minha ~rovincia p~ra suspende1' a exec11ção 
de uma lei provillcial. 

E', Sr. tiresidente, para proLesta.t•· eontr~ se.
melhante nnomalia crue tomei a palavra c aindn 
mais para consignar o meu. voto, pois guero 
que fique nos Ar111aes desta camara que j:tmais 
concorri p~ra s~-rem cerceadas as a1tribuiçõcs 
da mais hella cr~ção do · Acto Addicional . 
(.ilfu itos apoiados.) 
VozEs: ~ Muito bem ! mui to hem! 

O Sr. Set•gio dé Cul!ltro : - Sr. 
pre~ident.e, é somente por·amor do cumprimen
to do meu dever e pela eonv,cr;ão profundn de 
que n~o as~istc no nobre deputado_ por.~fi~as 
Geraes, quo acaba de sentar-~. 1·~zuo c J usttça 

.. para impugnar o pnrcr.cr da commis~ã.o ae as
seml> léas provinciaes, do qual fui relator e que 
se acha em discus:>ão, que eu tomo. a palavra 
nesto deb.ate. . 

· O. honrado depu!ado, digno repre;:entante 
· dos interesses .da sua província, entendeu que 
o p~recer da commissáo não está de nccprdo 
com o Acto Addicionnl, porque com r ela.;iio aos 
direitos do provincin de Minas Geraes é de todo 

·o ponto i-nsustentnvel. · · . 
Proponho-me a provar_ qne S. E:<~:. la hora 

em mnnifesto er·ro. 
Antes de tudo, SI" . . presideote1 eu poderia 

diz.Hr ao nobre deiJutado desde ja : a lei que 
rege as rtttribúições e~ os actos das assembléas 
provincit•es é o Acto .o\ddidonnl, a lei de i83~ . 

Senhores, eu jâ disse a e,:ta augusta camar:t e 
ago·ra o repito : sj. por-ventura o § 5.0 do arL. 
Ül do Acto Addicional pudesse offereeer alguma 
dllvida ao espírito mais ex.igente na darcza de 
uma disposição. legislativa, cu não vacillaria 
um só momentoe'll reform::~r a opinião emittida 
.no p~recer em discussão, e de bom grado con
cordar com os illustres representantes da pro-
víncia de Minas Geraes. · . 

Ó SR. CARLOS AFFONSO: - .Nós nunca susten
tamos que fosse obscura es~a disposiç~o . 

O Sn. SERGIO DE CAsTno:- :M:;s, senhores, a 
· disposição do Aoto Addi~ional é claríssima ; e 
si assim é, não póõe comportar uma interpre
taé5o, porque leis clat·as, é um principio muito 
co'mmum de l1ermeneutica jurídica, não se in-
terpretam. (Apa1·tes.) .. . .._· 

· Jâmais abracei a definição que.Sa.vigny dá de 
interpret<~çbo da lei-:a reeonstrucção do p~nsa-
meo t~ do .legislador. (Ara1·tes.) ' · · 

.Para que os nobres deputados, apegando-se á 
deOnição ·de Savigny ~obre a interpreta~ o dns 
leis. quizessem interpret;!r a disposição do § 5.• 
do ~rt . 10. • do Acto .>\ddicion<>"l, era oeoos,~rio 

ue essa disposição fosse ambígua . on. obscur:l' 
· ·c• . p; _ r1 , r econ. 

strúcçào do: pensa'ffiento do . legislador consti
tuinte . . 

Tomo ~--:- 6i. 

O Sa. CAntos AFFOI\SO :- Jámais se poz isso 
em duvid:t ; todos nós :lceit3mos _a disposição 
como muito clara. 

ó Sn. Si!RG.IO D~ Cit.STno:- Bem ; "si os nobre~ 
deputados cstiío de perfeito :J.Ccôrúo commigo 
so!Jre que esta disposição é clnrissimn, e por 
consequencia ~ispensa i(llerpre•a~ão, devem em 
ultima concluslio tnmbem corrcordar commigo, 
que a lei da assembléa provirici~I de ~linn~ 
Gernes •.. 

0 SR. CARLOS AFFO:I'sÓ:- All'i é . que está O 
busilis. -

O Sn . SEnGto DE CAST.ao:-. . _ lançando· o 
impos1.0 de 11 °/ o sobre·. o producto das .lavr:~s 
da mineração de ouro da companhia de S. 
João-·d'EI-Rei, e comprebeudendo todas as com
pitnhi3S de mineração de (JUro, fere de frente o 
§i! . • llo ar t. :lO.• do Acto Aódieional. 

· O Sn. CaLO~ Arro~so:-Yamos Ollvir a de
mon$Lração. 

O Sn. CANDino DE OLtV.EIRA : - Ha de ser. 
·difficiL · · 

OSn. SERGIODB CAsmo:-Senhores.os nobres 
deputados, illusLres e muito dignos represen
tantes d~ província de Minas Gentes, não podem 

·e nem devem deixar de acompanhar n historia 
da sua província. · 

O Sn . CAl>oroo DE OLJVEmA:..:.}Jas olhe o art.· 
. 2G do Act<' Àddicion~l; não se esqueça . ~ellc. 
Este é •Jue V. Ex. deve tet· em vista. 

O Sn. CARLOS AFFoNso:-Tambem sobre todos 
os pontos da historia estamos de accôrdo com 

·V. Ex.; a questão 6 si o imposto é ou não é 
inconstilucionnl. · · 

(Ha. outl·os apartes.) 
O Sn. -SeRGio DE .GAsTao:- A indostria ex

tractiva do ouro, no tempo do regimen colonial, 
fui uma .regalia da nàção portugueza, consti· 
t11indo até certo tempo uma .especie de mo
nopoao da mesma ru~ção: o individuo, o·cida· 
dão .portuguez., ou o colono porLurnez não 
podia cxtrabir ouro, só o Estado podia. extrn· 
hil--o ; e é por isso que eu dizia e digo que :con
stituía essa industria extractiva uma especie de 
monopolio da nação portu~ueza. . . 

Depois da índe).lendencla politica da .. colonia 
br~zileirn , essa industria continuou a ser ]])O· 
nopolio do Estado. . 

O SR. Cut.os AFFONSO : -A respeito da histo-
ria estamos de perfeito accôrdo. ' · 

. O S:a. SERGIO nE CASTa o :-:-li ais tarde, porém, 
reconhecendo o Estadll que a industria de~hia; · 
o que as despezas que se faziam estavam muito . 
longe de corresponder aog resuiL:Jdos obtidos, . 
deu privilegio para mineração de ouro em Mi
nas Geraes e em otitrns prov nci:~s do Imperio 
á dlv.ersos individuas, e encorpor:~r:>m·se cliife" 
rentes cempanhias. -. - . _ . · 

Logo, vêm os nobres deputados que o Estado, 
·percebendo ~empre impostos de .exportaçiio·eom 
_relação Mouro, e-outrosquen:re· e~cus[) · de enu· 
merar a ora não se · · · · 
tentar-.se, que:as. assembléas p~ovinêines, Ia;n- •. çando: impo~tos que o )l:stadO deixou 'àe ~lançar · 

. por amor doq)ropr_ios interesses geraes;· a\-
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tendem á disposíçiio terminante do art. :>.• do 
Acto Addicíonal. (Apartes.) 

Os nobres deput:ldo~ têm dito con~t~nle· 
mente: um3 cam~ra liber;.l não púde dei:c;1r de 
nlargnr tanto qunnto pus~i>el as attribuiçõcs das 
as:>embl~as provinciaes. (Apartr'S.) E o nobre 
deputado qne ainda ba pouco sustentou o aeto 
da assembléa provincial de Minns Geraes chc~;ou 
a nvan~~r gue se_ devia facilitar ás :lssemllléas 
provinciaes o lançarem impostos não só ~obre a 
materia de que se trata, como nté sobre todos os 
generos de importação. { ConteSta!(ões.} 

O !SR. CA..'<DIDO DE OtrYEIRA.: -De expor
tação. 

O Sil. SERGIO DE CAsTno:-0 nobre deputado 
que se acha junto de S. Ex. auxiliou-o com 
um apnrte, dizendo: a.~ ~ssembléas provinciaes 
têm o direito de lan~arem impostos não só ,;obre 
a exportação, como sobre a importação. (Con 
testações.) . . 

Para corroborar a sn~ opinião citou S. Ex. o 
exemp1o de diver~its assembtéas provincines que 
constantemente ínrrin~em disposições termi· 
nantes do .Acto Addicional, lançando impostos 

. sobre a:importavào. (Não apoir~dos e apoiados.) 
Não ha duvidn que al~umas assembléas pro

vinciaei têm exorbitado dl:l su~s ~ttribuições,!an
çnndo impostos sobre a importação (apartes), 
mas isto é um abuso, e com abusos não se ~r
gumenta. (Jpartes.) 

Os nobres deplltados maravilham-se de que o 
humilde orador {nifo apoiados) cujas idéas demo· 
cratícas não podem ser postus em duvida, 
(apoiados) sustente o parecer que SS. EEx. im
pugnam com tanto ardor. 

Mas senhores, não sou eu só quem sustenta 
esta opiniiio,é tambem um liberal muito disliljeto, 
que já tem lido ~ssento nos conselhos da coi·ôa, 
e écon~elhei!'O de estado ordiuario.o Sr. Dias de 
Carva!h(l, que nõo póde ser suspeito vos nobre-s 
deputados.· , 
· S. Ex. que até hoje é um dos ornamentos do 

partido liberal neste paiz~ (apoiados) su~tentou 
na rcspc.cti'·a secção do oonseflw de esl.ado, que 
era de todo o ponto procedente a represent~ção 
da companhi~ do Aforro Velho. visto con1o a 
assemblêa provincial de Minas Geraes infringiu 
disposicfioterminante do Acto Addicionar. 

o Sa. c .... RLOS AFFOKSO :-v. Ex. porque 
não demoustr~ isso ? · 

O SR. SERGIO . DE CA.srno =~ Disp~oso·me de 
oemonstr3r, porque na repres~ot3ção que esta 
companhia dirigiu ~ camara, vem exposto o 
parecer do consel b o de estado e consagrada a 
opinião do nosso iHustre correligionario, o Sr. 
Dias ile Carvalho. · 

O SR. B.I.PTISTA PEnETRA.~- Com que direito 
a assembléa provincial do Paraná tributa o 
ma.te I 

O' Sn. SERGIO Dll CA.stno :- Porque é expor· 
tação. 

0 Sa. B.\PTIST.\ P.em;:uu. E OUTROS ~ENRO• 
Rl:S :~ Ah! 

rlles do que o Sr. Saldanhnltlarinho, que presidiu 
a sua provinda, e do qtH~ o Sr. Horw. que ainda 
h fi pouco i 1\e diri~iu os destinos. O Sr. Saldnnha 
111.-•rini!O, quundo ()residente da província de 
1\Iinas, neg-o a saneçiio' á lei da nss,Jmllléa pro· 
-vincinl que t1·ihutou a mineração do ouro. (Não 
apoiados e reclam.aciies.) 05 nobres deputndos 
não ~rgumentam com ~erfeito conhecimento de 
causa . .S3bem SS. EEx:. que da historia se tiram 
os argumentos mais poderosos para conv(mcer 
nquelles que nflo se querem conYencer em ma
terias que não estão sujeitas ao arbítrio dom
ciocinio. 

Eu creio que os nrgumentos tirados da histo· 
ria da província de Mina> Gernes, devem ter 
bast~ntc força para convencer a S~. EEx.. 

o Sn. c ... nLOs AFFONSO:- V. Ex:. não quer 
tocar no verdadeiro ponto da questão que é a 
offensa ao Acto Addícional. 

O Sn. SERGIO DE CASTno:-Si o Estado aboliu 
completamente ·o imposto sobre ll minerftção do 
ouro, .é porque elle se julga com o direito de 
tributar o ouro. 

Os nobres depu~dos, defen<lendo e susten
tonda a opinião da maioria da assembléa pro
vincial de 1\linas, contrariam e prejudicam o 
interesse do Estado na aboli~ão do imposto que 
SS. E Ex.. querem errar. 

Si ao individuo isoladamente não se :póde 
empre;tar um sentimento inulil, eom maioria 
de razão não se páde emprestar ~o Estado. 

Porque aboliu elle esse imposto 't Porque se 
convenceu de que a industria da mineração do 
ouro não podia supportar semelhante imposto. 

O SR. GA.tDINO DAS Nevss : -Essa .historia 
nós sn])emos melnor do que V .. Ex. 

O SR. SER.Gro DE CAs-r:Ro :- Si os nobres de· 
putndos a soubessem, deviam acompanhar.me. 

O SR. GALDJNo DAS NEYES:-V. Ex. não sabe 
a razão por que o imposto foi reduziUo de 20 a 
2. Eu ltl'a direi ~o oavido; mas lá Córa. 
. Q,Su. SERGIO DE CAsTRo:- Os nobres. depu

tad·os devem comprehender que eu desejaria 
ser-lhes muito agradavel, porque sou liberal e 
conheço perfeit<.1men.t!l a prov-incia de ~lin~s, um 
dos palladios mais fones dns liberd~des publicas 
neste Imperio. Si os· nobres deputados -viessem 
á tribtma e dis~essem. para conven,:er â camara, 
que a provin~ia de Minas, para equilibrar a sua 
receita eom & despeza, ou para a prosperidade do 
seu faturo não podia ·pre~cindir deste imposto, 
eu poderia talvez coneordar com SS. EEx. e 
dizer· lhes: pois bem, o Acto Addicioml não vos 
favorece ; os interesses do E~tado são prejudi
cados ; mas vós tendes provado a necessidade 
deste imposto, e eu vol·o conced.o . .Mas SS. 
E Ex. procuram firmar-se na lei, e e isto o que 
ea contesto. , 

Senhores, a liberaes tão cou~picuos e il!us
tr3do:;, como os nobres deputados, eu não podià 
dat' ccn,:elhos. :i:ntrel~nto permittam SS. EEx:. 
que 11 este respeilo eu liles diga, com o devido 
acatamenLo: si porveutQra vingasse a lei da 
Msemblén provinei:1lrle !tlinas, que hmçou o im.o SR. SERGIO DE CASTRO:- Sobre isto não posto de q, "/o sobre a industria ex:tr~cliva do 

pode haver a men!>r duvida. Eu creio.qu!' os ouro, a provincia brevemente teria dearrepen
nobres_deputados nao pretendem ser mats libe· · der-se, porque essa industria des~ppareeeria 
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Cômpletamente, e então OS ihesouros prÓvincial ao paSSl> que O ouro não póde, sem que isso 
e nacionul deixariam de perceber uma grande tr~ga o nniquil~mento dessa industria em nossó 
s·omma de impostos indirectos, provenientes paiz. . 
d~stu industriu.' Como. os nobres deputados sabem, ha impostos 

O nobre deputado per Minas; que me prc- directos e indirectos, a província de Minas aufe· 
cedeu. na tribuna, laborou n'am manifesto cn- re lucros da mineração .do ouro com relaÇ.ão ao 
gano, comparnudo a industria extractiva do ouro imposto, senão directa, ao m.mos indireetaniente; 
com a lavoura do C3fé, ou com o producto desta o oaro trahsportndo pelas suas· estradas pngà 
lavoura. S. Ex:. disse ; assim como o café sup- o imposto de pedagfo, e tudo quanto é impor
porta um imposto geral e provincial, n indus- ~ado para o trabalho dás minas tambem paga 
triaextractiva do ouro tambem deve snpportal-o; 1mposto. 
entretanto para esta ha um fa\'Or immenso, Porlllnto, não é bem exaclo ·o que diz S. Ex. 
ao passo que pai:a aquella não ba· favor nenhum. quando atlirma que a companhia de mineração 
S. Ex: illudiu-se completamente, sobretudo do C:>Uro de S. João d'El Rei' do Morro Velho é 
porque não se póde fazer compat·nção alguma privilegiada no paiz. N~o, nilo é privilegiada: 
entre a lavoura do café, ou o proàucto destu é uma companhia como qualquer outra; apenas 
lavoura, e a induslria extractiva do ouro, ou o quer que a industría do ouro continue sob o 
producto desta fndustria. A lavoura do café regimen de uma legislação especial, como é justo 
prospera a olbos vistos; póde-se diwr que é e rasonvel. · 
o elemento princíp~l da riqueza do pa1z, no Combattlndo· o parecer, disse ainda o ·no
presente, e a sua molhor espernnÇa no fuluro. bre depatado : b.a · cêrca de tr inta anno~ que a 
O café póde supportar não só os impostos exis- assemlJiéa geral não revoga uma só lei das à!~ 
tentes, co.mo outros que se queil'llm crear por sembléas pro'Vinciaes. · 

·amôc dos interesses geraes ou provinciaes, :Mas, senborC$, e$te argumento não soccorre 
ao passo que com a industria extractiva do absolutnmente em nada a S. Ex. Pois, porque a 
ouro· n5o se dá o mesmo. Esta industria defi- assemblén· geral não tem usado de uma a ttri
nh3. Os nobres deputados não podem contestar buição que lhe-é· conferidí! pelo Acto Addicio!i.al, 
que a unica em preza que se tem podido sus- segue-se que essa a\tribuição. esteja inu\ilisada, 
tentar é justamente a do Morro Velho, porque ou tacitamente· revogada? · . ·
os seus c~pitaes são enormes, ou porque a Não, senhores; quando porventura à camara 
sua direcçiio é optima e tem ·auxilias que outras quizess~ declarar que estava pelo silencio revo· 
nlio têm tido, quo os nobres deputlldos º evem g-ada a disposiçiío do Acto Addicion~l, não o 
procurar aco~o~oar e desenvolver, em . :vez pod~ria, porque,. como se sabe, o costume e· o 
de aniqriillarem, como directa . ou· indirecta- silencio só revognm as leis depois de um.lapso 
mente parecem querer. de tempo imm \morial, que põlos jurisconsultos 

OSR. Car.os AFFONso dã um aparte. é taxado em iOOannos .. 
O· S.a. SERGIO DE CAsTRO :-Si o nobre depu- O S.ti. A~;voNso · P&'INA: -Declaro, como li· 

tado concordar commigo na abolição do imposto :bcral, que o Acto Addicional está em pleno 
sobre o cnfé; porque assim como Min;1s ex- vip;or e eu só peço que elle seja executado em 
porta o caré, ·o Paraná exporta a berv:~ . mate. todas as suas disposições. 

Senhores, não é exacto, 'como asseverou o O 811. SERGio DE CÀSTRO: -o nobre deputado 
meu nobre nmigo que me precedeu na .trihuna. p1·eviniu o meu argumen\o. O Acto Addicional, 
que o ouro pag:~ imposto do exportacão i.xiferior como diz S. Ex., de,,e ser mantido pelo partido 
aquelle que .· paga o café. Posso assegunr 3 liberal, porque é conquista sua, .e não devemos, 
S. Ex. que paga o mesmo imposto de expor- '(!Ortant.J, annullar umaattribuição que pertence 
tac5o. a assemb!é:J geral, q_ual 11 de revogar as leis das 

o.::sn. c..~.uLos AFFoNso:-Ha uma lei de 57 a'isembléas proviuet~es, quando' se oppnzerem 
estabelecendo 2 a;., que nunca teve reg.ula- aos tratados, aos interesses das províncias, 
inento. e ás disposições da Constituição do Imperio. 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro em 
O Sa. SERGIO DE · CASTno :-0 nobre deputado . aparte dlsse,que c.ausava admiração o laconismo 

disse: o caré paga -~ •t. de imposto provincial e do parecer da comruissio. Sr. presidenté; en en-. 
9 de imposto geral. . · · tendo que os pareceres das commissões', <júanto 

Supponho, porque não tratei de o verificar e mais laconicos (COUllanto que comprellendairi o 
rielll p()dia fazet· de momento, que esses alga- que é nec:essario), tanto melhores. · · 
fismos são exactissimos. O Sa. BAPTISTA PE.RE!li.A:- Não tão laconicos 

O Sn. Honu Dll AliAuJo:-Em algumas pro- ·como este que nã.o dá .razão .alguma . . 
vincias p;J.ga mais. · · · · O. Sn. SERGIO DE CASTRO :-~ O parece{ diz 

ô 811.. B.~PTÍSIA PEREnu.:-0 café .. do Rio quarito basta. Opina contra o imposto deJI,·o; ., 
paga 13 o;., c ainda mais pag~ o de S. Paulo por ser eontrario ás disposiçõe; do Acto Addi· 
porque tem o imposto do transito. · cional; e, juntando a reclam:~ção da comp.anhia 

O Sn. SERGIO DE CAsrno::-Já disse que aceito do Morro .Velho, ·l}eclara procedentes as razões 
.os algarismos·. . . · · · . d!lduzidas na ·mesma rech1màçãG.· . ··. . 

· l!Ius, senho1·es, os impostos são iguaes; o que O . SR. B. ... l'rrsTX PEBEIIU:- Este . párecer ~ · 
pti"'a"o cal'é é o mesmo que paga o ouro extra- tão'laconico, que revoga duas leis deorçamen~; 
hldo das m.in:\s de !tlinas Geraes; e o ca!é, .como ·quanda · as d~vía revogar sómênte na·patte 
disse, póde ainda supportar mais illiposlos (ok !), relativa ao .iinpps'!G. (~ados}. · ·. .. · 
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O Sn. S!laGro DE CA ~~Ro : -Mas tl commissão 
não tem culpa. 

Vom:-D<l quem é a culp;~? 
O Sn. SERGIO DE CAsrao :-A eommissno não 

tem culpa que a assembléa de Minas enxertasse 
no orçamento uma disposição que não é orç~
mentaria. (Oht) 

O Sn.. CANnma DE ÜLPffiiil.A : - TraLa -se de 
imposto, e não é orçamentaria ~ 1 

O Sn. SERGIO DE c.~sTao:- Não é propria-
mente orcamentaria. · 

O sa: AFroNsO PENN.\ :-E' uma descobert:~. 
O SR. SEaGlODECASTRO :-Não é descobertn. 

Vou provar ao nobre deputado. Si fosse unica
mP:nte o imposto, não ha.duvida alguma; mas ... 

o Sn.. CA.NDrno ll"E OLIVEIRA :- o que h a 
mais~ 

O SR. BA-PTISTA PERErnA. :-O que diria o 
nobre deputado si a assembléa fizesse isto em 
uma lei que creasse uma fregu.ezia 1 

O SR. CANDino DE OLIVEIRA :- EU. vou ler a 
lei, tlllvez V. Ex:. não conheça. 

O SR. SERGIO »E CASTRO:- Conheço. 
O SR. CANDIDD DE ÜLIVEm.A (U):- Si isto não 

é uma disposição orçarnentai:-ia, niío sei o que 
possa ser. · -

O Sa.. SERGIO DE CA.STRO :- Attenda o nohre 
deputado que nem todns as leis que cr~am im
postos,.devem fa1er parte das leis do orçamr·nlo ; 
sendo especiaes devem fljl'urar em sep~rado jus
tamente para evitar t~ difliculdade_ que ora nos 
preoccupn. -(Cruzam-se apart"s.) 

Senhore.< o nobre depu!ado cor.cluiu o . .seu 
dis~urso, dizendo que o pnrecer da com!lli~são 

_ foi im{lensado, e por tal sorte dcsorgalllzou n 
admimstroção da provincia de Minas, quil o ins-

. peetor da thesouraria imrnediatamente julgou-se 
autoritado a suspender a execução da disposição 
do orçamento que lançaYa o imposto de ~ 0/o 
s•bre o producto do ouro. 

do pnrecer da eomrnlssão~era aceita comci cor
rente. 
(Cn~zam-sc 1n1titos apartes; o S2·. p1·esidente 

reclama attmp«o.) 
:M~s o que fez o hour~do !}residente d~ provin

cia. Oppoz·se porventura ao ::teto do inspeclor? 
Mandou-o resgonsabillzar ~ 

O Sn. GALnlNO n~s NEVES : -O presidente 
tambem dellnquiu. 

(H a outros apartes, ) • 

O Sn. SEnGro DE CAsTRo:- Ainda bem qu~ (}S 

nobres deptttados para sustent~•rem a.sut~ opinião 
IJ'êm díz~r-nos que o pre~idente d:. sua provincia, 
dislincto liberal, delinquiu; que o inspector 
d:~ the~ouraria, liberal, l:tmllem de!inqui1.1; e 
que os Srs. :5aldanha Marinho e se11ador Dias 
de Cnrv~lho, velhos, liberaes, err:~ram! · 

O Sa. G.t..LDINO DAS NEvEs. CANnrno DE Ou
vlllRA, C.uu.os AFFoNso E A}·Fv.Nso PENNA dií() 
repetidos a partes. · 

O Sa. SEI\Gro DE CASTRO:- Um presidente dA. 
província pôde negar sancçli:o a uma lei da as
sembléa prov-incial não só !}or sel" inconstitu- -
cional,como tnmbem por offender os interesses e 
direitos de outras provincias .. 

(Cr11zam-se nwitos apartes.) 
Na pratica niio ha !luvida alg-uma qu~ o5 pro· 

sidentes de provinGia têm ~bus:Jdo, m~:: nrgar 
snoccãu :1 UIU:J. lei d;1 asse:n!Jlti-:1 J>rovincial é 
uma legi_Lima fnculdade que n~o se lhes púdc 
coutc~tar. 

O Sr. Saldanhn Marinho negou ~ancção, e os 
nobres deputados rererem-se a elle. 

O Sn. CA.nLos AI'FON:'O:- Argumenta com a 
opinião do Sr. Saldanha Ma1·inho quando ella. é 
inteirJmente contraria a si. 

O Sn. SERGIO DE CA.>Tno.-Perdõe-me, ê sim
plesmente umn q tHJst.iío de facto, e e11 J ppcllo 
parll'O pro.prio Sr. Saldanha ?II~rínho, cuja opi
nião .foi s"tJstentad~ pelo presidente Rorla. 

Mas, pergunto eu ao nobre deputado : o 
iruipector .da Lbesouraria provincial da sua O SR. FREITAS CoUT!NHJ:-!las V. Ex. está 
província é liberal? S. Ex. não pá de duvidar com n provinc_ia de Minas em peso contra si. 
que o seja. . (A.p Jiados.) 

·. o ~R. GALJINO DAS NEVES : - Ninguem sabe o Sn; CA!iDillO DE ÜLIYEIDA:- Não é só com 
a que' partidu el!e pertence. n provinda d·~ Min~s. é com o cnmar~ toda, com-

O Sn. SERGIO OE CASTRO :.;.... Bem, se o proprio 0 p~rtido li tJeral inteiro· · 
in~Ilector da .thesoururia · provincial· da su:~ O Sn. GALOIKO DAS -Nr>VE>:- Não é a província 
Jlrovineia foi o primeiro ~ reconheeer a proce· de l\!lnas só, sno todas as provii.Jci~s. que não 
ô.encra do parecer da commissão... querem ver pc~dida a sua autonomia . -

YozES: ........ Foi o primeiro a violara lei. (Ha otttros apanes.) -

O SR. SEll.Gro DE CA.iil'RO: - ... e que n assem- · O Sn. SERGIO DE CA~'I'no:- Senhores, leges lla
.bléa provincial não podia por modo algum lan- bemus: ou .os nobres qepu1.<1dos desejam que o 
<;ar~.imposto que lançou... - Acto Addicion~J seja mantido, ou .não desejam. 

O Sn; C!.NDID.ODEÜLIVEinA:-Onobred~putaào O Stt. G.unmo D.'<S NF.VE;;:~Desej~mos. 
reconhece que elle tluhn ~ssa compctencia "!_ o sn. SERGIO DE CASTno:- Na primeira hy-

0 SR. SERGIO :OE I:A.STI.'\0:-.,.ESsa ê outra questã:o, pothese devem esfor~:al.'·Sil comtni;:o par~ que as 
~stou de·nccôrdo.como nobre dep_ut<~do em que o I disposições do mesmo -Acw· Addi<lional sejam 

· mspe.ctor não podia suspender a execu<;ão ~lei, I respdtndas pebs a. s~emhléas.vrovinciaes e pelos 
. e~a.peuas cito a ?Pi~iâo i:ie um illustre funcciona- pre5ident~_de..:..p.:;o.~-i~i~-t-cn{l-2-;<>-hypotbcs~--= 
· no da suu provmcla--pMa-llHlstpcr '{Ue adoO:rma po~m, reunam-se a mun para propormo~ a_ re--
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vogação de algumas di:;posições do Aeto Addi
cion;ol, pelos tramites legaes. 

O Sn. FsL.rmo DOs SANTos;~ V. Ex. mesmo 
oppoz-se aqui o anno passado á revoga~io de 
lei de sua provincín sobre im{)ostos. 

O·SR. SERGIO DE CA.srno:- Pet•doe-mc.; nunca 
me oppaz:, nunc~ tive occasiâ!) de tratar aqui de 
impostos proviuciae,; d11 minha provincia. 

O Sn. Fswiro DoSSA.Nros:- Teve, ·sim ~se
nhor, ~ al':no pnssado ; eu bem me lembro. 

O Sn. SEllGlO DE CASTRO:- Não, senhor ;. o 
nobre depntado engana-se. 
_·. O Sn. f.Eu nro· ALvm: - P:~ra o Paraná V. Ex. 
ql\er a i~eoção too imposto da herva matte, e 
entrel:lnlo quer tir~r a Mioas o imposto do 
. ' ' ouro. . . 

O Sr:. SsUGtO DE CA~Tno:-Não senhor, nunc~ 
di~cuti nesta cnmnra questão alguma sobre. im: 
po~tos de IHlrva-mate, mesmo porque jam:oi~ 
houve motíYo ou occasião para uma tal dis---
cussão.. · · 

O Sn. CA-ntos AFFONso:- Causa-me ma~oa 
profunda ver um liberal como V. Ex: . ,. ata
eaudo as icgntxas provinci:tes l 

O Sn. SEIIGlO DE CASTRO ·: -Maior. magoa 
causn-m.e ver os nobres deputados, illustres e 
dignos r epresentantes de um~ d l\S m~i .. 1 liberaes 
provinci~s <lo lmtJerio, su~tent:orern uu1a opi-

. nião, · que vai oiJender rli~po~ição terminnnte 
. do A c to · Addicional. ( Muitas . contestaçõt:s e 
apartes. ) · 

Sen\Jores, os nobres deputados invocnm esle 
argumento, que lbes parece da mnior vnli:t e 
que'' prin~ipio seduz : m; províncias prod,am 
au.J;mentar as su~s rendas. Mas como .1Ugmen
tal·as.'l Justamente l'lDÇando impostos suure 
aquillo a cujor respeito o Acto Aduiciouul pt'O· 
hibe-lhes lnnçal-os. -

O Sn. CAn~os AFFONso :-Nuo npoiado; nunca 
foi esse argumento nosso.- . 

( C1·i~zartHe outros apar~es que não deixam ouvir 
ao oràdor.) . · 

OSn. l'nE>~DENTE:- Aitenção. 
O Su. SERGIO DE CA.STRo : -Farei umn pausa 

no meu discru·so pur~ que '<I nul>re deputado 
l~?ia o artigo 'iO do Acto Addiciónal. · . 

O Sn. CAr-.JJrDu oEOLt_VEnu.l&~ 
O Sn. SEnaro nE C.urao : -Sem duvida a lei 

da · assembléa provincial de Minas, lançando 
impo~to de'' a;. sobre. -o producto M industria· 
extractiva do ouro, prejudica o~ impos.tos 'ge-
·raes. · .. 

S. Ex. dig; em qae a industri:t do ouro é exce
pcional, e em que o imposto provincial offende · 
os impo~~os do Est:Jdo. _ 

(Cn1zam-se outros apartes. f 
O SR. SERGIO DE CASTRO : -Já demonstrei, 

mas vou re[1elir n demonstração. 
· Antes disso; por~m,devo dizer que a industria 
do at1ro é privilegiada. · . -

O S11. CANntno i>E OLivEm,\ :-0 que é r1uc 
torna-ella privilegiada '? 

O Sa. SERGIO DE CASTRO=~ Os nobres depu· 
\<Idos conllecem a .legislação portugue1:a e a 
p;Jlria. 

O Sn.· G&tDt:>o n.-L~ NEVES :-Essa jã eahill. 
O Sa. SERGIO DE CAsmo :-Por ellas se ·vê que 

a industria do ouro foi sempre uma regalia d~ 
Estado. 

UM SR. DEl'OTAno:-Como é que ella e~tá nas 
nüíÇJS dos inglezes.? . 

·o Sn. Sr<nGro DE .CASTRO =-Em consequen-
cia d<l privilegio. · . 

O SR. C.umioo DE ÜLIVBlRA .-Qne privi-
legio '11 . · ~ ,. · , 

O Sn. GALDINO DAS Nrm;s :-V. Ex. sabe que 
as l~rras e aguas mi.neraes pertencem ao go
verno. 

(Trocam~se muit ·.s aparte&.) 

O Sa~ SEBGlO ilE C.'-Srno :-0 estadó aurere 
lucro irnmen.so da miueraç:io do ouro. 

O·Sn. c.~.xnroo o& Ot.rvEmA.:-v. Ex. póde 
dizer de quonto é a verba 't . 

O Sn. Sei\GIO DE CAstno :-0.; nobres depu
tados snbe1u que para ex.trahir-se oonro torna-se 
pre_9iso a acql] isiç5o de terras. . • · · 

(TroC!tri~·Se muitos apo.l·~es.) 

Os nobres d~putados, pelo amor que tem aos 
intercs!'es da sua provincia, em vez de comba· 
rerP.m o projecto devem unir-se a mim para 
defendei-o, porque com o impo~to de 4: •[. sobre 
a mineração do ouro, està ·industria 1rá' defi
nhando :~ té extinguir-se'oompletamente.-( Apa,.. 
tescr~clamaÇões . ) · . 

Senhores, eu creio qu{l 'tenho expandido 
sulli~;Jentes razões para convencer· 'á augusta 
carnara dos Srs . deputados de que bem reflecti
dnmente andou a commissão; propondo are-
vogação desse imposto. - . . · • . . 
· O Sa. Pm:sroEJ.'\"l'E:-Lembro ao nobre depu- · 

tado que já deu a hora de se passar á 2.a parte 
da ordem do dia. · · · · 

o S11. CANoroo DR m.tVErnA : .;... Em que of- . o sa. SEncro DE CAsTxo:.:_Eu estava espe-
fen•le· ?. Vilmos á ~cmon;tração •. · -rando o aviso·de Y. : J~x~., par.~ sentar"me;· · 
· O SR; · SEnGto ~E C.As-r~o: - Vou.·. repeti~ · ~ Os nobpis dep_u~~os devem estnr p'er~uadidQ.L 
__ d~J!I!•.;t?.:.~~.C.!!Q.:. ._A_l~JdusLrJa_ d.o ouro .u,maJn,._-d-e-que~u-uno-.svês·se estuaãUo multo retle-
austna ex.cctlcsonal em nosso P.ntz. -·· · clidawente .a oiateria, não · teria · defendido o 

O Sn: C.-\Notoo DE OLiv~~I\A. : - Quero . que parecer como . tenho feilo ~ · · · · 
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Declaro .á camara que, si se trat~sse mera
mente dos interesses de uma cou1panbia, não 
seria o humilde or~dor, ( niio apoiados) quem os 
.viria defender. (Apoiados.) • 

·Louvo sem duvida o ardor, o empenho, o 
enthusi:1smo mesmo, com _quo os distinctos re
presentantes da província de Minas combatem 
o parecer, por amor do augmento das rendas de 
suo província; mas, senhores, eu entendo que 
por. mais legítimos que sejqm os interesses de 
uma província, o Estado não deve ser sacrificado 
por esses in ter esses. 

E' · necessario, que uma vez por todos 
fique estabelecido pelo poder legislativo que 
ás assemblêas provineiaes não assiste o di
reito de hmçar tributos sobre \odos productos das 
industrias do ~eu terrilario, porque assim, em 
vez de mantermos ~loriosamente as tradi_ções 

•do partido liberal, iremos insensivelmente anni
quilaodo-as, até que fique completamente arrni
~~da no espírito do povo n crença de que os 
liberaes, que deviam ser os primeiros a manter 
iUesos os principias do seu partido, os sacrificam 
á causa dos interesses provin.ciaes, nem ;:empre 
bastante justos para não cederem' o passo aos óo 
Estado. · 

0 SR. CA:t\LOS AFFONSO E OUTROS DEPU'r.'-DOS :
:l![uito bem quanto a fórma. 

Tendo desistido da palavra os Srs. Candido de 
Oliveira, Ca_rlos Affonso e Felicio dos San.t?s, e 
não havendo mais uinguem inscripto, foi eu• 
cerrada· a discussão. 

· · Seguidamente posto a votos o projecto foi 
rejeitado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM: DIA 

Entra em 2. ~ discussão o orçamento do mi-
nisterio da agticuHura. · · 

admiili~tra~iio, as divergencias explicam-se; e 
tendo de fundamentar uma emeud:• que enten
da com interesses muito Jegi!imos de minha pro
víncia, ·~m mnteri3 que,emhora me p~~reça ter a 
oeinião fa,•or:•V'el da commi~são de orç<~mento, 
nuo foi comtudo conside1·ada na confecç~o do 
mesmo orçamento. roi a r~zão por que me ins-
cJ'evi contra o ·orçamento. . 

Ha, pnrn t1 província de S. Paulo e para justi
Ç::l do distribuição das recompensas ao ser~iço 
publico, uma questão imp&rtante; é a que se 
rt:>fere à clas~ific.1ção do correio de minha pro
vincht. (.4.poiad!Js .) Tenho de apresent~r a este 
respeito uma emeuda em nome de toda. a depu
.taçuo de S. Paulo, porque temos o lonvavel habito 
de, quando se trata de interesses do Imperio c 
muito espech•lmente de interésses de no~sa pro
víncia, reunirmo-nos pua proceder em harmo
nia e de accõrllo. (ApoiaiL~s _) E de nossas reu
niões e combinaç-ões resulta qtiasi sempre este 
necõrdo.(Apoia.dosdos Srs. deputados de S.Paulo.) 

O SR. T~mononR-ro SoUT9: - Assim deve 
ser . 

O SR. IliARTrM Fru .. Ncrsco:- A emenda í de 
tod:~ a dermtat;!io de S. Pau lo, e deve merecer a 
consideração da cnmara ; e si àão tem a assi· 
gnnttua do nosso distincto _represent;mte no 
ministerio, a que;n acompauh:tmtJs ~om toda a 
dedi~a9ão, a quem prestamos o !llais fervoroso 
apoio (apoiados),é pela actual posição de S. Ex:., 
que lhe impõe a solidariedade ministerial. 
~ Para justill~ar a justiça da emenda que :~pre
senta.m, recorrerei n alguns documentos que 
~tqui trnu:te, e tr:~tarei de resumil-os o mais que 
fôr possível ; vou tet-os. 

Primeiro, apresento o o!fic:io do nobre ministro 
da agriculturo remettendo a represenUI~ão que 
:1pres!'ntou o ex.·eh~:fe da rep;1rliçiio dos correios, 
e que ~fn duvida ê um especialista na materia, 
o ::ir. Plioio. 

Oecupou a cadeira da presideucin o Sr. 
vice-presidente Luiz Felippe. 

Vem á mesa é lida e mandada publicar ·a 

Depois, apresent-O a represcntaçiio da assem-
2·' !Jl~a provincinl de S. Puulo fundamen\ando lon

gamente as rn2.õ~ pelas quaes o'· correio de S. 
se- l'oulo diVe ser elevado a l,)rimeira classe •. (Lé) : 

guinte: • 

DECLARAÇÃO DE, VOTO 

Deelnro que votei contra o parecer revogando 
a lei da assemhléa de Minas Geraes que ereou 
o imposto . provincial ~obre o producto liquido 
das mina;; de ouro, porque parece-me incontes
tavel o direito da representáção provinciaT, em 
bora. entenda -inconveniente o referido imposto 
pelo lado economico. 

•111m. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex.-, 
afim de ' ser (Jresente á ~m:.t.ra dos Srs. depu
t:tdos, cópia do offieio em que o direetor geral 
dos con·eios propõe que a repartição do correio 
na província .. de S. Paulo seja elevada á cate
goria de L • classe. 

•Deus guarde a V. Ex.-11-f. Bua1·que àe 11fa
c~do.-A S. ·Ex~ o Sr-. i." secretnrio dn camara 
dos Srs. deputados. 

•Directoria geral dos correios-Secção central. 
N. 75.~!tio de Janeiro, q, de Maio de -:1.880. 

•Illm. e·Exm. Sr.-Em 1875 e por indicar-ão 
o Sr . . 1\ta.-t.iltl Francisco: _ Sr. minba, o mioist.erio hoje a cargo de V. Ex. ·a propoz, e fez vol<lr na camara dos Srs. d~pu-

,Sala das sessões, em 28 de Julho de iBao.
Fe1icia dos Santos. 

pres1 ente, começo. dando uma explicação-·que tudos, um projccto de lei"e!tmmdo 0 correio de 
. ~ulgo indispensovel qnanto ao modo por que me :5. Paulo á L a classe; mas infelizmr.nte esse 
·Inscrevi na presente discussi•o ~ lJrojecto cahiu no sc:ílado. Em i877, _ainda por 

-~ confian.<;:t que depositei, desde ~ua organi· iniciativa minha, o· ._illustrado Sr. conselheiro 
zaç;~o, no actual gabinete, não se a~ha d~_modo . -~h.omaz. José. Çoelho de Almeida~pe<liu·no ·reia· ·· 

- _aJ~~-abalada-;-mas--em-_a:ssumptõQe mera ,torio, que na qualidade de ministro da asricul· 
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tura apresentou ao corpo legislativo, que fosse 
restabelecida a autorização votada n~ ses.<ão de 
1871) da c:Jmara dos Srs. deputados, para aquelle 
fim. Esta segunda tentativa tambem lieoll·sem 
resultado. . 

•O correio de S. Paulo é actualmente.o segundo 
do lmperio. A renda tem crescido pro~ressi.v~
mente , e no ultimo exereicio liqu1dado de 
18i8-i879 subiu a i91:91i061J00. Este facto por 
si só mostra que ha urgencia em dotar aquella 
importante repartição com o pessoal necessari o 
para o bom desempenho do serviço a seu cargo; 
e eu peco a valiosa intervenção de V. Ex. para 
a medida legislativa n que -venho de alludir. 

•Deus. ·guarde a V. Ex.-lllm. e Exm. Sr. 
conselheiro :!llanoel Buarque de M3cedo, mi
nistro e secretario de estado dos ne(!ocios d~ 
agricultura, cornmercio- e obras publicas.-0 
d.irector geral, Luiz Plínio de Oliveira. • 

• Secretat·ia da assembléa legislativa provin
cial de S. Paulo. -S. Paulo, 21 de Maio de 
i800. 

• Illm. e Exm. Sr. -Tenho a honra de 
passar ás mãos de V_ Ex. a re[lrêsentação junta, 
que a a~sembléa legislativa desta província di
rige a essa augusta camara sobre a necessidade 
de ser ele-vado á primeira classe o correio desta 
província. 

• Deus guarde a V. Ex. -Illm. e Ex.m. Sr. 
Dr. L" secretario da camara ·dos Srs. deputa
dos. - Nicolá~ de Souza Quei·roz, L • secre
tario. , 

• Augmtos e dignissimos senhores repesen
tantes da Nação. • 

• A assemblêa legislativa da provincia de 
S. Paulo, desejando obter a reparação de uma 
gravtJ injustiça feita no correio d3 mesma pro
víncia, vêm sujeitar ao vosso esclarecido cri· 
terio as seguintes considerações: 

• O correio _de S. Paulo foi collocado em 2 .• 
clas~e por decreto n. iÃ,.i~3 de 23 de Junho 
de 187!, que ao mesmo tempo elevou a L• 
classe os oorreios da Bahia e Pernambuco. 

~ Não só pelo desenvolvimento que em sua 
riquez~ apresenta:~ provmci~ de S. P~ulo, como 
tambem pela renda que progressivamente foi 
tendo. o correio, cuj!) serviço quadruplicou com 
as e~trada$ de ferro, reCQnhece-se que desig-ual 
é hoje a classificação dos tres correios Babia, 
Pernambuco e S. Paulo, sendo os dons pri
meiros de L • classe e o ultimo de 2.•· 

• Si preva1ecesse a renda para a cl:~ssificação, 
injusto não seria dar ao correio de S. Paulo 
categoria até superior aos da Bahia e Pernam
buco, po,rque !91 :959Ql33, foi a renda do correio 
de S. Paulo, n"O 'exercício de :1.878-:1.879, quando 

• Si comparar-se a receita com a despeza, 
veriuca-se que, ao passo qtie o correio d6 
S. Paulo apre~enta no primeiro semestre um 
saldo de 5:õ66J}289 (sendo opinião do chefe 
des~a reparti!;ão que esle saldo elevar-se-ha a 
15:000H no fim ão corrente exerdcio)os cor· 
reios da. Bahia e Pernamba~ tem d.e{icit, o pri· 
meiro de 33:0008 e o segundo de !5:0005, 
segut:.do se vê no relntorio do ministro da 
agricultura de_,i879. ·-

< Quanto ao serviço a cargo do correio de 
S. Paulo, não se póde cõmpnral·o com o dos da 
Buhia -e Pernambuco; desde que o itinerarío 
dns diversas estradas de (erro obriga a repar
tição a um trabalho que principia as 3 horas da 
manhã e acaba as :1.0 da noite. 

• A injustiça da classifieação, dada aos tres 
referidos correios, é tanto maior quanto é certo 
que para equipara!cos o acrescimo da despeia 
não excederá de 4:200~ com o pessoal do correio 
de S. Paulo; acrescimo qtie não observe a terça 
parte do saldo. ' . 

• Reconhecendo a necessidade de equiparar o 
correio de S. ·Paulo aos outros de L• classe, o 
~overuo já igualou o numero de seus prati~ 
cantes e carteiros aos da Bahia e Pernambuco. 

• A differença é já sómente de um official, 
que deverá ter o correio de S. Paulo elevado á 
L • classe, além da dos vencimentos dós respe
ctivos empregados. 

• Em vista das razões expandidas, que sabe
reis apreciar com a vossa costumada reelidão, 
pedem os abaixo assignados que decreteis a 
equiparação do correio de S. Paulo aos outros 
-de i.• classe. 

• Pnço da assembléa prdvincial de S. Paulo~ 
:1.3 de Abril de :l880.-Be11to Francisco de Paula 
Sou;;a, presidente. - Nicoláo de Souza Q?uiro.t, 
L• secretario. - Herculano Marcos Ingle:: de 
Souza, %.• secretario. • 

ADDlTAlllll\l:O Á.S INJI'ORMAÇUES DO. COIU\llO DE 
S. PAULO. 

No relntorio do ministro da agricultura de 
t879, vê-se que ~ receita dos correios, no axer
cicio de iS77-18;s, foi : 

I D.EOEITJ.. j 

c~.~~ ............ .. 
Bahia .............. . 
Pel'nambaeo ••••.•• 
S. Paulo .......... . 
Minas Garau ..... . 

DUPSZA. I DI~JCIT. 

69s:r.t3n64' t3t:341.,!0{9 
91.:378Jl872 33:427$497 
92:831.,-lOt! l5:!9!1J639 

i83:9i88555 !6:4968555 
l7S:Ol5i5864 93:1!6898~ 

os da Bahia e Pernambuco não attingiram a de O correio de S. Paulo é =de ~tal importancia 
80:0008, no mesmo exercício. que, 3lém de !8 agencias !Ubordinadas a elle, as 

• Pe1o t~ugmento que apresenta o correio em qu:~es rendem mensalmente dé iOO~ para cima, 
· sua renda, de anno para anno, a do seme~tre tem ·duas,. as de Santos e de Campinas, cada 

de Julho a Der.embro do corrente exercioio, umn das quaes rende mais do que qualquer dos 
jã. offuece uma differença de mais de lo 0/o correios das provineias do Ceará, Maranhão e 

. sobre a do exer-eici6- anterior.; porquanto, .. de- Paraná,· que são de J .. •~classe,-sentlo-que-sõ-o
i09:H06~8, foi a receita arrecadada nesse pri- do Pará (de toda n província) tem renda i~al 
meiro semestre. · á agencia de' SanlOs, l!7:0368$7Q. · ··· · 
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sovol'iot· a renda dos correios de muitas pro
finci~s. 

A imprensa fl:l provincin de S. Paulo tem-se 
en1pentwdo par~ l!ll<l se· pmtique este aclo de 
ju$tíça, a elevaç~o do correio d~quella provin· 
cia á L• classe. · · 
· DiS30 a Tribuna Libe1'al (lê): 

. <Já nesta folha pedfmos providencias no go
vcnto imperi;±l sobre a el~va~'~o do corr~Jio ·de5ta 
provincia a uma classe a que . tem direito pe-la 

::? SU<l imporlaueia. Nessa tarefa fomos valiosa-
:;; mente auxili,dos pelos outros orgiios dn im
;; prensa desw capital, notnvellllente pela Consti
õ tuinte, que mais de uma vez tratou do ns-
t:j 's11mpto. · . 
t'l •A patriotica assemblé:~ provjnci~l dirigiu ao 

governo g•<r~l uma rcpt·esental_;~o nesse sentido, 
tlue. esperamos, serã <lilendiilu, par~ bt:tn de 
Lfldo~, p01·que só a elevaç1lo da Gategor·i:r da r l) 
pal'Lí~;~o elo eo1·rcio .?lille assrJgurar nreliJOr des
empeuho de su~s frlnC\:U<)S, j<í pelo augruenLo de 
pessoal DCI'i!Ssnrio, jã pela melhor retribuic~o 
do.~ empregados. . 
_ • P;~.ra corr~bornr mais os nrg-nmentos em favor 

dessa ju:;tis::irna prd~n\·3o, olfcrecemos á consi
deração do governo e do publico o seguinte 
quadro rleqlonstrativo da -receita do correio cla 
capil:ll da p1·ovincia, a contar de :l8G9 até o pre
sente ex.ercicio : 

REND.'-' DO CORREIO Dll S. PAULO 

•A receita da admini~"tra~ão (correio da capital) 
foi a s~guiute, a contar do e~ercicio de 1869 até 
o ultimo, l8i9 a 1~80: 

1.869 a t8í0 ............. · ...... ~ . 
1870 I I.SH ................... .. e ~i$j:l lf 1872 ...... ~ ............. . 

ê i8i2 1.873. ................... ' 
_ .. t8ia • lSíq, ....................• 
a t8i4 ' 1: !875. • o o • I' I • •. I •. • t., • 1 O • 

t87S • 1.876 ..••..•••••..• , •••••• 
i876. !·877 ..•........... •·····. 
H)ií • i878, , ... , ....•.......... 
1.8 s . 1.879 ....... .. ........... . 
1879 • 18l>O .................... . ]r r ,.... 8 A receita cresceu c.:~ seguinte proporção: 

1 ·

1 

~ 8. 1.1-170 n :I.SiL............... . . . . !. : ~~,r~,a~'l90 :;: I 'Jl = !Si! • itlí:l............. .. . . .. . !. :87~~160 . fi . 'l ~ ~ i872 < !873..................... :1.:~951):!4.0 

-
..:....:ffl;._ ______________ .:..._..:~::.. ':!.87:J • -um, ........... :.. . . .. . .. 7.2~~650 

i87!i. < !875 ........ ··-·.......... :1:917~;100 
Verificada em Ju1hQ deste anno a rerit.la do 1875 i8í6 ...... · .. ; · ...... · · · · 2:093~J70 

correio de. S. Paulo, ella deu um augmento em 1876 • 1877·· .: .. · ............. 9: 207~61l0 
relação ao exercíci~ anterior de mais de 4.0:000$; 1877 • :I.SíS ...... · .. • .. · ...... · · 4.: i9I~2SO 
de modo que, concedida a elev~ção dare!Jartiçiio .iSiS ' i8íll .. · · .. · · .. · · · · ·...... 5:676S833 
do correio á 1..• cl~sse, ainda fie~ rã, f:·ita a des- i 879 • iSSO.···· . .-..•... ············· !0:29~;}967 
pe1.a, um saldo $Operior a ;ji:OOO~OOO. ;Ernbor~ falt~m aindnalg~ns e poueos balan· 

'Assim, o corrdo de S. Paulo nâu só. dá par~ n eetes d~s agenc1:'s do corre1o J~ara se ·conhecer 
sua d••spez:,, como ainda dei11.a um s:ddn tJUe 1 ~~ Ci_lrt\.' ~ renda tolnl ~.0 correiO ~<eral da )lfú
póde ser, àpjllieaào a outras despeza.s uo ~~~tado.l v_1n.cw! pode·se ~~sde Jn.assegurar que no ex.er-

0 pe~SOal 00. COrrdO é iDSUfiiCÍCllle ;±IJSOJII ta- . CJCI~ h.';tiO~e :181\l ~. :18~0 cheg:> eJ~ .. a _<l ~30:090", 
m_ente; ·com àous empregndos não se. pó,le, po1• 40:u0ú~ rnm_s d" qu.c fot~l do ex.ei'Cicl•YanLenor. 
exem.plo, fnr:er o trab~lho.da n~e~ci~ de Santos, 1 Temo~ aqui um outro artlgo~-11~ 

~--que.e-sUJier-lor-ao~r:mafln:d-e-:m\lÍtlor~va-rti~O~ : JOrn:;l t:•m IJem da 11rovincia de S. _Pau!o·no 
de corre10 de outras provimcms, e cnJa renda e 1 mesmo seutido, utigo que pa~so á ler (lê): 
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• Correio de S. Pnulo .- 0 correio de ·S. Paulo 
· foi colloca!lu eril ~-· cla~se 110i· decreto tt. 4743 de 
~3 de Junh_o .de Hs71. c1ue, no tnel'mo tempo, 
el~v"u li L • classe os correios da J3ahia e Per· 
namburo. 

c Niio :'ÓIH6ll1C pelo de~envolvimento que em súa 
riqutza tem tido a provind~ de~. Paulo. seniio 
tamiHltll pela rend:1 que progre~sivamente foi 
tend" o ·cnrrc·ic), cujo serviço qundrllJlhCou com 
·~;; .. stradas de f··rw. rt'culihece·~e que dC$igual 
é hoje ;c . c la~~ilic:wâo dos tres correios. Bàhia, 
Pern:nnbuco e S. Paollu, sen•IO os dous primeiros 
do t.• chcs,;e e .o ultimu de 2.•. . 
. :Si preva leces.~·· a renda p:~ra a classificação, 
lnJU~to nàu rõra dar ao correio de S. Paulo ca· 

. ~goria ~Lê superior aos da Bahia e Ptlrnam· 
beco · ·· 

•I'Órque de 191:9596133 roi a renda do correio 
de S. l'~ u lo, no exercid" ele t878 a i879, . qu~ndo 

' os da Bahia e Perlta.mbuco não attingiram á de 
80:0006 no mc:smo •·Xc>,teicio. . 

r 1'~10 ~ U;.!ni COto QUe ~~H"PSent.~ 0 CorreiO em 
sun rend~ . de :umo 11:cra anno, a do semestre de 
Julho a DE-zembro do co•-rente exercício já off~· 
rece uma d itrerenc::t de wais de t5 °/ ., sobre a 
do exercício anterior. porqu~·nlo de !09:HO~ 
foi n receita arrecad~çla nesse primeiro se· 
mestre. -· 
.si cooi par:1r-se ~ receita com a clesjleza," veri· 

fica-se que :•o .pa•so que o correio de S. Paulo 
apr~~nnl3 no primc•iro geme>tre um saldo de 
5:51i6/S:!!I9, sendo ovinHio dol ch~fe dessa repar
tíçãu que tal . sa ldo eltlV:lr-se-ba a cerca de 
quiu~e con tc1s n·o ficu do corrente ex.crcicio, os 
cor.r c·ios ~" Bahia e -Pern;uuhuo·" têm um deftcit, 
um de vtnle, oul ro de quarenta cuntos de réis. 

·~uanto 30 $erviço a carg-o do cõrreio de 
S. Paulo, não ha r.omparac;:ío COIIl o dos da R~hia 
e Pet·o .. mbueo, desde c1ue o · itinerario das di· 
ver::a~ c·stradas df ferru ·utiriga a repartição a 
u m tt·ahalho que principia :is tres horas da 
manhic e ac:•ha âs dez da noite. . 

EXEitC!ClO DE !877-!878 

(Relataria_ do minii~rio da agricullur~ de !B7~) 
Receita Despeza Deficit 

Côrte •.• . 565:17~86~8 696:513~6~7 i3i:34iõ(lt9 
Bahia.... 57:95!~375 9t:37S$872 33:ü78~97 
Pernamb. 77:538;1373 92:831.p0t% 15:!9~61)39 
S. Paulo. !67:~~2$000 !83:918H555 t6:t96i$555 
Minas... 8!:88~876, 175;0!5686~ 93:U66988 

•O correio de S. Paulo é de tal impOrt:lneia 
que, além de· ter 28 agencias que &rrecadam 
mensalmente de 200b para cima, têm as de San· 
t~s e de Campi~:ts, cada uma da5 qnaes, só per 
st, arrecada ma1s do que qualquor dos correios 
de Ceará, Mar~nh1io e Paraná, os mais rendosos 
d~ a;• cl~sse, sendo 9ue sómento o correio do 
Pará tem renda igual a da agencia_ de Santos. 

RECEITA E DESPEZ.A. DO CORREIO DE S. PAULO, .NO 
KXERCICIO FINDO DE !878 a 1879 E NO i . 0 SE· 
MEST~ DO CORBENT1i1 EXERCICIO DB 1879 8 !880.-

I I I .. I > ..,, _ ... >Qio. l .::>< 

~ ~~?~~ ~~ ~ ~~I a 
Eí" 
fi:" 

~ .\ inj u~tiça !la elas si !ienção em que se aeham 
os tres con~io~ é ta uto .uwitlr, _~~uanto é certo 
que pm·:~ equ1p~rnl-os ~o ~ccresca a despeza de ~ 
~: 6006, com o pes~o;~ l do rorreio de S. Paulo 
accre.<cimo que a in fla 11~sim não ;1bsorve nem á 
terç;~ p;trte do sa_Jdo q u4' elle ~presonta. 

~~~~o~-~~~~~-~~~~ ~ ~~~~~ ~ P~ ~o~ 
~ ~ ~~~a ~ ~ o~~~~~ 

~~o~~~~~~~~ -
m o~~~~~~m~~~wg~g 
o.: l c;."""C')o.w=--c;.:~ l e,., o~~ 

-.. = <> .... o 

,..... - .... . .... , . I I ' . I rO governo, reconhecendo a necessidade de 
equiparar o t·orreio de S. Paulo. aos outros de 
1.• cJ:~sse, já lbe deu o rne~mo numero ·de pra· 

~~~~~;. cf~/~~~n~~e f~~e 0é5 s~~~:~ad: -~~~ ~ 
um otlici.al, que deve ter o correio de S. Paulo, 
elevado ~ L• cbs~e. além da dos vencimentos 

~ ~ = ~ ~~~~~~~ ~= ~~ -
w. o w-~ ~ ~ ~~ ~· oo~~ a • -~=~ ~ -~=~· o 
-~ . wo~=~ I ~l~~-· •~~ = : ~8P ~ ... ~: ":li">< ~ . o ~~ ~ ~~~- ~~~ 
oc 1 • ooooco o I ooo. o o : 

do:. r~sp~cti vos empregadiJs. 
Rec~ita do exercício de !879 a ~I 

!':"I !880 . . ... . ........ . · ' .. .... ; ! 91:9598133 
De~peza . . • . .•.. ; . . . . . • . . . . . . . . t9~~5681:!23 ~ 
Dtficit .• •••.• ••. · ....... . . .. -.. . • J!_:609n<l90 

~ I 
I 

Receita do •· • semestre'· de t879 . 
· a l880 .... ... ... ; •••.••. ··~ . i09: H 06wS 

Despeza • . . .. • • . • . • • . • . . . . . • .. iO;k5i46l69 
Saldo........ . ... ..... ........ . 5:566,Si89 

cCoiDp~re·se ~ rcc~i~ e llespeza do. correio de : 

! I 
I 

I 

~I I 

I ~I 
8 1 .... 

~, t . Co> 
w 

' I 

.. 

>" 
~ -
C!l cs 
<> 
·~· 
(A 

'"'3 ' o .· 

! 

i c. e: I S. Paulo com os da Uah ta e Pernambuco que São Q 

-,--d~;-cl:~sse,.e.com-o-de-~nas"9ue+de~ero-;- -~ --ri&.J0 Ual ao de S. Paulo . . · . : :g 1 
• TOIIlO Jtl.~. 

· t>:l 
" !\ ... .... 

<"> 

2: 
Q. 

!} -00 
_ ...... 
· oo 
I -00 _;-g . 

.. 

. 
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' l'rr~s. com o augr:nento de mais um offici~l para 
o mesmo eorreio, o serviço será melhor d~sern· 
penh~do. 

E tlo mesmo tempo ê justo que, sendo o cor
reio d~ S. t>aulo o seg·undo em rendimento 
e trabulilO, nao fit]ne c(lllocarlo em pelares con
dições do que o correio dn Bahia c de Peruam· 
Jmco. 

Nilo peço que se modifique a classifit~nçl'ío dos 
cOI·J'eios da Bnhia e de Peruamlmco, que SI)U o 
primeiro a confessar que têm muito trabalho a 
realizar (apoiados), ll1<1S desejo que a província 
de S. Paulo nlio fique em pejares conrlíções do 
que as da Ballitl e Pernambuco, quando o tra
lwlllo do correio de S. Paulo e superior ao 
dessas duas províncias. · 

Pe\:o port<lD to que sej n elevado n L • c I asse o 
I . l ·I > correio de S. Paulo, assim como são classltlcados 

~I :. ,...,.,... I =I .,. "" ""I §' os correios da lhbia o ele PernambuM. 
~I . ~~17~~ I '?I .. .. ~ l E' este um aclo de jn>tiCil que recli:!lno não 
«>I' e;~:=.~;;; I t; I o~..::~~ft::!· \ em meu nome exdusi,•o, m~s ern nome da 
~ : ,;:,;;;;,;;;~~I~ I ~~,g,:~~.;;:~ I 5' as>ernblé'' provinda! de S. Pmlo, da dcrmtal)ão 
§ l : ~&:;o;g~ I g I <;~~~88g( l..g, gernlde S. Paulo c da popul11çilo de S. iJaulo e 
co .1 · """ 0 "'o"" 1 ° \ ooo-=:.~oo I o ~ de toà:l a imprensn da proviHcia, qlie sem duvida 

1 1 1 1 . ~ alguma deseja0 q.ue o impoJ·tnnte s.ervico _d~s 
I I I I ~· correios seJ·a o m:tis· jJerfeito que fur !JOSS1Vcl 

,, ..., w '' ""· > "' Ih 
~ l ~55 t;t5~ ~ I ;.1 ; _, ~; ~~~ I a§ ;· ~~~r~~~gs~~r:; ~ãc~ P~~~~ftf~a~?~e(~~o~~~!)~~~e~ 
~ 1 ~,g_;g~~~ 1 g 1 ,g:~~: ~: 1 ~· ~ ter um pessoal completo. (:4poiadas.) 
g; 1 ggg c;&;:::: 1 fS 1 f<:~~: :o;s: 1 "' ~:; Em outro poato tenho de tüca•·, e rilpid3mente, 
""I oooo...,,.,..l oi ooo. o=~· 1 ~ porqnenüodcsejo ·nem tílmnr otempoúcasv, 

nem quero C<Jnsv1· o governo, limitando-me 
l l .t; I ] ~ ;;penas a fjzer ~s observações que me parecem 8 
1
1 I .., I I ;... justas em rel~o5o ao orçamento d11 agricultura. 

.. ·· I '"" ~ Vejo, por exemplo, quo entre os córtes feitos 
'~ 1 ;::: I ó ~ existe um relativo nos Tencimentos do dire(!tor 
~I I g1 I ê: ..... 1 1 l:';:-_ 1 I r:o da fabricn de ferro de Ypanema. . 
8 I 1 ?i:> 1 I ,.... O <:Ir. Murça é ia contes tu vel mente u:m dos mais 

~ babeis empreg:Jdos do Imperio ... 
1 o 
I 

~1 
~1 
,g;l 

~~ 
Administração do correio de S. Paulo, 30 de 

Janeiro de i880.-0 contador, José Luiz Ner·y 
'da Silva. 

O de{icit que apparece no exercieio passado, 
desapparece comJlletaD1ente, ainda mesmo dado 
o augmento. O augmento que pedimos não clie
ga á cifra de 5: 000~, e o excesso que apparece do 
'exerci cio passado para o presente é ue 40:000$. 
Restam pois, pouco mais ou menos, ainda 
_35:000~ de saldo, que podem ser applicados a 
ontras despezas do Estado. 

Ora.- u camara comprehende, comprehende 
Y. Ex., Sr. presidente, e sem duvida compre'"' 
henderá o distincto Sr. ministro da agricultura, 
que, nastas candições, o augmento do pessoal 
do·correio de S. Paulo trará fatalmente o au· 
gmento da renda do mesmo correio, trará como 
consequencia que o serviço ahi será muito. me-
lhor feito~ . · 

lá em -parte S. Ex. uttcndeu a este &sidera· 
tum; augmentando o numero de_c3!l.eims.do 

-cnrre1o~des:-p~----- • 

O Sn. ÉUAR.QUE DE i\fAcEDO (minisÚ·o da agii
cultura) B ou-rnos Sas. DllPUTADOs:-Apoiado. 

0 1\l:ARTIM FRANCISCO:-.•. e Um dos mais 
solícitos nCl desempenho de suas. obrigàções. 
(Apoiados.) Tem merecido a confiança de tocas 
os minisirôs com quem. tem servido, e que o 
louvam; e aprecio muito o apoiado que me 
acaba de dar o distiucto Sr .ministro dn agricul· 
tura. 

Mas o: commissão entende que o vencimento 
mensal de !:000.$ é um vencimento exagerado, 
mns é porque e1la ignora as condições espe· 
ciaes em que se ach~ collocado ó Sr. ~urça. 

Elle é obrigado a continuas hospedagens; 
todos os que por alli passam são por eUe rece· 
bidos e hospedados, porque elle não hn 'de des· 
pedir os recornmendados do governo. 

A fabrica de ferro de Ypanems é um estnb~Je, 
cimento muito importante ; o es_trangeiro que
encga ao Imperio vai logo visital-a, e estes ho· 
mens não podem ser abandonados no !Ileio da 
estrada:. · · · · 

piminuir, portanto, ao Sr. Murça o seu orde· 
nado é collooàl-o na impossibiHdade de continuar 
no .emprego, e ·duvido (devo. dizel~o · comJr~n· 
qneza) que o governo encontre.· um.· especw.hsta. 
-nas-eondições--d4-Sr.-Marça--par3;-()-"'pôri."1ast~··- ---·· 
daquelle estabelecimento. (Apoiados.) 
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Si o governo entende que é possi"Vel passar a. 
mãos particulnres ·.o estabelecimento da fabrica 
de ferro de Ypanema, é. esta então uma questão 
diversa ; é possivel que esse alvitre seja digno. 
de ser Moptado,. eu mesmo jú o sustentei nesta 
tribuna, e já empreguei esforços, como ministro, 
pora quo ellefosse·re~lizado, mas .houve relu· 
tancias que partem sobretudo de cou~iderat:ões 
politícas. . • 

·A fabrica de ferro de Ypanema occupa-se 
com o fallrico de armas, e em regra. esses esta.· 
helccimentos pertencem aos governos, parn não 
ser facil qn.e se sirvam de :mxiliar nem em 
guerrn civil, nem em guerra rJxterna. 

Esta é 'r• reg t'a . lllas. si o governo eu tende que 
é possivel,com proveito para o Estado,'que este 
estnbelecimento seja vend.ido ou· arrendado a 
parliculllres, por, não dar p~ra 0- c.usteio, póde 
fuzel·o c por rnlnha parto não lhe porei obices. 

!los o governo pensnrá c examinará melhor 
osttt questão, p:1ra a qual chamo a sua. altencão. 

Poderi~, Sr. presidente, dissertur_longamente 
sobre a_via!(ão ferrea da minha provlncia; como, 
porém, pooimos · a:o governo unicamente uma 
-causa, que .acredito está dispo~to a conce
der-nos, e é que nos deixe fazer as es1radas .de 
ferro com O· nosso exclusivo risco, sem gar3ntiâ 
algumn e sem subvenção kilometric~, que sim
plesmente CO!lSinta que empregue_mos os nossos 

. capitaes nesses meios. de collduc~,:5o t~o pro
veitosos ao desenvolvimento da lavou~a e do 
commercio, eu não iilsistireincsteponto, porque 
se poderia ·dizer como o poeta --' que não era 
.occa$iiio propria p~ra estas causas. 

Temos uma porç~o de Ieguas de emadas de 
ferro .·feitas exclusivamente com capitaes pau
listas .e sem nellb.uma subvenção do. E~tado. 

: Eram·estes os ~ssumptos de que tinha de occu
par-rne prindpalmente, e antes .de terminar,o 
meu discurso, peç.o licençn para _dil'igir algumus 
palavras de louvor ao distincto ministro da ngri
cultur;J, pelas opiniões de S. Ex., pelos seus 
actos ent rel3ção u colonizacão. (Apoitulos.) 

Espero o plano .. que S.·E:t. ha de apresentar 
em rela~llo â colonisacuo, conv:eucido em . geral 
de que os meios.indirectos mais podem: apro
veitar á coloniSilÇÜO, mais podem .augmentar a: 
immigração. As modHlcações em relaçoo á ques
tão rêligiosa, a respeito dn qua.l.S .. Ex. já. con· 
fessou que se devia·fazer.alguma. cousa,. sobre
tudo na legisl~cüo relativa · .. ao casamento e aos 
direitos que delle decorrem, devem influir .sobre 
modo p~ra ftlzcr .aug-mentara .immigração es· 
trangeira. · -

.Além disso, a constr:uccão de .. estradas, _os. 
transportes_ facllis parn o's immigrantes, tudo 
deve ser um auxilio poderoso neste senti.do; e n 
prova é que p~ra a provincindoRio.Gran,de.!lo 
Sul, onde o systema fluvial é melhor do que em 
muiws outr~s províncias; e onde já: se começa 
a notar um certo movimento àe estradas de 
ferro,, .e: para a .pl'ovineia d.e ,S. Pa,ulo, ~nue o 
movimento das . vias .ferre~s p).'ima •. a ,.todns as 
outras, a colonisação.procurar. as de preferencia 
a outras _onde não. se 3Ch:tm .os mes!nos , recur
.sos. 

, .En: entendo que. estes. snllsidios . di~ecto!), so
- - - -.bre~udo.,-_esses::contra<os_.feitQs . cnm; ,jndiv:id,uos 

. ,®e l!lais. ~l;ll'af!l, •. ou · ;J,n_t:es:que mmtm. exclllsi~ 

vamcnte dos seus interesses .do que de importar 
colonos idoneos -para n lavoura,· foram de,pura 
perda. · · . 

Ha muito tempo que Lenho esta opinião @ con· 
tinúo a sustentai-a. 

Assim tambem,. q:uan~o o governo se resolva 
a crear nucleos coloniaes, medida que entendo 
que. deve ser prolrahida e a qual deve ser pre
feri•la á do auxilio prestado ás colonias parti • 
culares, esta medida. deve ser tornada com. ülUito 
cuidado. . 

Os nucleos co!oni:tes devem ser estabelecidos 
proximos de estações ile estradas de ferro, por 
que quando o colono não enconlr0 na terra a 
recompensa do seu . trab3lh_o para ir ex!ircet• o 
trabalb.o mecauico nas cidades e poyoações pro· 
ximns, e assim.t~r sempre um meio de man
ter-se. 

Ainda mais chamarei a attenção de-s. Ex. para 
o. que se· denomina colonisação nacional, isto é, 
para o iucentivo dado ao elemento mcional para 
•1ue se cons:}gre ao trabalho e especialrrit'ute ao 
trabalho da lavoura.. Eu· lembrarei~ S. Ex que 
em uma. obra notavel.de Dixon, A Suissa Com· 
tem .. porcme~, se I~ que a nenhum cidadão daquelle 
paiz, nos cantões mais adiantados, é licito deixar 
de traoalllar. Podem escolher o trabalho. mas 
quanuo não traballwm s;io despedidos do mu
uicipio, porqne,uinguem tem direito de 'Viver á 
custa alheia. Cada um·tem o direito de escolher 
o· trabalho, mas todos têm obrigação de tra~ 
balbar. Nos cantúes mais adiantados da Suissa 
chegou-se ~té,110 ponto de ns rendas da munici
t>alidade auxili~rem. pnra .os gastos de viagem 
dos. individuQs q_ue.11ao querem trabalhar, para 
q:ue vão para ()Utro p3lz e não sirvam de ~tra· 
palhação e de.onus. 

Entendo pois que é conveniente que uma lei 
que regulamente o tralwllw e imponha a todo .o 
chl~dão o ·dever de trabalhar, sejn elaborada .e 
apresentada com n maior brevidade; porque. é 
verdade que .os braços n~o abundam extraordina
riamente eutre nós, mas tnmhem e verdade que 
elles podiam ser mais numerosos, porque o·s 
pro[l rios fazendeiros muitas veze~~ ·pela sua 
conducta, animam a inerciu . de mllitos indivi
duo~ que podiam dedicar-se ao trabalho agri· 
coln. Por exemplo, a ' classe .:dos aggregados, :a 
quem se dá um ,peJ.aço de. terra p~rn t,ra,b<,~lb.ar 
para. si só e .que não sãl!l obrig:~dos .ao trahalli.o' 
d~s fazend us, es.sa. classe é. damnosa e prej udi • 
cial M trabnlho nac:,iQ.nal. E' conv~_ç.i!ll).te qU.:e 
estes· individuos_sejani.compellidos ,a, ir .para,<> 
trabalho agrlcola o.u-para outro qu~lquer, tra
balho. Ninguem tem dii·elfo da . türnar:se .no 
meio de uma .sociedade um.::verd:~deiro zangão. 

·Ã associação é feita para proveito de todos; coil· 
,V:ém .. portanto que todos concorram para a renda 
·da mesma associação, e sobretudo concorram 
com.o seu trabalho ·para susten.tarem-se.e .. não 
serem.on.erosos aes outros membros da mesma 
sociedade. . ... 

Feitas esfas considerações, insisto em so:;. 
licit;.r.da parte do nobre ministro da agricul
tura justiça•, para o,corroio .de, S. P.aulo e .para os 
empregados dess~ repartiç~o, que se esmeram 
em desempenhar os seus'ôêveres; e aproveito a 

~ Ç~cqasião, ,ppra -.COI,lp_ign~l'·. ªJt]li~u!ll.;e!pgio-~(\ 1di- -• 
rector.,do correio de S.J•aul.o,_.qt?-~;é $e,m.~,q.yiga 
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um empregado modelo, pela ~olicitude que des- · neste ponto o decreto n. á.743 de 23 de Junho de 
envolve no desempenho do seus deveres... . !87L- Marti1n Pranci$CO. -Bavião 'Peixoto,

.Antes de sent,r-me peço licença a v. Ex. . Leoncio de Car!JIIlltO. - TGmettdaré. - o. H. de 
para ler o quadro comparativo d:l r~ceita c des- Aqui no Castro.- Jlartim FmncisC() Junior. - .. 

. peza do correio de S. Paulo. Por este doeu· A. Marr.im de Brwros.-Anto>lio Carlos. · · 
mento ver:i. V. E:t. eom quanta justiça a deou

·tação de S. Paulo apresentou a emenda, que 
sujeita ao criterio desta illustre camara (lê): 

O Sr. Prisco Pal"aiso: -S1·. pre- 
sidente, os serviço~ •·•·3tl" que podemos pregtar 
a este paiz merece111 ser lembro dos muitas vP.zes 

., .. 
~ .. ... . 
I;":: 
:r;: .. . ·-·· :::: ... 

<>oji!::>"'c->"cj o ao parlamento. 
g;l :.E.ià ~ <; ~ O governo, com o qual nos ·idP-ntificamos por 
;-~E"~~~:;- g seus nohr(!S e nuspieio~os intuitos, d~ndo-lhe 
~;:;-: ~;-~ ~ c tudo. o nu.sso ro ;• i~ fi r111e apoio, a nossa n1ais 
"õ'§'; h :i-li' ~- pl€'D~ adbes5o, ~Ó nus C.utll p •• lls3r~ CU lnprinllo O 
~-;-; : ~ ~-~ seu dever p1·incipal: o ri e f;~ ter todo bem a es(a 
;;: ~: : ~":f f;; ~ na9fio (apor:do.t), insistind" ~e111pre por ..-sse· 
~:::: : ; ~·: ' ~ _S bem e expilndn :1 rcspltns;,IJil id:Jd e a . toào1s 
"'· · · • .... · ..,>- aqnelles que, ~~·m pntrioti>mn, IH'O<'Ul'<•.m vor 
~-~ ~ : j r éS qualquer fórtllil iu t p~dil-o. (Jfuitn /;em.) . 
: : : : : : .: ~ Sr. presidente, n~o pi'Ptel'ldo perlllrbar o e~-
: : : ~ : ~: pirito do hunra•lo mini,tro d~ :tgrio·ul tur:t. S.Ex. : : : ~ ~ r; \;_ é me:;mo Ítll!lt>r\Uf bilvt·J, é llnl <lO~ D"S~OS me• 

•• Jhores cnntendMe• ; 111<~~. ainda que me sint3 
• . • • • . ;g ~ suhjugado por lodo o euthu~t~~mo ljUe •l•'vo ao 

--:~,...:..c:...:..-=-::...:.. _ _ .......,1,-:-:....:....:...;...;:....:...:-1 ":">-:---1 ia>" g-n Oinete, do qn~l S. l~x . muito honro.-"m nl.e 
"' .,. Ê. :::::L": f3Z parte (apni!Ulos), não ~:thirei do llten ''""to, 

~ 

1 

=;;;;~~~ ::-
1 

e ::-~~ 

1 

~- ~ ~ não abandonarei n c:on;;;• d:t lav .. ura {ap,liados), 
- "''""'-~"" 8 :;!~!!!;::~~ ~ ~., que é a cnus:o rht m<~ioria dns IJrar,ileir,Js, ~~ d e-c .f>o~~Qt:Q;...!' .g _:e~~ a: ::::1 t!l: 
~ ~~~~ "' -a-.. g--• ~. ::; ,.. veri3 $el-o de todo~. :;i tndos IJern .-onpr~lwn- · 
... l g~"'.,._"' SI S~t:J.,:gg I ; :: >- dessem que n:~s•·e·ouo~ em um pniz .e.~~enci;ol mente 

I I 
~ ~C' "' .. I .. ., o agrícola, e 4.!Ut:l u ag-ricultur;~ é e ser;\ o seu mais 

~ . ~ ~~~ f# ~ ~ !>?~ ~ ~ ~ 8 fecundo m:tnMnci;tl (Apnirutos.) · 
~I S?'J!'~~~ ~! ~~~ ~~ I :; g "' - f)(>:nl\úNS, n:\o 111e pa ,.e•·· "" q u•~ estamn~ em o 
~· ~~~ ~ ~~~~~w~ ;· o ·g :; · reinar1o dt·~ um ,,rfnd1u-~ n1asrn~ulimn~ admi r~1do 
8; 8º~~ ;:; gs~ ~~ " :;: - mo_ .. 

"' o - " por torlo. o utundo,. de.~v,·l:tolo cultor do~ ~1-o-"'l .. , 1 ;; g t:o gresso- m:tteri~cs f\ rwi ttcip:dmcnte mur~es d.·,·ta 
~ ~ ~ f ~: grande Dõ'll;.it tl, Olll~ 30 (jti:IJ rtJ UÍ l:l~ COUS.1S ntáS 
~~ ~~ I [ ~ ~ ~~ são attribuid<l~, ~:) >OI•te, pror~>rcionanrlo-llle' 
~ 1 = ~ _ um thronn com rodM "" sGu;; tlSplendnre~; lO-

.._"' d<JVia não re~t,rvou-lhe o dire• to de IJem t!X{IIi(·.~r-
..c 1· ] o :::.? se " st'U~ suiHHos. N:lo rue par•·ce csturmos 
8 · ~ § :z nesse rdn~dn . N:i" no~ pareça e~larmo~ nn rei-l i j;: 5° nado de Luiz XI'.', ~·b o ~,.p . •o: lo de lr:tVet· sido 

0 \:: muito pouc•) rav .. r;~v• I ao de.<.··nçolvinu·n\otla 

~~ 
il 
~I 
il 
~~ 

I I ~ "'111 agriculturil ~t· lltjJ re su1J.,rt1 in •da ;, indu~trin por 
~ ., ... ~ ~ ~ ~g Colberl. sen ct•lehrtl totini-tro que, si muitos 
íi; I ~~~ii:r:iii:2[;: ~~ henelicio~ niln h· uvoora p:-..st:oolo ri Fr~t~.ç~, ntn-
~ j ç::::·e~~~l;, tl ~ > = lhcr:tnoln " m;orinli;t, o r·o•nruer•·lo. n 1oropria 
g ~~~-<>g 1 ~. !li ....... C""" du· rei.llnim:.ud· ' a L(l<hl~ "~ lal,•nto-.:.'"'r<·.an-

. Q CÓQQQ~ C : tE)~. U.;;i~Y V' 

... 

1

. _

1 

> ;;; fgt; do-se de tutl a< 11~ c·~p:•ci• l -·d••.<, llS ~ah i< ·~- os ar· 
"" - . ; o tistas " os pONtJS, nã;o lho· t(•ria cvuft!rido o !Jem 
~ -~ !'!' ~?.' ":. a o merecido no''" •In • Gmnt!LJ. • 
~ ~~~§ ~~ ~ ~ ~ 
~(~~~~~\E" ~ - Muito meno~ llOS p:trt·ç~ e;tarmos no rt'in~tdo 
wl g..,oo 8~ : ~ q:ue lhe suecorlo•n, e:n o q u;ol o ~yst tlm~ .c Ll•w, 
..;.! J ~ ous:~do e infe\it. H~eussez, e 3 ~tgiol•tg·em a-wde-
g: -'l - l. r. ndo-se àu todu~ ose~~irit .. ~ . l<'nW.ram a,·ahar 
~ I§: ~ ~ ·com ll agricultura, e quasi ac;~b:tm com a Fnmça. 
'§ 1 ~ Q (Muitos apoiadns.) 

1 .. I'! O Sn. lEttONY~Io SoDni:- Foi o ·abusa e não 1"' :;; g o uso. 

I ~ ~ · ;;! O SR. Pn1•co PA.n.ú~o:-Sim, foi o ribu~o. 
iil Sr. pre~idente. si ~ Proviil énei~ não foi i g-u:~ l 

-vem ã. mesa, é lida e apoiada a.seguinte 

:tiiENPA 

dístribuindo t~l .. nh)~ e c~rl\l~ dons l!ntre os ho
mens, assim foi la miJem ·pnrn com a su:;erli~ie 
da terra, de moolo que t•S.!'f~ territor ios ·Que se 
elevaram a paize~; un:> 1\t:arnl)) uberrimo~. oll
tros estereis; m~s enlre· ~ ho:11ens e· os paizes 
tudo se comple~. Si não ha homl!m in tllil (nã_o 

Fica eleTada á primeira claSse a repartição do 
correio da proviD:cia de S. Paulo, e alterado 
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me refiro aos seres que cabem debaixo da ex
cepção), não ha paiz desaproveitado; e ahi vai 
a harmonia e a grandeza da creação. (4fuito 
bem.) Mas onde a grandeza dos governos? Desde 
que os povos se constituíram, a grandeza ·dos 
governos está em estudar-lhes o caracter para 
dar-lhe~ boas leis, e as boas )eis são uma im • 
mensa grandeza (apoiados); em instruil-os p~ra 
vei-os sobresahir no imponente quadro da hu
manidade, pelo valor, _pelo amor á liberdade, 
pela conscieneia do diretto que é tudo (apoiados); 
em animal-os a que rompam a superficie da 
terra para colherem a mais vasta produeç~o, que 
é a riqueza (apoiados), os seus antros, onde dor
mem sepultados esses immensos thesoul'os, e 
que são mais que a riqueza, são a opulencia. 

Em um paiz inteiramente agrícola como o 
nosso, onde a uberdade e a fertilidade attiàgem 
a uma perfeita maravilha; onde a agricultura é 
quem encbe o thesouro 1apoiados); · onde o es
tado financeiro do paiz depende principalmente 
do estado da lavoura, da maior ou menor quan
tidade deproductos, da sua variedade. na expor
tação, é grave a missão do nobre ministro da 
agriGultura.; mas tambem é sublime si elle ar
dentemente aspira ser, si elle quer ser um ver
dadeiro patriota. (.Apoiados.) 

E' pois com S. Ex:. que venho entender-me ; 
com S. Ex., que antes de investir-se de tão alto 
cargo, foi um dos maiores propugnadores dos 
direitos da lavoura ( apoiados ) ; que em mais 
de um importante dtscurso retratou o estado 
aftlictivo, desesperado, da lavoura, todos os seus 
soffrimtmtos, todas as suas desgraças. 

O SR. ALMEIDA. CoUTo:-Com as cores as mais 
vivas. · 

O Sa. PBxsco "PAR.Uso :-Quem estuda o mo
vimento da produceão, neste paiz, concordará 
que elle n&o deixa de ser crescente. 

Mas o é, senhores,não nos illudamos, porque o 
café, esse fructo bem denominado-fructo de 
ouro-abunda grandemente em o nosso merca
do, enche-o mesmo e vai encher a todos os 
mercados estrangeiros, e de entre todos os 
paizes do mundo felizmente o Brazil é o maior 
productor do café, (Muitos apoiados.) 

Mns descuidado será o governo que, embalado 
nesse doce sonho, enlevado na perspectiva do 
presenle, não fitar com a mais firme resolução 
os gravíssimos problemas que encerra um 
proximo futuro, problemas capazes de produzir 
as maiores convulsões, si não forem bem e 
muito bem encaminhados. (Apoiados.) 

Descuidadô será o governo que muito confiar 
na unidade da producção, por mais estupenda 
que ella seja~ esquecendo-se de que na sua Va· 
riedade é que está a firmeza e segurança de toda 
a riqueza nacional. (Mtlito bem; m1tita bem.) 

Senhores, aqui tenho um quadro otllci~l 
do valor de toda a producção deste paiz, no 
qual elle attinge a 20~.000:000~, dos. quaes, 
attendamos nós, só o café representa mais 
de metade de todo esze valor, H3.000:000~000. 

O que fica distribuido para osoutros produ,
ctos "! 
. Para o assucar, por exemplo?: 

. A producção do assucar. em todo o Imperió 
:t!tinge sómente a 21.812':0008000. 

(Ha um aparte.) 
Refiro-me ao valor official da exportação. 
O que representam as outras producções ? 
O fumo .... _ . __ , . : . _ . . • • . 7 .179: 697 .(!000 
A [oml!_la elastica ....•... !O.OOO:_OOOl)nOO 
O a godao... •• . . . . . . • . . • . 9.000:000RUOO 
Mas; Sr. presidente, este quadro official é o 

reflexo de dous quadros que observamos, um 
ao sul, outrQ so norte do Imperio. 

O sul levanta-se como um gigante coberto 
de pnrpura e dtz : eu sou o Brazil productor, 
rego o thesouro com a chuva de ouro. 

Os caresaes são o manto em que me envolvo, 
seus fructos a purpura desse manto; cre~ço, 
sou grande, sou feliz I . 

Mns do seio mesmo dessa verdndeira riqueza, 
do seio da real opulencia o sul tambcm diz : 
eu tremo porque p(i{tcipalmente produzo o 
café. (Apoiados.) Uma crise seria equivalerá â 
morte ; as geadas passam pelos cahecos dos 
meus montes, varrem os meus valles e encos
tas, e nessa passagem de raio do frio, permina
se-me a expressão, vejo cahil' do seu peLl~stul 
muito~ irmãos do trabalho. . 

u)[ S:B.. DEPUTADO :-Infelizmente. 
0 SR. PRISCO PARAISO :-Mas O ml, Si não 

fôra assim,seria um mundo novo, ou um a Utl· 
do de fadas ; mas o sul rerebe sempre o cli,,a 
bemfazejo para }lroduzir a fruta de ouro. 

Ogoverno faça duplicar a estatura de~se gi
gante: não poupe esforcas; nem vigil:iucia; 
prodigalize todos os recursos, tor!os o:> auxilias 
a lavradores que sentem n.a_ gr;md~za do tt·~·b•t
lho a felicidade desta patria. (M11ito bem.) Eis o 
que desejo para o suL · 
· Em outro quadro vê-se inclinndo o gig:mte 
do norte: elle ainda se veste, mas não tem pur
pura. 

A mão do f3do,converlida em mulli1•l<~S garr:~s, 
ainda não pôde dilacerai-o nem mnstrar-ll1e ao 
nudez, e elle diz, ~ttend:~-se bem : • já dei a 
poiz tu. lo qu;mto podia dar-lhe : refl)rcei, 3VO
lumei e regorgitei o se11 thesonro. (Apoiados.) 
)l:ns no meu solo, a grande culturu dn t·auoa, 
atada a um systema de!'eituozo, uçoutuda du
rante chico annos por uma molestia de~conh··
cida, que acabou por :miqnillar as virtudes do 
producto em si, desse producto em concur~o com 
tudo quanto o cerebro humano tem pt·o,·urado ••u 
inventado para extrabirassucar, (apoiádus), J!O· 
dendo-sedizer que só não tem conseguido ex
tra hir ' café si não ·do café , ( apoiaddos ) ; pri
vnda absolutamente de lodos os recursos : SPID 
apparelhos de' perfeita crystaliyzação, para con
correr com os productos similares. sem os me
lhores instrumentos aratorios; impossibilit~da 
para qu~lquer transição de cultura, porgue 
es..o.as lransições não se operam facilmente_ ; 
(apoiados) balda de, ~odos os recursos, oxchnna 

·uma ave sinistra pousa sobre mim : é a ave da. 
uzura; dessa uzura que, já tendo devorado· a 
tudo, parece querer devor.-ar o proprio· solo; 

. (Apoiado$.) :· · 
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•O g:o-vcrno sinta-se com bastante _p_tttrioti51llO sei·si algumas eslão .em via de execiiç1io,.e -sijá 
nfio ba ma!s tempo :pnra ílludlr a essa infeliz algumas .estão .runecionondo.; niío-temos noticia 
lavoura do norto; não púde, não -deve ser.mais alg-uma, quer no reJatorio-do nobre .ministro,-
nnl I ewrdatario . . (.4JJo.•-iados.) quer nos aunexos. . 
o .Sn. JERONniO SooRÉ:- E' p:!SSarO que já o_ SR.. JEnO~'YMO-:Somtt:-Apoindo, não 'ha 

perdeu.o canto. ' senao o contrato. 
o ·sn. :Pll!scol'ARAJSO:-Assim dizia hadías OSu. Pmsco PJ.nAJSO:..:....Quantoci mínbapro- . 

um intiDli:hamlgo e collegij meu .. : . vincin·c á do nobre ministro da agciculturtl, de-
O Sn. Fn.\NCISco SoonJ::: _Eu bem 0 co- · claro a .S. Ex. que -sorpr·endeu- me que, sendo 

nheço; é-homem de sentença. (Riso:) dnns-llrovíncias das mnis productoras de aS<:uear 
em todo.o-Imperio , nem ao menos se llles.garan-

0 Su. Pmsco l'.u:.uso:- ... . que fóí um dos . ti sseo1 os juros de.7 "/o determinados por lei a 
mais esforçados c:\lnpeões em f:wor elos :m'í.i· favor de qu~lquer das fabric:~s .-
lins i:iiréctos para a lavour:L Em rela~:ão á Siio estes os favores que se tGrn·íeílo li lavoura 
ndopç-Ilo desse; auxilias, dizia-me elle: • Nio do llaiz, ou a lei do 1875 nesta parte niio se 

· pense mt1is~. nisso : este passara já perdeu o CUll1llre? Dependerá d:t:importoção de capitaes 
canto. • (Riso. ) · .estrangeiros! . . 

o Sa. IÉnoNr.)JO Sonl\É: _E' verdade, e por O que tem acontecido é qne até l1oje n1io h a 
iss'; é que repito . · . fundada e3[>er:mça d~ construcç-;io ,de uma só 

o Sn. -Pnisco PAn.uso:-Nem, senhores, ap- fa brica: central M província da Bahia.; entre-
ll d tanto o ç;overno provinei;l\ cuja entidade,. como 

Jle emos para esse projccto que s~llitt a· cama r~ dis;e, ns. l>tilÇ<lS estrangeir~s não eon fleccm .. em 
e que dorme lú nns p:tstas do senndo. virtude de leis provin~iaes .garantiu todos .os 

UM Sn. · DEPUTADO: - Está no archivo. contratos. 
O Sn. Pmsco P.u1,uso :-.Acho mesmo que As praças estrangeil~s só tr~tam com-o•go-

está no archivo, como ac~lJa de di;:er o nobre vemo ger:,J, com o governo. da n ~r.lio, que lhes 
d iuspira confiao~ . Eis só a razão, õ grande mal 
C!~utado peia minha ,província, meu digno porque nem · na ·provinci:l do nobre· ministro, 

~msrgo,: . nem na minha· rl1'ov i nci<~, 1íão temos-ainda uma 
· enuores, depois ela lt>i de .i8ii3, que creou 0 só fabrica central om ·via de construcçD'o, ~rpezaT 

vns,lo _ !)lan9 de um .grande .bttnco, mas cujas de-serem ~s. · províncias mais producto-ras do as-
. etmssoes so ·podessem ser feltas :n~ s praças .cs- (A 'ad ) 
tr;m~eir:~s, .lei que 'tomou-se inexequivel em suem·. · P01 08 ' • · 

quasi todos o;; seus artigos,. e porque não obser- · O Sn. lERO!n'lJO SonnÉ : - Na Bahia ha uma 
vou-se ~rlo · zelo, certo · intere_sse~, afim de que particular. 
fosse executada quando capitalistas europeus pe- o Sn. Pnrsco PARArso :- En me refiro· :ís 'fa~ 
diram: modifica(~ões, surgiu, é-verd&dc, poréni já lJriea~ .garantidas ·pelo - ~overno --provincial, 
tarde; um projecte desta e:tiD~r~ corrigindo CSS0$ ~qnellas que rJeviam;gozar do beueficio.do·act. 2,o 
~esmos defeitos.; mas os é~pilaes ,quapdo con- da Lei de l8i5. 
v1da!los n~o . esperam por tamanhas delon~as e 
o. projecto enc~lllOu no senado. · (Apoiados. ) ' O: nobre miui$Ll'O da agricultura,. .dando-nos, 

Mas, . senhores, o art. 2.~ desla lei, que não como gonrno, um - ~ignal de vida, -em . rel;~ção 
dependta nem depende de forma alguma da im- :\s necessid;~dcs d;~ lavom"a,e ncceutuando no -seu 
portaçfto de cnplt:lcs estrangeiros, raculta 30 relatorio rjuc as cnu~as de seus males são nmito 
):;OVemo o poder de concede1• a g~rnntia de juros conhecid;ls e que abandonai-as á incuria -seria 
de 7 °/o ús fabricas centr~es que ·se tivessem ue mesmo tr:~nstornar o futuro cconomico do pniz, 
fundar por pe:sons idoneas, e:tc. o nobre ministro ·e:qJediu Ulllt<lViso aos presi-

Eu li o ·relataria ·do nobre ministro da agri· dentes das províncias ihl Bahi<J, . Pernambuco, 
cu!J.ura, ·c a respeito deste assumpto, s. Ex. ~[;,ranhão e S . .I>aulo, afim de organizaretn pro
nada nos ·diz ; niio ha mesmo -ahi 'um' tqpico·r e- jectos para crcDção de escolas praticas ·de 3gri
ferente :~ essos fauriC<J s destinndns 11 prestaram cultura ou fazendns-modelos, c proroetleu no 
os maiores serviços •á laí"onr:r··do paiz; o que seu_ rclatori~ _que virin 110 corp~ legislati_yopedir 
,se encontra somente uos anncxos ·do · relato1-;0 meros, haiJJlltmdo-se JssJm a execue.ao · desse 
:do nobre ministra· vem u · ser apenas 0 numero servico. Até o presente S. E:c . . niío veiu ao 
das fubríc~s ··que receberam ·a concessão. do corpo legislativo pedir tacs meios, e quanto ó 
.art. 2.q da lei de 1875, e que ci limitad.issimo, prolieuid~de ·do aviso eu desde já declaro ao 
porque apenas seis r~bricas têm: sido -garantidas .no~r~ ministro que :será nenllu::na, nada conse-

'.até· hoje depois dessa' lei. gurra. ' _ 
' Oro, em 'minha província celebrou-se :-um .S .. Ex.,-querendo explicar o ·nm ,'desté_.:i.víso, 

-cóntrato·para-·que·seis fabrieas fossem-construi- assegur?U em seu rcbtorio que era -preciso. 
·das; creio•que o mesmo se 'deu· na provincürdo • nttra~rr :._a ·_população·:naciolial,t f~cilitando"lhe 
· no~re Sr. ministro <Ja ·agricultura. ·a·aoquxsJçao de ·terras,- fundando nucleos··eolo
. . E' certo·q:ue ·as· praças estran·geiras não co- :niaes em situa·Ções escolhidus · c"mlnistrando-
. nhc~~m :.esta ·entiqáde que chamamos · gover.nb lhes escolas puticas ou ' fazendas...;..;•modêlos 
prOVJllCiàl . (:Apoiadós.} . · ·para . 3preaderem alguma '"CO.USa, ; ao:·nfenos;o 

Eu não tenho 1nfórmaÇões exaclas dó' eStado em ·emprego ·de: maclünismos e de instrumentos; e 
'que se acbam as fnbricas clue·roram contratadas de todos os trabalhos proprios da lnoura. · 
pelo governo da província de Pornambuco, rião Senhores, o nobrlr'ininistro da :1~riculturà; ·a 
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quem tributo o m~ior enthusiasmo, não conse-
gu:id o seu tim, como Mabb de dizer. . 

Que br~~:os são esses que S. Ex. espera que 
formem nucleos ou coioni~s p~ra receberem 
os estudos .forneci dos pel ~s tac5 escolas pra 
ticns de agricultura oú fazenda~· modelos? Qu.al 
o meio i.le attrahil-os? 

Estes braços, de q.ue se lembrou. o nobre mi
nistro da agrícultur11, são indi\~iduos que, ainda 
mesmo convidados pelos p~oprietarios para gn
nharem dinhcit·o, não querem, porque esLe 
paíz é tão rico,lla tanto espírito-de generosidade, 
ha mesmo {!Uem se anc~rregue de alimentar a 

. ociosld;~de,-e assim vive grande pnrte de sua 
população,-não precisa mesmo trabal!J<Jr. Pois, 
si a c.;>nvito, f~ i to por me h de dinheiro, el\es 
não querem v~t· tr,,b;llhal" o proprietarios parti-· 
cu.lares, como hão de ror111nr nuc!eos ou colonía~, 
sujeitos a qut,lquer regubmeuto·,. sómcnlc r~nra 
receberem .esse emiuo dado por es.:olas prat1c~s 
ou f;ú~endos niodelos ~ ~ quem, pois, poderão 
servir e5l<lS·ese.olas ? .Ao~ filhos (\os lavr~dore~ 'r 
Jli<Js .eu creio nue o nobre·ministro nüo tornou. 
para typo destas .egçolas as· escolas dos .Estndos 
Unidos n~m ns du F1·ança, onde tlté existe o en
sino superior para aqu.elles lnvrado1·es que que
rem exercer a ·profissão com a consciencia e 
sciencia da n'lesma profissão. N5o tomou nem 
_podia. tomar ess;~s escolas para typo, Elle mesmo 
çliz-escolus n10destas, escol3s inteirame.nte pr::r
ticas:..Aiils,senborcs, eu não sei quaes serão os àis~ 
cipulo·5 dessns· escoias,. salvo o caso do recrut~ • 
me:o.to· desses orphãos desvalidos e melhor seria 
dos ingenuos; _qu~nto MS pr1meiros tombem 
não sei si serão discipulos accessiveis a essas 

. eséolas, porque em minha provincio temos um 
instituto ag-rieoht e parece-me que esse recr11· 
tarncnto nuo produziu elfeito algum ; recru-
taram-se muito poucos. -
. o Sn. ILDEI!"O :;-~o .AnAuro : - Alguns já deser
taram da escola.:· 

o SR. Pmsco p ARAISQ :- Niío sei pois si isso, 
é.uma promessa com a qual a lavoura ainda se 
~ssa illudir., faltando-lne tudo.. . 

Ennelação a esse.s b~aços, q~e não têm outro 
emprego e que mUitO bem pod1am correr para 
esses· centros coloniails ou escolas praticas, nã9 
tenha pois o nobre "ministro esp_erança alguma, 
snivo si votarmos· niais de unia lei. E quaes as 
prom€ssas, quaes as sedueç.ões de modo a f~zer 
com que ess~s colonias sej:lm nt.trahentes ? '1'!-!do 
isso-é desconb:eeido, e por mmares que sejnm 
essas promessas, não' conseguiremos cansa al
guma. A .minha desc'rtillçn em relação a taes 
escolas· vai a tê ahi, ou fundad_l\ ou não fundada. 
· Mas··o nobr'e ministro, quando dirigiu este 
aviso, concluiu por este quesito (lê) : · · 

este o pensamento, essns escol~s ainda .se tor· 
nar~o inexequiveis, porcruc todos nó!l jâ .conhe
cemos o estudo das províncias, proveniente 
do nos~o systema a e tributos, em V"irtude do 
qual o Estado tem procurado arrancar. muita 
co usa, que :1 ellas pertence. (A11oiado.~.) Si, pois, 
S. Ex. confia pura o e~tt1beledmcnto dessas es
colas. pr_aticas ~m qu~lq11er contingente ·rJue as 
provmcws possam preslm', por este lado fique 
dcsilludido. A mintw proviucia luta enm uma 
divid<l enorme, assim como a província do no
hre ministro da.a.gricu.ltura e creio que n do 
l\Iaran hão. 

Mas ndmituunos mesmo que o governo por si 
só queira in~tituir taes escolas. :l:io seLeom que 
pessoal se as ha de instituir, uesde que são meras 
escolas praticas, escolilS modesbs, onde apenas 
se ir:i ~prender o modo de arnr ou o melhor 
processo de fabricar o ~sstv:ar. 

Por Gutro lado, o cstn!J~IccimentQ dessas es
colas, si se quizer reaUzar vercludeir3mente um 
typo d!l escoh pratic~, precisa c1e gt•:mde,~ca
pitaes. Si o governo pretende cmpl·cgal·o:.i, que
rendo· tentor a experiencla, emfim J>em o póde 
faz~r, mas n~o conte com auxilio algum de 
qualquer das provindas 5s quae5 foi dirigido o 
aviso, ponJUe, embora n~o lhes falte patriotismo, 
o estado financeiro .de tod~s ellas, é coma -velha, 
é o peior que se pó de imoginar .. (Apojados ~) 

Sr. presitlcnte, n~o quero . aizer que o. 
lavoura só te!lll<~ encontr~do aqui o imposto 
M qual foi vot::tdo na sessão pnssada, sob a pro
messa de meios que lhe seriam facultados de 
auxilias directos, que até o presente. não foram 
prestados, nem mesmo os indirectos quanto 
mal$ os dir.ectos. (.Apoiados.} . 

Não quererei mesmo dizer que a 1avouro. o 
ctue tem encontrado aqui tem sido o escarneo, 
pois que já seatlribuiu.:t sor.te infeliz dos lavra
dare~ ao quererem viver como nababos que, 
depois de quebrados, queriam concertar-se com 
o dinheiro do t.heso !lro. . - , · 

UM Sn. DEPUTADo; -0 escarneo foi lançado 
assim mesmo. 

O Sn. Pmsco PA.ll.uso:- Quando ouvi estas 
palavras s]lppuz que estavamos mais ntrazados 
do que o povo da China, do que este po-vo onde 
houve um rei que mandou queimar a quatro
centos ·sabias para que n5o escrevessem .ahistoría 
do paiz; onde ~inda honvc outro que mandou 
queimar a sua bíbliotheca, porque suppoz ler 
perdido o lhronci, por distrabir-se com a leitura 
(),os H vros. . . . . 

Ahimesmo,no seio deste povo, a. vida .r~ticq. 
é muito honrada.·. ,o·rei, dizem, vai uma vez 
por a-nno.'ao campo, pega na charrua, abre nm 
sulco na terra para assim l16nrar os trabalhos, __ 

c sr pará funda\ e-manter s·e)llelha_nte esta- do· campo e dar·o.ni exemplo· aos seus su.bditqs·. · 
belecimento .podera o goyer_no '1mper1al contar· Eu. não v:enbo recordar ·nad,a· .disto; venho 
com o:auxiJ.ío·desta provtneta .. • apenas pedir· ao nobre.~_inistro que faça alguma 

Or:i. senhores, as provh:icias· já·· não podeni" cansá de positiy9 para m.elhorar .o estado da 
comsi~o com os serviÇo~ de seu·cargo ou· então lavoura.. -
não e;_t~ndi"bem ·esta ultima -parte do aviso .do O SRc. lSB.C>Nnlfl SonRt:~E'.malhar em ·ferro 
nobre ·. nifu:istra da ·agricultura" ·'Perguntaria frio.· . . s. Ex. a esses presidentes si as províncias •es- O.SR. Pru:sco PAliA!so:-,-Sei que estamos-.cer
tavam no• caso: de concor.rer .com .. as ·s:Ms rendas cados com o tal·.projeeto queJot para o senado.; 
para 0 es"tabeleciiJJelJ.to· ·.Q.as .. escola·s.? . ~i · f9i. mas até hoje não -vi uma só reclamação para 
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quEl este · projecto entre na ordem do dia dos Senhores, este é o meio o o melhor de com
tr~b~lhos do senado (apouulos), do senado, que bater todo& os . defoci.ts dós orçamentos. Disse 
aliós tem ·udo tanto tempo que sobron-Jhe para muito bem um grnnde economista: •Quando um 
ocrupar-~ principalmente <1a pequena poli\ica. povo progride, qo.and~ as fontes da producção 
(Apoiados.) . · . siio vivas, e dellas se possa colher o imposto, 

v :)B. C.uttos .AFFONSO:- De subdelegados de mas um imposto modico, que não olJ:enda nem . 
policia. · - · absorva A"r3nde parte da renda, este povo é 

, . sempre feliz ; para dirigil-o não serão precisos 
O ~R. P!t•sco ~-"u:so:- Tem-se occupado os grandes financeiros: qualquer hGmem póde 

das denuncias part1dar1as dadas por telegrammas ser homem de Estado, com tanto que tenha bom 
conlra àele:.:;u1os e subdelegad_os. Eu creio ~e senso para guiar a náo do Estado. 
e~tou fazen~o um gr-Jnde _serv1ço ao nobre ~·- E, pois, direi eu : com o bem estar do paiz os 
m>tro, !led1ndo algumas mfermações a respe1to 1 homens que o governam gozam da maior tran-
da nossa lavoura, e {!ar~ que S. Ex. se revele quillidade. · 
de modo claro, clanss1mo, afim de que esta · . - . d 
in feliz classe· conheçn em que póde confiar por- Mas, senb~res, o nosso pa~ nao cammha este 
que 0 nome de s. Ex., para todos os iavra- modo e que•:temo-nos espect~lmente d~ses ~o
dores, é um nome dos mais sympathicos .neste vernos que _Já sabem ~e mats fazer dinbetro, 
paiz. (Apoiados. ) Os lavradores estão sincera- qu~ têm crmdo os nmcos n3bab~s com essas 
m~nte couv~ncidos de que si este ministerio, do emlssõe.s, que, cha!llem-nas ap~hees ou dêm
qual s. Ex.. faz parte, como fazem parte dis- lhe~ o tttu)o_que qruzere~. conv1dam sempre..,. os 
tiucLos lavradores, não der a este paiz agrícola cap1taes nacionaes ao ma1s çommodo eml!re,o, 
ai;; uma co usa de real, perderão . todas as espe- dando-lhes uma re~da appet1tosa!. que, na o de-
ranças. (Apoiados e apartes.) peD;de das lntemperu~s ~s . estaçoes e cada vez 

, . _ · ma1s amparadll, ma1s mvtolavel, porém tudo 
. Nós, hlleraes, agttamos a questao nos mee- isso em prejuilo conhecido das explorações e 

tmg~, reumll!O·nos em con:r~esso em que_.to~m iniciamento de novas industrias, e da primeira 
ouv1dus os l!lteresses dt? wversns provmctas; e principal industria do paiz. (Apoiado1.) 
fizemos tudo ISto, e acreditaremos com o nobre · . 
ministro, que tudo isto não passará de uma . ienhores, o que ~ que vemos no me1o de lndo 
si•~<vies recordação? l!so? ·Que é prec1so alent3r-se por .todos ~s 

modos a esta grande parte do· territorto brazt-
0 Sn. ' ALMEIDA Cou-ro : -Será realmente leiro, que se chama a norte, para que a indu.s-

doloroso. tria agrícola floresçn, para qud nos escndemos 

O Sa. Prmco P An.uso: -Sei que não poderemos 
tornar. respousav~l o nobre ministro pela não_ 
p~ssijgem do pro]ecto, correctivo da lei de t8i5; 
mas ~u quiz.:ra que algum esforço j á se tivesse 
pratiC3do, para qae este projeclo ao menos 
ü-'esse parte da ordem do dia dos trabalhos 
do ~enado; e o nobre ministro, qae por lá 
andou e.fez um papel proeminenle (apoiados), 
deveria ao menos .ter-se lembrado de que a 
l~voura . já solfre tanto, que não é pos:;ivel 

· ~olfrer. mais (apoiado•) e que, pelo menos, 
e p:ectso expertmenmr , a execução do novo 
pruJecto, dentro do qual ha uma ap·pellação. Si 
n;•O pudermos conse.!!uir. capitaes estrangeiros, 
dur~n le um anno depo1s de sua execução, só 
nes~ hypotbese, poderemos recorrer aos capitaes 
n~cwnaes. 

Sr. presidente, o nobre ministro da agricul
tura ha de no governo ser coherente em tndo e 
por tudo com o papel que representou como 
Sirnpll:"~ deputado, illnstrando as bancadas da 
devutação pernambucana. (Apoiados.) 

Mas é p~eciso, senhores, quo não· sejamos tão 
retar~atarJOs qn~ndo tratamos da principal in
dustrJa deste P.a1z, dóssa industria que ldenti
fi~n-se com a propria nação. (Apoiadós): E' pre
CISO que o. nobre ministro da agricultura no 
seu relator1o,_ confessa_ndo que o esquecimento 
da ·lavoura Importara em consequencias tn· 
nestas, em um perfeito transtorno no futuro 
eco!lomico do paiz, saiba tambem que só ba um 
m~10 de en~randecer esse futuro, verda
delramente; e com esforços .l)inceros ,.fomen
tar . tod~s 1lS fontes da proJucção ~ (Muieo ~em. 
Apo1ados.). . 

na variedade dos· productos, nessa variedade 
unica que póde tomar-se a segurança e firmeza 
·de toda a riqueza nacional, de. modo que um~ . 
eultura vindo a solfrer lodas as outras -venham 
compensar. (Apoiados.) '· ·· · ·· _ 

O nobre ministro da agricultura·, ·como di5se, 
devendo ser eoh.erente com o papel que bri
lhantemente desempenhou como stmples depu
tado pela província de Pernnmbuco, não con
sentirá, senhores, que esses lnvradores la
boriosos, ·honrados como =os mais honrados 
( mt&itos apoiados ) , penem por mais tempo, t 
muito menos' que se envolvam no manto da 
miseria, porque este manto será tão espesso que: 
ha de envolver lambem o proprio pai% • .. : ' 

VozEs:-Muito bem I muito bem i · : 
(O orador é [elicita4o.) 

O Sr . .Joaquim Serra:-Sr. pre
sidente, folgo de ver occupando o cargo de mi
nistro da· agricUltura um cidadão illustre, que 
conquistou esse pos&o por seu muito talellto, 
serviÇos, e p~trio\ica dedicação à causa pnblica. 
(A.poiadoJ. ) · · 

O Sn. Bu.lliQUJt »R lú.cEoo (miniltro da agri-
cuUura}:-Obrigado. . . . · .. 

OoSn. Jo..&.Qtmi Smuu.:- Os partidos· se acre
ditam quando elevam t tae~ emineneias aquell&s 
g:ue mais se.esror!(aram nas "lides parlamentares. 
(apoiados), ejnão, como infelizmente é ~uasi qua 
a regra geral entre cnós, os mais .. prudentes . ou. 
O! Dlais espertos. · · ·· · . 

o sa. FREITAS CÕUTrNHo:-Neste ponto dou-
!~e um apoiado de muito boa vontade. ~~ 
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O Sn. M.utCOLINO MounA.:-Neste paiz ninguem 
tem sido m:~is merecidamente ministro da agri
cultur3 do que o aetual. (bfuitos apoiados.) · 

O Srt. • . BuAl\QUE DE !;L"-CEDO (ministro cb a_qri · 
cultura) :-Obrigado. 

O Srt.. IoAQUm SERRA:-S. Ex. me pcrmittirá 
que eu não faça um disl)urso, mas que converse 
um pouco com S. Ex. sobre assumptos que 
correm po(sua pasta, e que mais de perto se re· 
ferem á província que_ tenllo a honra de repre
sentar neste recinto. 

. Sr. presidente, a província do :Maranhão é 
a grande de5herdada na distri!Juiçiio das verbas 
do ministerio da agricultura. 

As suas obras de urgencia mais vital se acham 
plralysadas.,. -

O S11. JERONYlfO SoonÉ :-Basta estnr no norte, 
não é preciso mais nada. 

O Sn. J'o.t..<)Oru SEnnA:- : .. e alguns serviços, 
para os quaes ainda se destinam verbas, são 
estas tão parcamente dot~das, que o auxilio 
qnasi que se !orna nullo. Começarei pela na· 
vegac.ão e o mais que concerrre ao porto do Ma-· 
ranhão. 

Senhores, o illnstra antecessor do nobr~ mi· 
nistro, em actos officiaes de que deu conta em 
seU:S relatol'ios, supprimiu a ret>artic5o enc:~rre
gada da administração dns obras do · porto do 
Maranhão; mando\\ pôr em arrematação o con
trato das mesmas. obras ; contratou com o arre
matante que melhores condi~ões offereceu, e 
:~final suspendeu o contrato e as mesmas obras. 

Dizia o fallecído Dr. Joaquim Gomes de Souza, 
eminente sabio, que l10nrou· umn eadeira. neste 
reei ato (apoiados), em um discursei monumental 
refere!lte á conservação do porto do Maranhão, 
que o\nníeo remedio pora elle era, como ·na 
Hcllan3a, cavar e e11var sempre. Por esse mo
tivo e ~ra que não periclítasse a prosperidnde 
da provin.cia, foi sempre objecto de grande nt
tençiio por parte dos governos, t..,nto geral como 
provincial, o servi~o da dragngem naqueliG 
purto. 

Pois, senhores, h:t mais de um ~nno que este 
serviço se aciia suspenso I As reclamllções tGm 
sido incessantes ; o pratico mó1· da barra, e cn· 
pitiio do porto, em officics dirigido~ ao ministerio 
ih agricultura, têm feito sentir que com ·a paraly· 
sação das obras [IS arêas viio obstruindo o porto e que convém quanto antes continuar o ser~iço 
da excavação. · 

Com satisfoção leio no relatorio de S. Ex. que 
elle considera este traba.Iho indispensavel, en
tendendo que deve dar.Jile andamento; mas 
dehnlde procuro a verba no orçamento que 
estDmos discutindo. Não creio que S. E;(. tenha 
em mente supprímit· semelhante trabalho, depois 
do que di;;e tão acertadamente em seu relat.orío. 
Sem duvida alguma, e como sou informado, a 
honrada commissão pretenderá o1ferecer. ou 
aceitar algum adclitivo, marcando quantia para 
a desobstrucç5o do porto do Maranhão. . 
' O SR. LmmTo :BARROso : . .....;.. Sim, senhor_ 

O Si. JoAoum SERRA: ...,.... Para que a camara 
possa. beoi avaliar da natureza do trabalho e dos 

Tomo 111.-63. 

inconvouicntcs da suspensão , eu resumida· 
m~nte direi o que ê que se tem feito. 

O contrato aceito pelo governo, tendo aliás 
npparceido outros proponentes que offereceram. 
condições mais onerosas, era sob estas bases : 

A ~o~ela~ da arêa extra h ida,_~ que, quando por· 
admm1straçao, custava 2;)!50, passou a eu~tar 
16150. 

O (~Ontratante extrabiria lj,,OOO· toneladas ··de 
.arêa por mez, e para isso comprou elle uma 
drag-:1, um vapor para reboque dos IJ~telties e 
o~;uros matcriacs indispensaveis pura esse ser· 
VIÇO: 

O contrato foi estabelecido durante a admiuis
. tt·açüo do meu illustrado amigo e coliega o Sr~ 
O r . Prado Pimentel, lixou-se · o prazo de tres 
annos para sua du!·açüo, mas foi elle suspenso 
no fim de quatorze mezes. Durante esse tempo 
Coram extrahidas para cima de sessenta mil 
toneladas de arêa, com que foi entulhado o eaes 
da Sa:;~ação, em uma e:s:.lr:nsão m:l.ior do q uc 
aquella entulhada durante os tres a anos de admi· 
n istração. . 

O contratAnte, que lem elementos para extra
hir, não quatro mil; mas oito mil toneladas de 
ar8a, por mez, deve continuar em tal serviço, 
devendo decretar-se verba dobrDda para melhor 
e m;;~is rapido andamento das obras. 

EsQero que a nobre commissão o.fféreça um 
.addittvo ncss~ sentido, uo· contrario eu e os . 
meus companheiros de deputaç\io. o apresenta· 
remos. · 

Pois não bastava n paralys~ção do dique das 
.Mercês, obra de que não hn noticia no ultimo 
rclatorio da milrinlw? não bastava a pardysação 
do caes da Sagração,que o engenheiro Hawkshaw 
reputa esscncialismo para· o porto do Mara
nllão ?. Era nccessaria a suspensão do trabalho 
de ~ragagem esse!lcial a um llOrto que, segundo 
o cttado ens-enbetro H«wksiJaw, tem vantagens 
de q1.1e part1cipam bem _poucos 'l 

Em um trabalho do dtsttnc1o engenheiro An· 
dré RebOU\liS se diz que o porto dó M;Jrnnhão 
é o_ de_ mai.ores m~rés do Imp~rio, e que, pela · 
o.;mllacao· destas, pode ser considerado entre os 
de Lh:erpool, Havre e Dunkerque. 

A essa qnestiio do porto do .Maranhão pt·en· 
de-se_ a obstinação da companhia de navegação 
amet•tcana, recusando fner n escala que · lhe 
foi determinada por neto legislativo. 

Mas, senhores; apezar do que se tem feito e 
do que não se tem fe[to, possue o porio do Ma· 
ranhão a c~pacidade precisa pat:a receber os va· 
pores amer1canos. 

O relataria apresentado pelo Sr. B~r~o de 
TciTé,ultimamentc encarregado de estudar o fun
deadouro de S. Luiz, refuta cabalmente quanto 
disse a compnnhia. · . . 

As principães objecções são que, não obstante · 
haver · f~ndeadouros com capacidade para. os · 
seus nnnQs, as correntezas, os ventos; e sobre·. · 
tudo o nnurragio que nlli se deu do. v-apor.Hy- · 

. bet-nia, provam contra o porto do '&laranMo.· · 
Para · que "'se veja que eStas objecÇões não 

procedem, passo a ler alirons treehos do rela
torio do Sr. Barão de Tetré (lê): · 

• Milha e .meia a oeste da . ponta . do . pharel . 
de S. Marcos, demarcando .a cidade . a duas e .. 
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meia milhas de distancia, e em posiçiio de quietação das agu3s nas épocas em que mais 
:ficar a fortal~zn da ponta ·da Arêa projeetada reV'Olto se mostrar o surgidouro exterior. 
nn igreja matriz, existe um bom ancoradouro, • Duas milhas ao sul de~te Jogar enc.ontn-se a 
com prgfundidade q11e regula entre 20 e ~;:~ ilha do Guarapirii, em cuja parte· meridional 
metros na llaix:t-mar. em boa tenç~ de nrêa, e abre-se uma extensa enseada de 3guas pJacida~ 
possuindo ca!lacidade sufficiente para accom- e profund•1s, que já :lbrigaram por Jlluito tempo 
modarvarios navios dos de maior tonelagem. os dous vapores mglezes do cabo submarino 

• Esle ancoradouro, que é o denominndo da Calabria e Norsenan, aquelle de 25 pés de ca
-Eir~-, demorando nn parte eslerior do porto lado I 
commercial da cidade, isto é, por fóra na ponta . • Este é· o terceiro e não menos excellente fun
d'Arêa, não deixa de ser desabrigado na mon- deadouro da babia de S .. l!larcos, conhecido pelo 
ção d<lS brizas do nordeste; m~s nem os ventos nome de Itnquy. · 
nem o mar, que ahi fica bastante agitado nas .• Em vista <los estudos a que procedeu a com
horas de vazante, quando $Opr~m taes IJrizas, miss~o e cujo I'Csumo ora submette á ~preciDção 
trazem risco aos navios surtos .neste logar; de V. Ex., fica exuberantemente provado que 
sómente a communicação com a cidade se torna em frente á cidade de S. Luiz do Maranhão, a 

-nestes casos mais penosa, porém isto mesmo duas e meia milhas apenas do caes de dusem
apenns no espaço que medêa do ancoradouro barque, existe um ancoradouro profundo, es
da-Eíra- :~té se alcançar o abrig() que offereee paçoso e seguro, sómenle incommodo pnra as 
o baixo da dila ponta dn Arên, quebra-mar embarcações miudas durante as fortes brizas do. 
natur;ll ás vagas que vêm do nordeste. O facto nordeste e nns marés d'aguas-vivas, porém 
do encalh~mento e perda do vapor Hybwnia.;no mesmo assim preferível ao do Lamarão em Per
banco de Mínerva, nada absolutamente prova nombuco, e aos de Montevhléo e Buenos-Aires, 
contra este fund~adouro de franquia; porqunnto, sem duvida muito mais desabrigado~ e peri· 
bn cerca de um anuo deu-se o naufr~gio de l gosos. 
um navio ancorado a poucas bracas do ars.enal •Na-Eira-não cresc~ mais o mar, com as 
de marinha d:J. côrte, despedaçando-se total- bri2ns do nordeste, do que em 1\laceió com os 
mente sobre as pedras da ilha das Cobras, ~em ~uostes, no Ilto Grande do Norte e em Pernam
que .por isso occorra a alguem a idéa de eon· buco com todos os ventos de fiJra; e no entanto 
demnar o porto do Rio de Janeiro. nem por isso deixam esses portos de ser fre-

·Circumst.,ncias que não estão 'bem averigua- que!ltados com a maior regularidade at~ por 
das Jev~ram o Hybernia a perder-se a mais de DJVlOS de vela de grande tonelagem e dnnen· 
um kilometro para dentro do fundendouro de soes., . . . -
todos os n:~vios M grande caJado que visitam <No proprJO porto do l'ara surgem estes mes
csto província, pçlis é notorio quo na_ Eira- mos vapores ~a em preza John R~ach & SOJ!, 
t~m ·permanecido com toda a segurança, e du- entre Val de Caes e IJn~, ~ Ires milhas d~ CI
rante longos prazos, navios .como o Calabria e d~de deBele~ e em POSlÇ<lO que se ~orna ~~m.
.Kan.rroroo, cada um de 25 pGs de calado, c-outros Cll 4e a]cançar q~ndo sopra C?.m mtens1da_de 
muitos que ~eria fasti~ioso enumerar,mas.entre a ·vl!~çao denommada - Mar~JO -, que ~gt~a 
os quaes fara a comm1ssão not~r a fragata pe- cons1der_a~elmente as.aguas,ou durante as rua~es 
ruana Pachúa,que ahi se conservou sem a menol' das . syztgtas, que aln correm cnm grande vto-
J1ovidade por muitas semanas, mantendo-sem- lencia.? _ . _ 
pl'e livre communic~ção eom a terrn, e rcce- DepoJs dest2s ponderaçoes, qu~ sao em resu
llendo aguada, viveres e corobustivel, ~em tet' !J!.O a r!Ofu~ç~o de tudo quanto d1z_ em sei!- offi
julgado necessaria a mudança de ancoradouro. CLO o sup~nntendente da_ companbl~ amencana, 

•Pouco tempo depois que se deu o ~1n1stro do o re!atc:>r:w do ~r: Barao de Teff~conclue do 
Hyhet·nia, vi~ram mesmo cstacionnr na-Eira- segmnte mo~o ~ld). _ . 
o Nor.scman e o Ka1tgoroo que em muitos dias • A comm1ssao é de parecer qu:e ~ao tmFro• 
de trabalho, C()ffi mergulhadores, conseguiram ~edentes as allegações apresent~ttas pelo super
salvar consideravel porçüo de cabo telegra- mte~den~ da e~pl"eza- U~rted ,States ~nd 
pbico. · · Bras1! :Ma1l S. S. Ltnll-para nao :~ce1tar o con-

• N:~-Eira -não correm os navios nem a~ trato approv~do pelo parlamento, com_;~ clau
cnrgas e passageiros tantO$ riscos como no La- sul~ que augrnenta na _escala dos ·ditos pa
marão de Pernambuco e no ent3nto <:~bi fazem quetes o porto do Maranhao: 
escala os paquetes ·da 'em[)reza Jolm Ro~cll & • L G Porque não tem o menor fundamento 
Son. _ . o que a·ssevera o ,dito ·superintandente·nas se

• Si, porem, quizer-se altender :i commodidade 
da ·carga e descarga dos vapores. e ao desem. 
barqne tranqnillo dos passageiros em quadra de 
f-ortes v·entania$, então será preferível fundear 
os paquetes co sudoeste dt1 ilha do.,.....Medo-,en
tre esta e as duas .·irmãs, em um Io~;1r em que 
o fundo é de ~rêà e a profundidade não in
ferior a vinte metros na baixa-mar das S\'Ú"'Ías. 
Ahi estará qualquer navio de dimensões muito 
superiores ãs dos vapores norLe-amer)c:mos 
em ·completa segul'3nça, ·podendo o movimento 
das cargas e passageiros fazer-se ~em pe1feita 

~uintes palanas : 
• Porto este (o do Maranhão) que não p"óde 

• dar entra da a vapores de tanto calado, 11 em 
• mesmn consentir M appto::cima.,!:ão desses vapores 
• com se_quranpz. · .. 

• Esta asserção não póde subsistir depois do 
que verificou a commissão n~ sondagem a que 
acaba de proceder em todos os ancoradouros 
e canaes .queaci"'"'.a menciona. • 

• 2." Porque mal informado est:tva o recla
man_te qu;Ando ~vançou séf geralmente reCO· 
nhecido. que navios de 3.000 tonelad-as e ~í _Pés 

\ 
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de calado não podem entrtlr ~o Maranhão por 
falta de profundidade, ttlnto qu.e nenhuma com· 
pnnhia de seguros os garantiria de qualquer 
~~- . . 

Mostremos agora o nosso apreço·âquelle acto 
amigavel, e votemos igual subvençao afim de 
qne esta linha possa principü1r desde já o serviço. 

Como bem disse 11 parecer da commissão de 
orçamento, esta subvenção será reproducliva. • Em contiaposição"e somento para reforçar~ 

seu pnrecer, lembra a commissão que no an
corndouro da- Eira-, fronteiro ã cid~de dll S. 
Luiz, e nas da Ilha do Uedo e Itaquy no inl.erior 
da bahia, têm estado por vezes e permanecido· 
mui tranquillament~. durante muitas semanas, 
navios como a fragata peruana Pacltitéa, de 
3.500 toneladas, e os vapores ingleze;; Calabria 
e Kan.qoroo, carregados com cerco de ~00 milhas 
de cabo Lelegraphico e calando mais de 25 pés: 

• Assin1 pois, chega a commi~o á seguinte 
conclusiio : 

• Que os paquetes da em preza Rocch & Son ou 
outros quaesquer de maior calado e tonel:~gem 
podem com 1oda n segurançn fnzer escala pela 
capital do Maranhão, comt~nto que se sujeitem 
á pra:x:e seguida por todos os navios que sulcam 
estas :tg.lUIS, e que é de tomar pratico da costa 
entre o Pará e I>ernambuco. • 

Não obstante iSto, :1 companh\a não pretende 
<JUe seus v:~ pores cheguem no lllaranhão e, 
deixando do perceber a subvençlio, faz as sna:s 
Yingens nao totlnndo nnquelle porto . 

Por este molivJ tenho de ~pp!audir o avi~o de 
~~ de Junho, do nobre ministro :d:~ agricullura; 
respondendo, como devia, ;i compcmliio e sttb
mettendo as reclamações ao poder leg-isla
tivo. Não croio ~lle a unica solução que pos~a 
<lar-se a esta questão seja, como pensa a com
panhia, n revogação do acto que com tanta jus· 
tiça e ponderação decretãmo;; ba um · <~uno. 

Os 11otos dcstn cas:~ não podem estar sujeitos 
ao capricho de quem quer que seja. 

Tambem nlio !lesejaria pór fórma alguma, si 
não visse nisso um ar~;umento ad tcrrorem, qRe 
ficasse o paiz privado de uma liulla de navc
~ação importante, como é esta entre o Braz.il e 
Nova Y()rk. 

Já vimos que a allegação não é verdadeira. 
Os profisslonaes attestam que o porto do Mara
nhão tem capacidade;!! depois, a propo~ta . que 
faz a companhia ·de· naVC[<lÇàO do C~[lad:í seria 
um :~rgumento em favor dos que recei:un vêr-sc 
privados da viagem qM rnz _a companllin ame· 
ricana . A proposta da companhi3 d.e naveg~ç:io 
entre o Brazil e os portos d.o Canndá já mereceu 
,parecer favoravel da nobre commissiio de fa
zenda, parecer que brevemente seró discutido. 
As nn tagens . que essa companhi:~ olfereee são 
realmente importantes, e o proj~~to dessn nave-
gação merece $erio estudq. , 

Este projecto não é uma daquellas muitas pr,,
postas particulares com o uoico fim de fazer-se 
uma especulação lucrativa. 

Emana esse. projeeto dó g-ovemo do Canadá, 
que· ,con1prehendcu que; ·para desenvolver .o 
commercio directo, é absoluwmente nPcessario 
estabelecer em primeiro lug~r a communir:H;iio 
direeta. ·. · 

E o governo .do C:ànadã, reconhecendo 
tambem que tal linha não púde existir sem sub
venção, acompaahou sua proposta de uma 
subvençã,o . de !00:0008 annuaes, mostrando 
assim a sua b9a ,-ontad.e ~ara com o Bruil. 

O Cnnadá produz com nbundancia tudo o que 
o Brazil necessita e é grande consumidor dos 
productos qr:~zileiros, especialmente do ossucar. 

Além disso, o Canadá é agora a via principal 
pllrn o centro cl.o grande continente america·no. 

E' um racto que a viagem direeta do Chicago, 
no centro dos ·Estados-Unidos, por via do ca
nad:i, até á· Inglaterra é i :lt (l. dias menos que 
por via de Nova York. 

E' antro facto qne Halifa x, onde esta linha 
des(}llrrega us m<l.bs, é mais perto do que Nova 
York . · .. 

O Canadá consome cerca de H5 milhões de 
libras de assucar por anno e agor~, com a nova. 
tarir~, consumirá muitomais. 

J~u dese~v sinceramente que vigore o con· 
trato j:i feito com a companhia americana, mas 
cum!Jrindo ella a clausula c~tipul~da. 

Desejo isso, não só porque 'a. companhia tem 
prov~do fazer o seiViÇO hem. como pela sym
pa~hia que nos merece a União Am"eric~na. Não 
posso consentir, porém, que se prive minha 
prc.vincitt de um serviço. a que ella tem direito e 
a que dá o devido volor, ~nnullando-se llO mesmo 
tcrnpo aquillo que votámos o anno passado. 

PassDndo n outro ~sumpto, chamarei a alten
ção do nobro ministro da agricultura, agot·a 
que tem de fazer a innovação do contr~to lia. 
comp:mhia de nnvega<:;ãCl costeira doM<~ranbfio, 
para um ponto que considero inportunte. Antes, 
porém, me rererirei ao aviso recente de S. Ex., 

_em que; pedindo informações sobre o esmdo da 
companhia, pergunta-si elltl })(lderá dispensar 
a subvenção . . . 

Emqu;,nto não cbega a resposta official, pare
ce-me que posso dizer a S. Ex., gué, comq uanto 
prospero o estado da comp3nhia, é mins que 
drec!so o auxilio que lhe presLa o cofre g-eral: 
Essa comp~nhia ba mnis de 20 annos que com 
(ldelidade cumpre!) seu contrata.· 

Tem. uma linha ao norte, entre S. Lui~ e 
Bel em, tocando por escal.~ em Guimarães, Curu· 
rupú, Tariassú, Vizeu, Bra:rança e Vigia .. Fnz 
uma viagem por mez em e:.:tensilo de novecentas 
e qunrenta e tanta~ milh~s; 

Ao sul tClm " Jinba entre S. Luiz e Fortaleza, 
eom escal;~ pClr Par04byba, Granja, Acaracü, 
Manda h ti, Fortaleza e Mcssoró. Faz duas viagens 
por mez, percorrendo em cada uma a extensão de mais de mil e duzentas milh~s. -

Póde-se dizer que a subvei:u;ão d~da a esta 
companhia costeir~ é o unico don~tivo que em 
bem do se\l melbQramento material recebe o 1\la
ralibão dos corres geraes. 

Pedirei aCJ nobre ministrp, agorn qu.: se trata 
da innov:~ção do contrato, que obri~ue a compa
nhia :1 fazer a escala· das ,B:~rreirmhas, . logar 
importante, e ·que estava comprehendido entre 
as escalas da. companhia de navegação . 1lúv1al. 
Mas, ·como· era pro-vincial a sub<rCllÇâo· das !iutlas 
Uuviaes, e o ex·pre~identc do )1ar~nb5o a sup
pi'imisse, ~ companhia deixou· de .ir ás Barrei· 
rinhas. - · · 
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. Entretanto pela sua póslção geograpbica _me llonrodo ministro f:~zem bonra. á. sua. illus
parccc que, .antes .á compa.nl.lia costeir:~ que :i ~ração. S. Ex. rompeu com os velhos precon
fluvial é que deve pertencer essa esc.,ln. Está ceitos, rotinas, e parece haver se inspirado 
D~rreirinbas situ:.tda,é certo,â m~rgem direita do naquillo que, em um livro de merito real, 
rio Preguiça, dezeseis legu~s além da bana; • escreveu um illustre brazileiro, o Sr. Dr:Couto 
mns da barra á capital da província. dista de M:~galhães, · :mtoridade nesta materla.. 
mais de quareut:t leguas na costa do sul, (Apoiados.) 
de diillr.!l nn-vegaç;io para os navios de vel<), Sej:\ ou nüo seja augmeutad~ a verba, como 
Ror isso ql.le tem de montar o pbaroi da p.ede S. Ex., reorganize o nobre ministra esse 
San~'.Anna e atr~vcssar os Lençóes Grnndes, um serviço e não continue com os aldenmentos pela 
trecho muito custoso de ser vencido. rórma por que são, mas como bem aconselha o 

O cofro ~ernl, que sullvencionn n companhia Dr. Couto. 
co~teira, póde impôr-lhe esse o nus, no que Sem obrigar o indio :~o cultivo da terra pa1·a 
não só ;~ttcnder<i aos reclamos de g-rande parto ter um alimento que e!! e reJlllgna : mas fallando 
il.cs. h3bil~ntes de minha Jlrovinci3, como fãrá a sua língua, educando-lhe €5 filhos em liller
com que continuem a ter s::thida os productos dade, fazendo-os ir ter com os seus, a narrar 
de duas comarcas. o que virnm, tornando-os élos entre o selvagem 

Sr. presidente, as pequenas províncias não e o .homeu: civiliS<Jdo. 
devori:~m ser, como infelizmente são, escassa· Feli~mente S. Ex. pensa assim, e tanto qne 
mente f:~vorecidas no orçamento' ~era! do im- no relatorio lembra a conveniencia da creação 
perio. Por isso mesmo que ellas não têm em si de cstobelecimento.s de catechese e educação 
os precisos recursos para desenvoll'erem as nos sitias mais frequentados pelos indigena.s, 
grandc5 riquezas que possuem em germen, é afim de serem recebidos os menores voluut~ria
que o Estado lhes deve vir em nuxilio. O :rfllra- mente. quando entregues pelgs proprios pais. 
nhno, que não pes~ no orçamento gernl do im- A f~lta de verba, ou antes a :mesquinhez 
perio ~om grandes subsidias para a IH.wegação, dessa, tnlvez que nos obrigue a permanecer no 
que n~o tem estradas de ferro, e nenhuma obra mesmo dP.testavel systema. 
de grande ou pequena importanci~, niío deve O lUnranhão é uma das pt·ovincias onde esse 
ver assim regateado o pouco que se lbo dá. · . ramo do serYiÇo precisa ser seriamente em pro-

Já que fnllei em estr3das em ferro, direi que hendido, não só 11orque alli o indio é o graade 
n·adn menos de tres projcctos esWo atirudos nos auxiliar m. im:l.ustria postol'i!, como porque t~ 
limllos do desvelo e protecçiio official. O pro- província possue nnda menos do seis colou ias o 
jec~o dn estr~da que, sabindo da lJarrn do ''inte e Ires directorins parciMs , · 
Corda e passando pela Chp~da, vni ter a Caro· Sr. presidente, não posso d~ixnr de referir. me 
lin<1, no Tocantins, o projecto da estrada entre senão com muita satisfaçõo ao patriotismo com 
Cn:-:ias e Therezinn, e o t!~ estrad:J. entro a ca- que S. Ex .. se tem dedicado á distribuiçiio do 
pitnl e o Rosario. De$tas estr:~dtt~, debnlcle pro- fundo de emancipaçrío, proetuando t.irnr Lodo o 
curei noticia nos documentos ollici!les. proveito do que foi estatuído ua :;lorio:::a lei de 

Essas estradas, que seriam auxil iares da nave· :t8 de Setembro~ 
gaçlio dos rios, fiquem para nM redu7.idas :; Tr:~t:mdo ainda que r::~pidamcmte do el i!mento 
meros sonhos. servil, eu não procur:mli por fórma alguma irri-

Senhores, nüo se consignou nunca a quanti:t wr as susccplibilid::ules daquellcs quedesej;lm vet· 
lemhradu pelo dl~no ex· presidente do Yarnnhiio, esta qucs\.~o .condemnnJn a perpetuo silon· 
o illustrado D:-. Prado Pimentel, para a desob- cio I Tendo nomdo, com desgosto n impt·essüo 
s>nlcçiio desses r ios, dos quars depende o futuro que ilroduzcm 3S palavras de alguns co !legas 
da provincia, serviç.o· sotJre o qu~l S. E~., em que tocam .neste aSSUlllplo, pergunto a mi m 
um not:•Yel documento, fez 11rocedent·~s c ajui- me;;mo si j á-· não é licito aos partiuO$ ter um 
zad:~s consid_er~çõcs ! . ·.: . troço de livros atirndor,~s , qne, sem snbi~em das 

O MG:r::~nh;lo que canunhe J:)Qr st, e elle parece rahrs ·tr;J!)ndas pelo se11 programmn, thsc!llam 
que vat tom:mdo o conscllw. .. • e ~gitcrri as grandes qncstues, que (:l)cs têm obrb 

Como prova disto. entre outros adiantamentos g!lç:.io de resolver. . 
que \em tido, citarei a inscripçlio dos capitacs Seub.ores, parece que, tl'ntando· PO! _ ~odos 
precisos para um engenho central , em garnntin os r;ncJ_os de apres~nr ~ I10ra. da nbull!)<:O r~o 
de juros do govemo ; e a1Jroveito a occnsiiio c~pttve1ro e~tre !JOS, cumprt ~nos uma obrt-
para pedir ao nobre ministro que obvie quantas g~çiio. do pnrud_o liberal. Ser hbcrnl é .ter uma 
dilllculdades po~sam surrrir nas re,.iões supc- 1Dt1ncmn dcfimtla de pensar sobre totlos os 
rior,'s p:~r~ que' sejam approvados o~ estatutos prol>lemns soc.ia;:J. trate-se do ensino, de Jlunn
dessn compaullio estatutcs qne já devem estar ças, ou de reltgmo . 
em poder de S. Ex_ Ora, ninguem dirti. que não está dentro d11s 

O : . _ . fronteiras do m~is pu•·o libera.lismo esse trn-
.~n· : ·BuA:.q_m• oz MACEDo (tn•nzstt·~ tla agr1- balbo para .a abolição do captiveiro entre ·nós. 

cultr.l a).-- E~tiio no conselho de estado. E' tempo· de cuidarmos em converter n•um 
O Sn. JoA.Qurll SEnnA: - Vejo, Sr. presi- ponto final a negra nodoa que enluta noss:~ 

dente, com grande e.;tranheza, que a commissão civillsaç5o. . 
negou ao nobre ruinislro o augrnento de .verba Nada de figuras de rbetorica para provar que 
pedido para catechese de indios, e todavia -tenho somos··todos emandpadores, dei:x::mdo-se en~rf} · 
o prazer em declaror que um· trecllO do rela- tan!o a co usa no swtu quo. 
torio de S. Ex. que milito me satisfez, foi esse . Disse Plutarcbo·que quando o grande Gatão·· 
sobre a · ~techese. As idé~s expe~dida.s pelo sabia do senado, onde hsvia Jallado de virtudes' 
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e glorias, ia castigar os seus servos, , e que O Sn. CESAlliO ALVm:-Invencivel, diz mui lo 
aquelle virtuoso cidadão, antes do suicídio, teria bem o meu illustre comprovinci~no e chefe. 
experimentado o seu gladio no seio dü escravo Inscrevi-me a favor, no prescrrte debate', pela 
que lhe foi acender a alompadasi seus amigos posiçiío de minísteríalista, sem reservas, .que 
nfio lhe tivessem suspendido o braço. assumi, e espero manter nesta camara, o que, 

Antes dizer como outros que a escravidão nos entretanto, me não inhibe de fazer algumas con
sustenta c civilisa, e que é tão doce a condição siderações em desuccordo com certo~ pontos do 
do escravo entre nós, que para elle é uma fortuna parecer que se discute. 
u sua cendição. . 1 Adverlenci~s de ~migos, cujo unico empenho 

Fur.-me lembrar tambem o que disse AME- é concorrer para o brilho e gloria do go
Ricus em suas Cartas Políticas, que, quando o vemo que sustentam, nunca são importunas. 
Bey de Argel quiz ex.Linguir em seus Estudos a (Apoiados.) , • 
escravidão, alguns membros uo Dhan produ- A Jeilura do parecer em dcb~te deixoU::: me esta 
ziram em favor do capti>eit·o dos christãos os impressão ; - no ministcrio oo agriQ.ultura pa
mesmos argumentos que estes ordinari~mente reco faltar em pessoal o que sobeja em obras 
empregam para justificar o dos aFricanos. Entre .imblicas. 
outras r8zões philnntropicas, sobresabin a -a~ Assim é que a honrada commissão,não obstante 
ser a condição dos christãos em sua p:.tria mais con.fes~nr que o nobre ministro acha-se animndo 
miscr~vel que .nn es<;ra1ridão de Argel, onde, dos melhores desejos de redu1:ir o pessoal da. 
de mais a mais , devidnmente cntechisndos, sua repartição, contando poder fazel·o sempre
poderiam ubruçar a religí:io do prophetu, unica juiw do serdço publico, m.da propõe a t:~l res
verdadeira. (Jeito, quando facil lhe rôra, c proveitoso para 

Senhores, sem que por fórm~ alguma tenha- o~ cofres publicas, qualquer córte nessa verbu, 
mos de amaldiçoar nossos maiores pela dura ife conformià~de com o pensamento que prc
nece~sidnclc que os levou a essa ltorrivel expio· tenda, postenormente, executar o illustre cí
ra~ão do llomtlm pGio homem,a gcraçao nova c~tã dadão, tão de molde levado á suprema adminis
fatDlmente obrig&da a reparar n injusti~a do traçiio dos neg·ocios confiado3 ao sem zelo e ~pti-
passado. · dões provadas. (1l!uitos apoiados.) 

E' por isso que sento-me proferindo as pa· Ao passo, porém, que a illustre com missão 
lnvr~s do um il!uõtre esc.riptor, nascido em . em nada altera a propost:1 do governo relativa
minha província, mas que ê uma gloria deste mente ao pessoal, mostra -se em demasia ~c~·era 
pniz. Essas palavra5 são de Jo::io Lisboa, o no que diz res.peito ás obras publicas, propon· 
TnroN Maranhensc ; diz cllc (l&) : do-nos economias n:ts despezos !JUC se fazem 

, Si o nosso direito penal não justifica u es- com os portos de Pe.rnambuco, 1\Io_ Grande do 
cravidão em geral, meuos o pôde justificar o Sul, ele.,~ o que mats reparo me PI~voca, com 
facto de sua conservaçiTo entre nós. o engenheiro e estu~os qe J?-ma pt·o~ect:-.da cs-

. :- . . . ~~~d~ de ferro que J;gue a nos a longmqu:~ p·~·o-
'. Nem a sua conse~~aç.1o e um facto v:olun- vmc1a de Mato Grosso. 

tar10 resultante ·da uttltdade que JJOssamos n.t~Ue Tenha o met• illustre amigo, o nobre mini;;tro 
enchergar. Dom fan.esto que~ pass~do nos ~egon, da agl"icultur~ u bondade de ouvir-me, ~ssim 
temol·o grudado as carne:; como a tumca do como a bonrada ca:uara, pois trata-se dos ne
Contauro. gocios da mais importante pasta (apoiados), re-

< Já que não nos foi d;:ulo repudiar~ herança, lizruente cpnfi<Jda a um talento de escoihll, e a 
cumpre usufmil-a a beneficio do inventario,em- umn uctividmlc digna das melhores causas c dos 
prcganrJo todos os esforços pniu lillertal-a dos mais ~rrojados e patriotico;; commetiimcntos. 
encargos que a vexam, c restituir ~os bens que (!lfuitos apoiados.) 
a compoem ao seu predicamento natural. de Córle nas cles!>ez~~ com os estudos da oArada 
pes~oas, em vez de cousas em que se hanam de ferro para ?Jato Grosso l. .. 
trmsformado. • (Muito be·m,muito bem. O orado1· Senhores, deveis ter presente ao espirilo um 
é f<'lioitado pol· 1mlitos St·s. d~putados.) ligeiro debate occorrido,ha dia~, no seuau<), ealre 

· · o mai~ autorizado e acti v o chefe do partido eon-
0 §r. Ces~io Ahiilm (Atten_çao) :- serv~dor naquella c~sa, senador pelti Bahiu c· o 

Cabendo-me a palavru a estas horas, quDtro da illustre Sr. [Jresidente do conselho, á proposito 
tarde, é n~turul que me sinta constrang;ido ao da ref<Jrma do nosso materl~l ue guerrn n~val, 
só pen$amento de que -vou reter aos illustres que aquelle illustre· senador reputa urgente, 
colleg~s qn(~se dignaram ficar para ouvir·me. as5altado por uns certos receios de conflictos 

o Sn. ll!.o\1\TTl'lT!O c.~)ll'OS· (tomando lo_qar junto internacionaes. . 
do oradaJ·):- Ouvimol-o sempre com muito O .. Sll. ~Lill.EIDA Co oro :-Aqui me~ruo jú 
prazer a qualquer hora. (Apoiados.) tratá mos disso. , 

O Sn. CEsAnro Atvm·: -Aé;I'adeeido a V. Ex.- O Sn. CEs.vuo ALvnc-Já antes, como~ pro-
e oacs meus nobres cóllegtts .' Si fôrn consulta- posito pondera o meu estimabilissimo collega 
sóa1ellte as minhas conveniencias, nunca pcser deputado pela Bahia, levantar:~.m-se: nostn. ca
jada faHar D outra hora, porquanto . ns sessões mar<J as 1nesmns exigencills, do que bem· me r~
tom~m sempre no seu termo um aspecto fami- cardo, por occasião de se discutir n proposta do 
liar, que muito quadra: ao meu natural acanha- governo :sobre a forç.1.nava_L · ·· ·· · 
m en to.: . . . . . . Ha de, p~rém, o illustre dep.utado, distincto 

O SR. 1rrARTINHO CA}tPos: _;Ao seu invencível rehltor de>sa commis~ão, .Perdoar-me, si.ouso, 
acanhame11to. (Riso.) I divergir do seu modo d~ peusar, aliás hrilban:. 
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temente desenvo!Tido naquella occasião. ( -~fuitos 
apoiados.) _ · · 

E o fu~o com tanto mais pezar, quanto é ele
va.do D conceito e[ll qne tenho aos seus reconhe~ 
c idos talentos e provado criterio. 

Senllores, não obstante desautorizada,a rninh
opinião (não apoiados), eu a emitto com fran
queza o segurãnça. 

Discordo inteiramente do illustre senador 
pela Bahia, como do nobre deputado, meu esti
mavel amigo. 

Não aUmento o niinimo receio de guerrtt en
tre o i m per lo e qualquer das r cpublicas, nossas 
vizinhas. (llfuitos apoiado$.) · 

Guerra porque e p:~ra que? 
Travnm-se conUiclos de tal ordem, ou por 

e~pirito de con_qn!sw Je umas sobre outt~s n~
ções, oa por direitos que se suppunham reci
procamente fEridos,ou por amor proprlo oiTen
iHdo, desde que em taes hypotbeses, seja impos
sivel qualquer transaeção decorosa. (Apoiados.) 

Ora, pergunto : proxima ou remotamente 
amea<{a-nos o socego e a cordialid~de d~ bons 
vizinho~, cordblidade que se avoluma e forti
fica, qualquer das lwpothese~ figuradas ?. 

O Sn. ILoEFONSü DE AuAum :-Muito bem t 
O Stt. CESA.llro Atvm :-Não, senhores, me é 

grato pensal·o,c ao Imperio sentil-o. (Apoiados.) 
-De' territorio nüo carecemos, pois temos um 

mundo a povo:~r, um quasi infinito deserto :~ 
vencer ! (Muito bem.) . 

Ainda que em menores proporções, o mesmo 
dá-se com os nossos vizinhos, princip~lmente 
com ~ Repnblica Ar~;entina, que _anda a disputar 
aos selvagens-pampas sem iJor1sor.tes. . 

Temos pendente a!gumn quest:io incandes
cente de limites 'Não: 

Ficou o nosso, ou o ~mor proprío âelles,offen
dido em qualquer choque desastrade>' Tambem 
não. 

N5o l\&. muito_que misturamos o nosso sangus 
em batalhas,cujas glorias repartimos. (Apoiadas; 
muito l/em.) . 

Guerra, pois, por que e para que 1 
Senhores, só ha uma causa que póde vir a ser 

pomo de futuras discordias (o que espero j:imais 
-~contecerá) entre nós e os pilies Iimitrophes do 
sul, habitantes todos desta America meridional, 
que devemos amar e -engrandecer; é a via 
commum lluvi~Lque elles guàrdam e de que nos 
servimos pnra as noss~s communic~ções _com 
}lato Gro!só. 

E nlio está eni nossas mãos arredar essa c a usa 
de possiveis conllictos 'r (Apoiados.) 

Onça-me o nobre ministro. 
Do ponto terminal.onde p:íra hoje a estrada 

de ferro denominada Pnulisto, ou mesmo do em 
que tocon a Mogyan:~, ag cachoeiras do Jupiá, no 
rio Grande, que se transforma depois no mages
toso Paraná, ba 80 leguas, não mais, de terreno 
feracíssimo e que se presta admiravelmente ao 
assentamento de trilhos_ · 

Si, a exemplo da grande republica norte ame
ricana,.não medirmos sacrificios quando ha me
lhoramentos ma teriaesa realizarem-se, pôde caber 
ao nobre ministro a grande, a· invejavel gloria 
de)nieiar, ao inenos, quando lhe não seja dado 

rea\iz3r, um granoe commAttimento, qual o de 
communicar a provincia de Mato Grosso com o 
resto _do Imperio, por via terrestre e interna. 
(Apoiados_) 

Qualquer dessas emprezas de S. Paulo, nobre 
a nudaz província, que dentro em pouco valerã 
q11~si o Imperio si o Imperio deixai-à seguir 
só ... 

Os Sns. MARTUI FnA.r.-vcrsco E 1liARTIM FRANCISCO 
FrLHO:-Obrigados a V. Ex. 

O SR. C&sAmo Atvru:- .•.. tomará a si atá· 
refa patriotica, meaiante a subvenção de 8 a 
!0:000~ por kílometro t:llvez. 

Imaginando que assim seja, poderemos des
pender no m~ximo de 5.006:000$ a 6.000:000p, 
e, f[n•orecendo ).larticrilarmente, a provincia de 
S. P~ulo, urna importantíssima zona da que 
tenho o gloria de repreo,entnr, e Mato Grosso, 
teriamos desenvolvido grandemente a riqueza 
do rmperio, como des~nuviado complet3menta 
os nossos \;ori~ontes, em relação á possiveis pen
dencias com ~s republic:ts do Prata. (Muitas 
apoiallos; muito bem.) 

Da caxoeira do Jupiá á de Sete Quedas no 
P~raná, pouco abaix.o do Ibicub.y, noss~s di
visas, é o rio fr~mcamente navegavel no cursa 
de 80 1eguas. Addicionadas a algumas centenas 
dos seus affiuentes, teremos talvez (1.00 leguns 
de navegação unida a estrada de ferro, tudo eni. 
nosso territorio \ 

Não-se diga que 1<11 estrada venha a ser pura
mente estrategica. Nilo I Será. uma em preza 
altamente remuneradora para os capitaes que 

=·iú:Ur..=:se embarcarem. 
Ainda h a poucos minutos conversava eu com 

_._o meu distincto comproviuciano o Sr. l\lartiuho 
Campos sobre a uberdade dos sertões de nossa 
provincia, como uberaba, Araxã, S. Francisco 
das Cjwgas, Prata e ·outros que demoram no 
esplendido valle do Uio Grande. 

O Sn. ItúnTINHo CAMPos:- E' e:..aclo. 
O Sn. CESA.Rro ALvn.1::- A todas essas magní

ficas paragens :iria {ater prosperar a esL1·~da de 
ferro em tal d:ire eção. _ 
· O 811. CAnLos AFFONso :-Era o maior serviço 
que o governo lhes podia fazer. 

O Sn. CESA.RIO ALVIM :-Ninguem me tenha 
por um maniaco quando me voto, ago1-a, exclu
siYamente, á prop~ganda, que será tenaz, dos 
melhoramentos materiaes do Imperio. 

O Sn. CARLos AJ?FONSO :-V_ Ex. anda pres· 
tando os mais relevantes serviços com isso. 
(Apoiados.) -

o Sn. CEsAruo ALvm:-:Du porque me não 
seja dado t:algar em vôos alterosos - as sublimes 
regiões das disputas abstrllctas, ou porque este
ja sincera e profundamente convencido de quCJ. 
a sorte de-todos os nossos problemas soei3es e 
políticos acba-se insoluvelmente ligada _á nossa 
viacão celére e economica, ê certo, que decidi~ 
me votar: tod·os os meus esforços em·- prol 
dess<t eausa, que reputo a mais importante para 
o lmperio nas dilliceis circumstancias em que se 
aeh:d · 
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Digo difficeis, senlíores; mas não. insuperaveis, Seja· me licito tocar de corrrida em um, qual 
pois me aparto da opinião, quilsi geral, dos que o da subsmuição dos nossos elementos de \ra
consi<ter3m desanimador o nosso estado finan- balho, em torno ·do qual gyra agóra uma pro· 
ceiro. pnganda tão facil quanto imprudente, por isso. 

. o SR. Fa.~ctS:CO SoDnt; _Penso e:x.aêtamente que se :~gita nos · domínios da philosophia e do 
como v. Ex. e. não de hoje. sentimentalismo, reg-iões de que devem fugir os 

homens de estado. (Apoiados.) Senhores, a qnes~ 
O Sn. Cl!SAR!O Atvu1: -Em um paiz novo, tão não é mais de propaganda, pois não se trata · 

como o nosso, onde tudo est:i por se fazer, -e onde de ataMr uma instituição. que a muitos deixe de 
muito se quer, as vezes, fazer ao mesrno tempo, parecer má. (h!uitos apoiados.) SOu agricult<Jr, e 
não é licito esperar-se, contar-se com equili· digo que nenhum dos meus companheiros de 
brios orçamentarios·. (Apoiados.)' labutação agrícola, serve-se por gosto q~ braços 

Aos desale lllados indicarei a estrada de ferro escravos. · 
D. Pedro IJ, :~ emprêza das aguos nesta capil-ál, Se fôra possivel, por seu commodo e bem 
ás estn~das de Cerro de Baturité, C:lmocin e ·estar, todos lroc:~ri:tm a sna profissão trabalhada 
Paulo .Affonso... · · por mil contraríedàdes, e muitas vezes pe-

O sn. 1\IA:RTINHO CAMPOS:_ Quanto a esta, é rigos, 'Pela que aqui levamos os philosopbos da 
. . ta t . d d h liberd:~de. . ·· 

a IDats 1mpor n e, vat ar uma ri'n a or- A insistcncin nesta tremenda questão no ter-
rorosn l reno da idealogia, só tem um resultado, ag-

0 SR. CESARIO ALVIi\1:..:.. Não obstante a obser· gravar a existencia, já precaria, da clnsse unica, 
vnção ironica'·do meu honrado comprovlncinno, pode-se dizer, que produz p:lt'a tantos que con-
seja-me permittido dizer-lhe, incidentemente, somem (apoiados., · . 
que perfeitamente inspirado andou o illus~re A nossa unica industria é a agricolu. 
ex-presidente do conselho do gabinete passado, · A agricultura, portanto, 'qucr dizer, a apolice 
decretando a construcção dessas estradas de e outros títulos da divid:~ public.1, i3to é o cre~ 
ferro; mesmo n de Paulo Affonso que se afigura dito do estado, o predio, as acções de compa· 
menos promettedora, _porquanto a secea abser· nhiás, os generos de commercio, a clinica do 
veria tambem ~s sommas gastas em taes estradas medico, a clientela do advogado, o estipendio 
que a h i. ficam, tendo proporcionado <> milhares dos funccionarios pu.blicos, isto é a existencia e 
de. nosso~ concidadãos, acossados pelo·fl~gello, o hem estar de todos nós. (.4poiados.) 
a fortuna de deverem a sua e a existencia dos E' um crime? Todos aproveitamos delle. 
seus, não ã esmola que humilll:~ e corrompe, Não tratemos, portanto, de resolvei-o em odio 
mtiS ao trabnlho que enobrece e fortifica. a uma classe que é a que menos aprovêtta pro-
( Apoiados.) . poreionalmenle. · _ 

o Sn. MAnTINJ.Io C.\m'Os:- Tenho ouvido isso, Não se iJIUdam, entretanto, os meus oompa-
mas nu oca tive_ fixplicaç?í .. -s que me conven· nheiros .os agricultores. O problema ba de ter 
cessem. uma solo.ção que virá imperiosa. • 

O que nos cumpre e todos, agricultores, go· 
{Ha muitos outros apattes, o Sr .presidente toca -verno e e legisladores, é nos darmos as mãos 

a c~mpait!lta.) para irmos aos poucos, sem estrepito, líqui-
0 Sn. FRANCISCO Somlli : -E depois convinha dando essa questão como membros di uma 

ligar o baixo ao altos_ Francisco . mesma ram!lia enluçados, todos, pelo mesmo elo 
o sn. GA.tDI:No D.~s NEYEs:- v.v. E.ll:xs. da que ninguem deve pretender partir em pre~ 

juizo dos outros. (Apoiado&, muito bem.) ·. 
Bahia não querem essa estrllda, dizem que é um Eis porque insisto com 0 governo para atu:i· 
onus para o Estado· lia r por todos os modos a agricultura que pede 

O Sa. FnANcrsco Sooruí:-Niío estou discutindo · Ilrincip:~lmente estrad~s de ferro. . 
este ponto . Trato da conveniencia.de lig:.r o Onde chega o trilho c silva a locomotiva, tudo 
~!to com o baixo S. Fr:meisco. se alenta e tende a transformar-sé. 

O Sn. MAntiNllO C!.ln>os: -V. Ex. affi.ança· Vem de molde neste momento alludir a um 
·me que t~l comrounicação fica feita 'f incidente da ·discussão de creditos em que 

tomou p3rte, na ~utra -casa do parlamento, o 
O Sa·. ·F!t~Ncr~co SoD.nÉ:-Deve ficar. nobre ministro da a"'ricul tura. Refi ro-me aos 
O' SR • . M.umifrro C.u!l'os: _;. S5o cousas di- clamores nlli levanta:Íos contra uns 1!11ormiss'ímas

f;r\Tores feitos á empreza da estrada de ferro da 
versas. Leopoldina. ... . · 

0 SR. CESARIO Atvnc - B.eatand.o as ·obser~ E' para .abater os.animos os mais alevantados. 
-qoações interrompidas, digo,:que em 'aes empre- essa deploravel tendencía que se ·observa em 
zas do absoluto dominio do Esmdo tem ·elie nossa sociedade, em geral, para aparar as . :azas 

- reéu-r.sossuperior.esa .;emmil contos, ~acilmente a quem trabalha e prospera ! · -
realisaveis. no .. momento ·em ·que urJa !azel-o. E' maniresto o esforço para tudo nivelar an1e 
Um paiz novo e que :se vé .em taes . condições as leis da indoleDcia e do estacionamento '! Po
póde marchar d.esassombrado par.~ os .gr.an~es ddr-osa, omnipotente, e· não sei o gue ma'is, · cha
âestínos que. · lhe reservon .a ·P.rovtdencJa. mnm cbnsqueand<> a empreza em questão, :para 
(Apoiados •. ) · • · . · ·se lhe ':lrranearem uns mingoados · favore;; qu:e 

Niio. quer isso dizer! en~re~nto, que não te· em trocn de importantíssimos serviçQs.fa-z··lbeo 
nhnmos gra-ves e per1gostsSlmos problemas a Estado pGr 1neio ,da estrada de :ferro:. lL "Pe· 
alfrontar. . dro n. . .. , ~. 
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Mas, que grande esc.1ndalo f esse_? • 
Trnta-se, senhores, do frete ll"ratmto_ de com

bustíveis e outros generos destm:~dos a Leopol-
dina. . . d ., l d ., 

Em que consiste, porém, o IlreJUIZO o _.l!<s a o' 
Em mandar, uma ou outra vez cbe10s, com 

generos pam aquella estrada, U!J! , dous, ou tres 
carros que teriam de seguir vastos, par:~_ t1·azer 
a "randc mass~ de produetos de exportaouo que 
a '"Leopoldina diariamente ·entrega a Pedro II 
na estação do Porto Novo I 

Aos que vociferam contra tamanho escandalo, 
responda o nobre minisl!O que a_ empreza da 
Leopoldinn, feHa com cap1tac~ p~rticula~es,e au
xiliada unicamente pela tJrovmcw de ~hnas, fez 
subir em 1879 a U i33:000$000 a renda da es
tação do Porto Novo, e isto, quand~ tinha em 
trafego, i20 kilometros apenas. HoJe que tem 
mais :100 é n~tural que seja ma[s avuHnda a 

. renda qt;e auferirá a estrada do Eslado. 
O SR. RODRIGUES Ju:.IOR:-Perfeilamente. 
O Sa. GALDINO DAS NEHS: - E continúa a 

figurar como material fixo o carvão de pedra? 
O SÍl . CESo~.mo Atvt!II: - Não entro _nessas 

discussões escolasticas. Encaro n questao pelo 
lado do dever que tem o Estado, em be~ dos 
seus mais palpitnntes interesses, d!l aux1har as 
empre~.as particulares que alentam n rtqu~zn do 
contribuinte da qual decorre_a su~ pros_pendad~. 
Quem não sabe que carvao n2o e matenl 
fixo? 

O Sa. GALntNo- DAS NE\"ES : - Pois nüo foi 
isso que decidiu o Sr. Siniinbú. 

O Sn. CESAnro AL vm : - Perdoe-me o nobre 
depulado. Não $C trata aqui do Sr. Sínimliú 
e nem ele outra qualquer pessoa_; qu~ro mante1: 
a discussão no terreno dos prmc1pios econo· 
micos _ 

0 Sn'. GALDINO DAS NEVES:-Pois eu hoi de 
discutir as causas como no seondo. E' um grande 
esca ndalo. 

O Sn. CE;.Anro Atvm:-Pois façn o nobre de
putado o que entender e tolere-me a mesma Ji. 
herdade. 

o Su. c.~llLOS AfFONSO:-,Pois peça a palavra. 
O Sn. GALDrxo DAS NEvÊs:- Pois hei de pedir 

mesmo. 
O SR. CARLOS AFFO:.-<W:- Anda agora o nobre 

deputado com umas etern(!s · ameaças 'de que ba 
de !aliar, discutir etc., como si n alguem pudesse 
amedrontar l 

(Cruzam-se muitos outros apartes.) 

O Sn. PRESlDENTE:- Peço aos nobres deputa
dos que não interrompam o orador. Deixem-no 
continuar. 

O Sn. CES.~nro Avmr:~Yê V. Ex. ,' Sr. pre
sidente que bem razão tinha eu em dizer que 
preferia fallar em hora mai~. adiant~da, na espe
rança de qu.e· fic~ndo nós em fami!ia, poderia
mos v.en tila r, sem azedume, certas cruestões que 

·tanto interessam ao nosso pair.. ' 
Entretanto, apezar. da ~pproximação do cre

pusculo, in.terrompe:me o nobre deput:~do com 

t:~nw rogo, que parece nao querer pertencerá 
familia. 

O Sn. GALDINo DAS XEVES:-Então não sou da 
fam ilia? Jit .fui considerado fóra della. 

O Sn. CnsAmo At\'m:-Abi volta novamen_:e 
o nobre deputado l Eu disse que parece nao 
querer pertencer. 

(Cruzam-se outt·os a.partes.) 
O SR. GALDu;o · D.\S NEvBS:-Tambem é cou

forme a r:uuilia, de certas ramilias não quero 
ser membro, não. 

O Sn. C.llSAruo Atvm:-Tem toda razãe_e está 
em seu pleno direito. ücixe"meagora contmuar. 

O Sa. GALDtKO n.u NE\'Es :- Nilo quero hoje 
discutir esta matéria, mas hei-de fazer. 
.· -OSn. CzsAmo ·Atvm:-Perfeitameute; o nobre 
deputado não que1· discutir hoje, mas, ha d~ 
fazel-o. 

O Sn. GALDINO DAS NE\'ES:- Hei-de dar res- · 
posta. 

O Sll. CESAlllO ALvm:- Sim senhor, ha de 
dar resposta . 

o· Sn. FIUNClSCO SonnÉ:-E nós havemos re
plicai·, si v.ier a tnl resposta. 

O Sn. ~G,~LnL."iO DAS NEVES:- E eu hei- de tre-
plicar. - _ 

(C1·uzam- se 11<11i!vs outros apartes.) 
O Sn. PllESIDF.NTE:- Attenção ! Quem tem a 

palavra é o Sr. Cesario A! vim. 
O Sn. CEsAnro ALvrr.r :- Agora ereio que 

posso continuar (pausa); fique, porém, ~mn vez , 
por todas entendido : si evito :~s questoes pes
soaes que.dizem respeito a este ou nquelle mem
bro do pássado gabinete, 3ceitarei sempre a 
defesa de qualquer ou de todos elles, sempre 
que enteuda ser preciso. 

Tendo mostrado o qum1to a Leop~ldína_ d~ 
sobejo · compensa a escandalosa e nao se1 . Sl 
tambem immoralissimn prutecção" qu.e lbe dts
pensam, cumpre-me dizer aos ciosos def~nsores 
dos "randes interesseS do E•t.'ldo, socnficados 
pelo 

0

tt;ansporte o-ratuiLO de algumas tonel:tdas 
de carvüo pela u~ Pedro ll, que não olh~m com
tão mous olhos para essa emprczn, a CUJu pros
peridnd~ deveu o credito que teve tma levant:lr 
um emprestimo de 3.600:0006000, com que 
pôde, não luclupe~r aos seus. accionisla~ e 
directores, mas, levar os seus. trJlhos iü~ ktlo-

. metros 01lém de Cnt.1gunses, em busca das ma
gestosas aguas do Rio Doce, das quaes só a 
sepnra hoje a serra de S. Geraldo que será gnl
~ada, em 1l1·eve, com a mesma bizarria e patrio
tico ardimento ! (.V'uito bem.) 

Que ha grande vantagem para o Estado em au
xiliar as estradas convergentes para a D. Pedro II, 
basta ver-se que a Leopoldina, como disse, trou
xe o anno pttssado !.533:000~ para aquella, a, do 
norte de S. Paulo para a Caeboeira, ~7i:OOO,), o 
ramal da União e Industria p~ra a .Rio ·Novo, 
3ti..0008." Infelizmente pm1 aquella zona da mi
nh3 provincia, cessou quasi esse beneficio, pois a e.~trada vai a arruinar-se com o desappareci
mento desta companhia. 
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FíMlmen:e, :~ esiaç:ío do Da~em·ano, onrle j É elle o -poderá fazer desnssombrndamente, 
Yem ter o rum~l <lc Y~lcnr.a-~il~: OO!li.)OOO. umn vez que tenhn onde ir buscar, a preço mo· 

Nr;;nlluma dt~:; :outrns csta~õ':s ela D. rc,-Iro II dico, os ccreacs de que cnnice no seu estabele~ 
tel'e r;:nd~ appro:d :n nua ·~ este.;. ~lg;1rismo>! Clmc:J t:J. 

O Sn. Bor.cÃo : - lsto é cloquenlissimo! A. sua pr~dncçiio em cnfé :mgment:lrá; e p~r 
(Aooiados.) · conseqncncln_r.s I' Cnd~s do_Esta.do, porque.m:~!s 

• . avult:1da sera n exportnçuo, sendD que a ma1s 
. O Sll. C ES.\lno_ Atvm :-C•.1mo, po1s, Sr. pre · cre:<cidn imtJortal_!lio do> cereaes, que terão largo 

s!dentc, h~ !)nu·wt~s rp1c se cx~,-\ler~m co111 os con8ummo elevar~ i••ualmente a receita pu-
pequenos fa;' ot·e~ ft!llos a emprczt•s particul~r~s. l blic~. (.4.poi!idos.) o • 
(]Ua ntlo ~sses re•.•nndaul em 1;\'l'~n tlês benel!cJOs · _ . . , . 
publi~:os? Si a LCOf!Oidin;• é a unica a gosar rh!s O Sn. ;}1.\P..Tf?\fiO C.u1~0s .-E ev•d~n.te . . 
rt-galws que se accu.sn, cSl!·nda - ~s o gvverno ••s I O Sn. CESAnro Ar..vm: - Para 11ao sah•r da 
ontrns, nl••s, n unca retire a quem as tem. que>lão, lembro mnis :10 nobre -miuisti'O a con
(Apn;wtns.) -~ vcni:meia de conr,cder transporte gratuito ás 

E' 1.le t~es animncõcs, JIOl' 11art,1 do governo, mnchin;•s dest inr•d~s :~ beneficiar os nossos pro
!JU•~ ~arecem ns e:!l P<~zns dc~t.a ordem, p:1rv _qt~c : diletos de expor~JCUO. . . 
esse m•:ilnt•v~ n:nmc Oltlros 1guaes cumm~ttl · \ Para o cnr~ v~o - nos Ja apparecendo conc~r
nwn!os. ( AIJOirttlo.l_) rent..s quo na o sao [1aru -desprezarem·se (apota· 

· Nad:• lucra o Estado emrodenr-se d~ mendia-os d<Js), c, romó se sabe, constitue esse genero a 
pois nãõ ha de viver de fanapos. E' da prnspc · lJase da no_;su riqueza. (Apoiados.) 
rid::do particular <l ue deCOI'ro a ~na. (.-tpoiado•. ) I O concurso do corpo l~gislativo não faltará a 

Senhot·cs, (I hora :ljiJlroxima-se.c eu nf•c• q1tero • Y. Ex. par;~ isso. . 
excedcl·a, c. por isso vejo-me forçado n :Mt•llCl · l~ual pr ivilegio d~ve ter igualmente a im· 
lar as insig-ni iican tcs olm:rvacües (ntio C/,fl!-iados), porta~:5o 11~~ ~rovincias de mudas e sementes . 
que rcsoll' i razur pura aproveitar n tempo. Tire o :1nno passado a fortuna de visitar o 

0 r.- •• , , ... "' • ,· 1 ma;;nitico viveiro de plantas .no Jard im Botaníco 
11 Sn.: r;ANCrÂ,.o. ::>nnn~. - ,em fall.ldo bu-

1 

de,:ta curte, con!indo .~ o. zelo e rnra solici tude do 
._nantem,Jlh~ . ( .• pOlados.; muito clistinctu St·. Dr. Glas!s, importante cO!· 
· O Sn. CAntos AFFONso: -Brilh~nte c profi · . labnrador, !l~ ~·amuil~>:> igrior:hio, da nossa pros· 

cieu :cmcntll. ! peri •l:~tle e ri(JUoza. (Apoiados.) · 
o s c . • . . m . • l A' sua :tmabilidarle, que é extrema, devi uma 

; nn · .. E·A~~~ .... r.vl;-r. - !' :m:. ~r1 exll ~:10 ccntcua dr1 mtHI~s de enfé, c:lllM e de sementes 
l.snn,.._eno 11 J • dZ~ do, meu:; rliLJMie.s_ colle" -'s, 1 d·~ ru~110 0 cacúo. 
m.;.ts Slilto __ q~e ~~·o tcnh? (]esel:vol:•l:lo;, r:o~o i>ois l1em, pa ra fazer transportm·, em·. eX· · 
e1.• r! c :11~~~e•, ~~ .... ~.~s ~lo, po nro~ dt. ll.u", d~h · I>r~~~o, pois os tl'eos demorados as prcj udic..,riam, 
IJ~re• tra t'1' no wct~vct - mc no pre~cn~edcb.•te, e.,!l~s mud<18, :~té á minha fazenda em Ubá de 
d~g-o ~~~~n: do,. ~·mt?s, porrJ_uc <len:'1 1~~10 , c~sa Min~s, despenlli·ce•·ca de 90SQOO ! . 
o~ 1~1:u~ ·' (kl ll t~ m~1'.t?~- N.•o c rmt,~vn_f·~~··'!' •10Je. l:;to pôde s~r tudo, menos animnçãa á agri· 

- ct lllltt~ ·mc, [lOI em, ? no lm: m1111·· 110 fJ'16 cuHur~ b;•sc da nos5a for tuna. (Apoiados ) 
chame :n:11 ~ :1 stw attl'nç·lO pnra a t:; nfa dos g•l- ' . • . · 
uet·os ::li:nonlicios r1u~ u:1nsitam llCla cstratl<t de Ca~e.cemos alargar os _honsont~s d~ nossa pro· 
fl!rru D. Po<11·o ri. · ducçuo, pro~urnndo v11r1al·~ , para generos em 

Tomou o honr:•Ú•1 c illn$lre anl:.•cru:~or de Qltu ni•o cnt:onlrcmos facilmen\e competidores. 
S. Ex. o expediente de ret.luzir ·l hcs os frclc~ (.Apoiados.) 

.. do . inlcriuJ:.pa.ra..csLa--Cilrl.t'.,~u:;~!-HH ·· ~-H~r-e-Nemplo, a tiqueza das pro v in- · 
<lc no:inwr os ngricu ltor·es ih <:on lro c rl •1 pn>por- cla5 do Amazonns c_ Pani. a sipboni:~ elastica que 
cion:•r 11. •' ::tn ddude mai~ n!JUI\d<t ncia do viYCI'CS produz: o. llOôStl borrach~, a melhor que se co-
:.i Jl;'•)r:o lll fJ tl ii·~- • • nhece nos mercados estrangeiros. (Apoiado&.) . 

. ~ós. os. h::tbt,nnt~s c ~gt'lr.nltorcs àas _prov1n- E' tão !lstimavel esse producto e tão l~rgos 
Ct~~, de:;cJatnos rcc111rocldadc. h ombros tel.ll,. Sr. presidente, ·que aguenta, é 

o S!L ~LI.i.\TINl!O c.~:.IPOS :- A~JOi~do, muito io:~crcditavel ! qu:~si-30 % de tribu.tos! . 
li em . • · Pnga 9 ~~ an Estado, 6 % á provincia (dircitQs 

o Sn.. CESAnro Atvm :- Fa c~ _0 honrajo mi· à~ exportaçãv) i O ~;. de consumo,,quando elle 
ni~lro pro;>crcional rcducç~o nos fretes p~ra os se vcrill~a. no ostrnngeiro! e não sei quanto .á 
geucrus d:l qu<l -carccerm•Js. co mora municip<~l etc. ! . 

Alé:n d•: ju~t..~ e cqnitati\·a, · es~~ mndida será O SR. l.llO lL~Es J.Anom:- E o peior é q ue essa 
de gTJnde a!ct• ncc eco11omir.:o. (Ap.~iados.) riqur.zn >at diminuindo grandemente; . 

Os nos,<c,:> ~;eneros de export<1~iío, principnes O Sn. CESAiHO J\LVIM:- E' cxacto, pelo ofas· 
s~o o c:~fé, o (tSsucm· o o fumo. t:lmento do:; seringaes. Somos CQmo o ~boclo, 

Os 3limenl!dos, t~-~s como o milho, o feijão e cortamos n :lrl'ore pnra apanb(lr o fructo e nos 
o.anu, lo nge do cxpot·tarmo~; importn1nos de não ilnpol'tamos que eila renasça ou não. . 
p~izCS longiuquos, como os Est:ldos·Uuidos, ~ Ora ahl ostá um gcn!lro de cultiYo faeil, nda- · 
Iud.i:t c te. · ptavel aos terrenos qu.en:tcs e humidos. E temol· 

E' d~ palpitante , inter<!~~:) pa·r:l o 'agririultol' os t:1ntos, no snl, ás margens alngadiças dos 
l>razilóiro,- J e café, por cxemtllo_. empregar t•J· nossas arterias Unviaes! • . • - '·. . 
dos os seus ~~uid;1dos no m~uusc:.mcnt.o exdu· O.preço. da bor•·~cba, senhote~,--Ngnla de !5 
si\'o ile.;se impo:·tantc geaero de cultura . a-i05 a arrobn. · · · · 

T~n>o. IIl .-G~ . 
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Não demanda grande trabalho tal cultivo, 
pois basta planto r e colhP.r. 

Porque não tentarmos no Sul e em outros 
valles do Norte essa cultura? 

Proporcione-nos o governo os meios dl:l fa· 
zel-o, pois vai nisso o nosso e o interesse do 
Estado. (Apoiados.) 

Senhores,não posso nparlat· a vista do relogio; 
a hora está a dar c (;nrnpre-me aguardar mell10r 
opportunrdade Jlàrrt encarar outros assumptos. 

Não supponhnm, porém, que tenho eous~s 
mais impor~antes a tratar. 

O que tinha .a dizer rcgukt, em imporlanci~, 
ellm o que tenho jit díto. . 

O Sn. Fn.L,.czsco SovnÉ:- E basta o que dito 
está para fttzer importante um discurso como o 
que- temos ouvido.( Apoiados.) 

O Sn. CEsAnlo ALvm:- Não posso concluir, 
entretanto, sem recommeudar ~o provado zelo 
do nobre ministro a c~usa do prolongamento 
da estrada de f~rro D. Pedro IL 

O Sn. lii.mrmno CAl!Pos:- E vni nisso um 
grande interesse ao thesouro. 
, O Sn. CESARIO ALvm:- E~ssa importante via 
de communieação não póde parar, mais ainda: 
urge que se acelerem os seus tn:baillos, cuja 
morosidade, além d'1 mais, muilo prejudica o 
thesouro com os continuas de.s~bamenlos de 
obr:Js deix.adas em meio }lo r muito tempo. 
{Apoiados . ) 

Quando aclminist!·ou essa estrada o fnllecido 
cidadão Maria uno Procopio, ile ~atldosissima me· 
moria, por ter sido um dos brazi!eiros que me· 
Jbor comprebenaeu <I verdadeira causa tiO nosso 
atraso e que se poz sempre à frente de muitos 
commettirnentos nudnes (m11iros apoiadosj eu 
impug-nei na Rerorma que entãCI rccligia, o tl'a
çado que levava a_Fedro IL que a meu vêr de
vera ter seguião pela matta na direccão que 
Jevn a Leopoldina. • 

Convenci-me crepois do erro de minhns apre
ciações, porqu~nto só o estado poilcriu tcnt~r ll 
ousadia de qU:ebr;;r o .enc~nto , :ís eleV~li)Ões gra· 
niticas da serra-Manl~.P-~ira ll!fJlJ.!::).n$JJO •• 

- -tar-se-atn!braçao an mmho.. nobre provinciu 
(Apoiat:Ws.) • 

Çl ~_n. M.ÃUTINHo: CA~rros:- Füi sempre essa a 
opmmo. 

O S.a. CESA.a!o ALYm:- Fotgo em dar di5so 
testemunho. As zonas cafeeiras têm· recursos 
para. fazerem as suas estradas com pequenos au· 
xilios dos cofres gcraes ou provineines. 

Niío assim as regiões por onde ntravessa a"or:i 
a P_edro rr q~e_está se constituindo a grande" ar
tena a que v1rao procurar as companhias par
ticulares. 

Como quer que seja, as maior~s d.ifficulàarlcs 
est~o vencidas, cumprindo agora buscarmos os 
a~ençoados_vailes do Rio elas Velhas e S. Fran
Cisco. (.Apotados .) 

Si I)S cofres publicas não estão no caso de 
~guentar maiores. dispendios, [;"aranlll.mOsJuros 
a~ emprezas q~e se proponham prolongar essa 
VIa ferrca, c SI tanto for preciso, disponhamos 
dclla ou arrendemo~ a quem se IH'oponha oos-

teul·a e eoncluil-a, pois com isso ganhará a 
nessa producçâo. 

O Sn. :MAnrixHo C.4.MPOS :- Apoia1o. 
O Sn. Gn:SAlliO ALvm :- Ha muitoqtte penso 

por f'SL1 f61'ma. O n~bre ministro me OllViu, 
quando prepjravn o orçnmento n~ ~esão pns· 
sad~ como digno e laborioso relator que er~ da 
respectiva commi::são. 

Fora prefurivel, tal vez, que em ye~ Jos im· 
po~los, que ox.ígeucias das mais im!Jerios~s e 
patriolic;Js l<W~1rnm a pedir-nos o illnstre ho· 
mem de Esta~o cx-minislr(l da fazen~a do pas· 
sado gabinete, meu presado amigo, procuras- . 
semos, si o senado conse.nliss)l. haver de uma 
oper~ção sobre a Pedro li os i;ecursos de que 
cnreci~mo~, ua occasião, para acudirmos o cre· 
dito do Est8do. · 

Nüo ext•~rnci meu pensamento dn tribuna, 
por entender que me devia limitar a ilrestar os 
meus serviços á caus3 da sil.u~~ão e do paiz no 
honroso posto que me .designaram, o de i o se· 
cretario dn camara dos Srs. depuludos. 

O SR. CARLOS ArFoxso: - Onrle prestou os 
mais importantes senriços. (~fuitos apoiados.) 

O Sn. FMxcrsco SoDnít:- Assigtlalados ser
viços. (Apoiados.) 

O Sn. CEs.~mo ALYDt:-Deixei por is~o de 
tomar parte nas discussões, m~s, pnrlicnlar
mente, fiz o que !l1e era humannmente possivel 
pnra n honra e brilho da situ~c~o inau::uradn, 
silnaçlio que cumpre amp~mr o fortificar sempre, 
poi$ Y<Ji nisso a honra de lodos nós que bata
lhamos. {11Iuito bem.) 

Acaba de soar a hora em que deremos pôr 
fim aos nossos t~:ab~lhos. Sinto-me em eÀtreroo 
agrndecido tí IJenevolencia dos que me honraram 
com a sua attenç5o. 

O Sn. MAnnNHO CAMPOS; -Fallou muiEo. 
YozEs:-l\ILlito bem! muito bem ! 
(O omdo1· li felicitado rdu Sr. minist1·o da 

ag l'icultm·a e dC'pU!lLdos ptcsmtes.) 
A discussiio fica adiada Jlela hora. 
o ·sn."Piiilsiimrn dá para arde~ . do dia. ~9: 

:1.. • pal"te ( utd 2 h ora~ da tarde): 

i:O discu.ss~o do projeclo n. 313 solJre os 
vencimentos devidos a Laurinno José 1\Iurtin;; 
Penha Junior. 

L • clita sollre a pretençiio do estudante Jc· 
suino Utln Ido Cardoso de Mello. 

L• dita do [Jrojeclo n. ~O sobre os carteiros 
do correio. 

:1.." dita da de n . .239 que trat:1 do pa~tamcnlo 
aos herdeiros de 1\liguel Tavares, que obtiveram 
sente;Jça contra a !"Jzenda uacional. · 

Contin u~r:ão da 2. • disrus>n·o do projecto 
n. 83 sobre secul~risação de ccmittrios. 

Continu~tçiio em 3. • discussão do projecto so
bre damno e sinistro. 
. 2. • parte ( :is 2 horas ou antes): 

ContiUU11Çiío da 2.~ discussão do orçnmento 
do ministerio da agricultura, commercio e <:bras 
-publicas. · 
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Redacção do projecto n. ~3 de iSSG · Ao meio dia o Sr. presidente declara não haver . · I ses:;ão por fal1.a de numero, e convida a depu-
A assemblea geral resolve: · l3~io, que tem de felicitar a Sua !lfagestade o 
Art. L• E' autoritado o governo a conceder Imp~.rador pelo feliz anniversario da Princeza 

jubilação com o vencimento de t:OOO~ annuaes, l Imperial, a cumprir a sua missão. 
marcado pelo decreto de 2'1 de Agosto de l~6~, e , o Sa. :1.. • SECRET.uuo dá conta do se~uinte 
que Mtualmente perco>be, ao chnntre Franc1sco 
losé do5 He i~. pror~~sor da cadeira de francez EXPEDIENTn . 
do seminario. episcopal do Maranb~o . _ Oillcioi: .. 
· Art. 2.• Frcam revog~das as drsposi1;oes em D · ".t" --. d r · d ·d '.17 d 1 Ih contrario. o mm1s er1e a ~zen a, e ~ e u . o cor-

- rente, devolvendo mrormado o requenmento 
Sala das sessues em 28 de Julho de 1.880. - em que o thcsoureiro das loterias da côrte, Luiz 

Rodolplw Da.nta.r.-Ruy Barboza. Augusto Ferreirn de Almeida, pede a revogação 
do imposto sobre loterias, e a org~.nização de 
novo plano para as mesmas loterias.-A quem 
fez a reqt<isiçlio. 

Le-..antou-se a sessão<ás ã horas da tarde. 

Do ministerio da guerra, de 26 de Julho-cor-
A.cta e'Dl 29 de Julbo de 1~80 

PRESII>ENCIA DO SR. "VISCONDE DE Pn~DOS 

. rente, rernettendo o requerimento e mais papeis 
em que o Dr. ~lanoei Gomes Belfort Duarte, 
L" cirurgião do corpo de õaude do exercito, 
professor da aula de rrancez do curso prepa-

A's H horas da manhã feita a chamada, acha- ratorio da <:scola militar, pede um :tnno de 
ram-se prc~en tes os Srs. Visconf!e de Prados, licen~ com todos os seus vencimentos.-A' 
AI_ves de .~ra r.jo, Cesario Alvim, Custa Ribeiro, commíssão de pensões e ordenados. 
Joao Brlg•do, Abreu e Silva, Joaquim Serra, Do rne~mo, de 2i do corrente, restituiu& 
Belf~rt Duarte, Manoel de Magaluãese Rodigues informado o requerimento em que o major re· 
Junror . formado do exercitn,Jo~o da Gama Lobo Bentes, 

Compareceram depois da chamada os 'Srs. pede pagamento d_? soldo que lhe não foi abo
Pompeu, .Prisco P~raiso, Danin, Costa AzevP.do, n.,do. desde 6 de Setembro de i867 a :!4 ~~ Fe· 
Amerieo, Franco de Almeida, Fabio Rcls, Libe- veretro de l~6~, em que esteve. no e":erctclo do 
rato Barroso, Antonio de Siqneira, Souza An- ! corgo de admmtstrador geral da tmp~r~a l fazenda 
dr:~de, Theodoreto Souto Bezerra Cavalcanti pe Santo Cru.z.-A quem fez a reqwsrção. 
Meira.?~.Y:Isc~m~ellos, 1lia~oel Carlos, Seraphico: Requerimentos: 
Espe~ultao, Rtbetro de l\ienezes, Prado Pimentel, De José Maria Gomes e outros, pedindo ap-
Alme.tda Couto, Augusto Fran•;a, lldefonso de provaçlie do-projecto apresen~do á camara em 
Araujo, Ruy Barboza, S?uto, Zama, A~mbuja uma das - sessões . do anno proximo passado 
M~•retles, ~o r ta. ~e ArauJO, -~ndrade Pmto, Ba- pelo Dr. José Thomaz de aquino.-A' commis
ptts~ Perelra,Vm&to de Mede1ros,Alfonso J>enna, são de rar.enda-
C~rr~a Robello, Carlos"A.Il'~nsoi Gayi~o Pcixo t?, De Augusto Yespasiano de Moura, pharma
~11. rtmbo Cal!lpos, I on.lCIO •1 .:t rtm~ • Ant~nto . ceutic.o, pedindo para íner exame de anatomia 

r! os: .Leo~c10. de Car~~lbo, 1\l.cr_tr,.u Frnnc1sco, e pby~iologi~, <~fim de matricular-se no 3. • anuo 
Jeron~ .mo J.lrcllm. Ser~t?. de Ca~tto. C~lll~rg?, medico da faculdade de medicina da cõrte.-A' 
Olegar10, .. Tamandaré, J?~e Bassc.n, Dlrro~ P1- commissão de instrucção publica 
mente!, ::imval e Malhe1ros. · . 

. . _ , . Acham-se sobre a mesa e são remettidasa com-
Faltaram co_m parttcipaç;•o .os ::;rs. Alm~rda -m1ssiio de poderes as act~s dos collegios elei· 

Barbozn, Arag<~o e Mello, _:\Ur~.l t a!lo M~galhn~, tornes de Ouro Preto e Paraiso, da provincia de 
Bu~rquc de Macedo, Bn:.Jo dn E:stancto, ~arao Mi nas Gernes, sobre a eleição para preencher 
~~me111 ~c M.cl.lo,.~~cdcnco ;de ~lt~1eida,. F ran: _ ~s vag~s doix~das pélos Srs. deputados Lafayette 
khn. Dorw, Fr,,ncbC? ~dr~, Pedi o Lntz, Jose e Hvrrino Silva. 
Mar1anno,Ieronymo SQ,Ire,Lunn Du:u·te,Macedo, ; ". . . . 
Mello Franco, Illello e AI vim, nari:mno da Silva . E hdo e ~:?andado 1mpnm1r o seguinte .pro
e Rodolpbo Dantas; c sem ella os Srs .- Abüon Jecto precedtdo . de parecer: 
1\ii!anez, .Balcão, Beltrão, Be.:el'ra do ~Ienezes, ISSG-N. 73 
Candido de Oliveira, Couto 1\Iagalbães, Dinna, 
Epaminondas de ~lello, Espindola; Franco de 
Sá, Frederico Rego, Ferreira de 11ioura, Fr~nça 
Carvalbo, Freitas Coutinho, Felicio dos Santos, 
Fidelis Botelho, Fernand<> Osorio, Florencio -de 
Abreu, Galdinci·das Neves:, Joo.qui::n Breve~, Joa
quim Nabuco, Joaquim T:;vnres, José Caetano, 
Luiz Felippe, Lourenço de Albuquerque, Monte, 
1\iarcolino Moura, M3rtim Frnnci~co -Junior, Mo
reira de Barros, ltloreíra Brnnd5o, Monocl Eus
taquio, Sigismundo, Saldanha MaTiuho, Soares 
l3randlio, tlouza Carvalho, Souza Lima, Si1velra 
de Souza, Theodomiro, Tnvarcs Belfort, Theo
philo Ottoni e Freitas. 

DESFEZA DO liUNISTERIO DA :&l ... RiNHA 

A comm!ssão de orçnmento, havendo detida~ 
mente examinado a proposta do poder execu
tivo para a despez.'\ do ministerio da marinha, 
vem apresentar o resultado do , seu ~tüdo. 

A commiss5o, inspirando-se no desejo de di
minuir a despéz3, sem prejudicar serviços já 
org:mir.ados, p<1uco encontra a celf:.r neste mi
nisterio; cuj•l despeza soffreu consideraveis re
ducçõcs nestes ultimes anno5 ; to~avia pensa 
poder . justificar reducções na import.,ncia de 
~1.:836$390 sem gravame para o · serviço pu. 
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blico. ~laior podorin SBr esta som.ma. nlf!S p:~rn 
isso tornava-se mi>ter :1 suppressãu de ;dg-utls 
serviços e alteracão de outros que dependem 
de leis especiaes de ot·g:lltiz~ç:·to, para a qual n;!o 
é muito propria a lei d9 orçamento. 

A commissaa vai c:.:IJOL' com rran<;.uez~ o ~eu 
juizo a respeito à~s verbas em que se podem 
fazer reducções : 

Sec1·etaria de E~tado.-De\·e ser snpprimidn 
a quantia de 9SO,;i para um Jogar de lH'iHÍ· 
c~nte que e~tá v:1go e não deve ~or llreenctlido 
por excedente do quadl'O lix:,tlo pelo § 1. o do 
ar!.- ti. • da lei n. 29~0 de 3:1. de Outubro de 
:1.879. 

Pode-se f~zer ainda a redUCi'ÜO de 4:000~ 
para vagas e li~enças. Não só n seGI'Ctarin tem 
empregados addulos fJUe tend~1n a des~p!l:lrGecr 
em virtude da cita~a lei, como o estudo do> ba
lanços demonstra que esla mbrica tem deixado 
saldos. · 

n!lh· n~ ~on~ign:H:5o para. soldos a quantia de 
!S;QUO;:, corre~ponllcnte no n:1mcro de iiOO pra· 
\~~::, t.llnmiielll na para fardamento 25:000J, cor
re,;pondouL•s ::o lll smo nurnero. 

E ponpc, dimiuui<lo o numcl·o tle nprcndizes 
mariohcil'os, uào se c:trcee pnra ns rcspeetivas 
co:npnnlti«s de t<Iltos m~trinhdro8 de d:'lssc ~u
perior qnan~os serium nece:<r,D.rios si !:ouvessem 

• 2.000 pra··as, t:ótle ser· di1dnuido tle 22 o nu
mero dos ditos murin!wiros de el:ls,:e supcrio,•, 
fazendo-se cr.m tal re;:lu•:ci<o um abntimeuto de 
[f:752~ na d"Siif!Z;l C ~nniHi!ldo O 5Cf\"ii;O, lJDr(!llC 
uiin ~c d··~raJeará o cor'ltD de impcri<leS mari· 
nheiro>, do qu:tl s:. ltr.m [l:.fra as ~:omp~nllia5 de 
:tpreutlizes os mnrin~eiros tlc classe sup~l'ior. 

Póde·St1 !arnllcm ~bZHer 10: OOO;S 11;1 consigna· 
gii•• pni'<l rardametuo do,; impcriu~.8 marinhdt·os, 
atteadend()-~e :i ind(!a t niz~u;f,o iJUe fazem <JS pra· 
ç:1s pelo f;1rdumento (JUC lll~s b cedido. 
Arsmars.-~~ propos\;J pe•l·~m-se fundos p(lt"a 

Contadoria.- Tem hoje de menos dons 3. "' subl'io~, fardamento e l ai'D;J'•~m de roupa dos 
e um l;.o e>criptur:-.rios em virtude do 3 ::!."do aprcmlizi!S :wtilices, coutando-~e to;u g~ na 
art. 5.0 da ciladn lei, cujos vent: irnerrtos impor- côrt~, flO ll<< Balli<t. :!A em i:'ernnmlmco e ~G no 
tavam em 5:000~. 'f<nnbem se púde dimin;lir P:1d. Do rehlor;o· àu mm'iitlia se vt! quo o nu-· 
UHÜS a quantia de q:t)OO~ [JUra Y<l!!aS e lic~nças, mero de apreuà1zes ~rtifict~s est;i rerl uzído ua 
altendendo-se que ha a indu elllpi·egados <~d- Babin n 20, em Pernambuco~ 21 e n" Pu!';í a 18. 
didos que tendem a àesnpparecer por força da Na córte o seu nanwro é octoulmente infel'ÍOl' 
cit3da lei e que esta ve1ba tem deixado ~a Idos ao uvlaw design:•dv. As contpatl bi<~s tle npren--
nos ultimos exercícios. di1.es artilices tendem 3 dc>atJP•Jret:el' e a del-

Intendencia e acces~oJ·ios .-A lei \'i gente do xar de o!Jer<ll' o orçamentn_ se .• , pl'ejuizo·p;m, o 
orçamento supprimiu lO servenks un in leu· st~rvito dus-ar>enaes, pOt'qtie em virtude da ci
dencia da côrte, lhwrlo ~ssim nnluzitlo a 50 o t:11l~ lei n. ~9(<0 tle 3! de Outubro de t87U, nua 
numero. Na ]Jroposta pedem-se mais 20 set·· d•·Y~.m ser pr~en~hi, t:J$ U$ vag~s que se ,Jer:•m 
ventes, elevando aquelle numero n 70. A COIU· nos qu~'dros :1té su:1 oxlinc~,fi(J e tamlJem deYem 
mi-ssão peusn que hasturá o augl\lento de :i O, fi. ser os meu i nos l~tureg·ueo a seus p:lis ou tutol'es 
xando-se assim o numero de !iU igual ~o pediuo q'W os r•~clalzl~lrüm sem iurlenwiwçào algum~ da 
na :proposta que serviu de base :i lei vigente. _despeza quo tenha feito o Eswdo. Esta ultima 

Esta reducc~o im}lOrtn cm !i.:2005. . di~posf~IO r:~cili.~, o muito, a rcHrtldü dos we. 
ui nos. Accl'e~cc que os <•pl'endiles nrtílices. che, 

Deve ser supprimidu n cousignaç.iío de 1 :000~ ;:;"•Idos n certa idade, J!<IS~am para ,,6 t'OtllJFIIlhia,; 
p:~ra rrm porlHiro ~ddido do :,Jrno:-o:nrif~do de do arliüce~ militare~. '! tuml;em podem pa~sur 
Pernnmbuco, visto como esse empregado fui re- parn a~ ~omp;;n h ias de ap•·ellllize.< ulurinheiros. 
centemeute uomeudo porteiro do ~~r;;tnwl du dull~s cert~s circumstr1nch1s. A.· ~sim, e Je tn·cvrw 
mesma provincin. · ·' Sl 8 <JUe no cx~t·w;iu u<.~ 1S . -1 ·~:::! e>leju consicL;-. Póde-se SUll!Ji'imir um serv~;nte nnquellc ai· 1 _, 1 · 
moxarifado, ntteudcndo-se ú dilninnieno d<! ser· rnvc mente n•unY.i• 0 sen:to IIIW:<i extinc1o o 
viro que actu~lmeute se •lá em virtude tl~J rc- pcs~1 •:il· d<ts com!Janltias tll: npr~•.1dízcs artHices, 

' C JlOÍ~ nih é lll'l'Í"tlld:t li jli'C.<Uillj)0iill UC tjUC no· fortlHl---~passou 'U!timtl!uente o dito ur· - 1 E - · • rer~ritlo C\erckio o ,-e~ nnu1ero ni10 ~i.'jn supe-
sen:~ • stu suppressao ImporLu em :lOO;>liOO. riol' :~ ;j!) n:~ i.'Ürlc, Hi 11 ~ B:1hi:1• 15 em Pernam-

Gorpo d:z- armada e classe.~ a1wrxas.-Devc ser JJUco é !) no Pat•ú ou 89 ll<IS qu~tro :li'Scnacs. 
suppt•imido o Ioga r de por1ci1·o scncul-'. mit, sú Purwnto !iúdcm-se fu:wr <IS s~gniutes rcdl.lct~ões: 
por niio ler sido crl'Ddo [Jur lei, co;:to L:JJIIIJem 3: Jfl2~1i00 n~ ct1rtc, Lii<12~1io0 rw Bahi~, ·li57r~ 
1)0r se haverfeito o serviço sem este arcre<eimo em Pcmumbuco c i :07 J ~ uo l'uril. n~ c:msig·;Ja· 
de pessoal. A suppres5ão importa em 800~U ;;O. ção t•nrn salarios ; 1 :50U~ na. cô:·te, c liOO;) em 

Batallião naval.-Póde-se diminuir de 4:000~ cada uma ti3S outr~s qu:1tro provitJdns, na cou-
a. consignaçüo pnra fardatnento, auentlcndn-~e 5ign:1ç~o parn fardantento e laYDg-em de roupil. 
á indemniz<tç~o que fazem ns praçns pelo fm·· E cuu1o pela reduci;ão dn pes~ord das companhias 
damento cedido. Póde-se lambllm :tbater 2:000$ niio se C~I'C\'B do m~smo nwticro dt~ gu:trd:ls qne 
nn consignn~ilo pnrn eng~j~mentos, por serem actua!mcnte h:;, pôde ser supJlritnido um g-mu·da 
estes raros, o que bem ~e explic~ IJOr enron- 2." snr~~nto em cada uma d~s qu;:tro campa· 
trarem mais vantag-ens no exer~ito os que pro· nhbs, impnrt~nõo uma dimin)l;çuo de despeza 
curam a ca_rreirn das ~rmas e tn.:nbetn pela ru;1is no Yolor de 2:~00~000. 
dura penalidade dos corpos de m;<rinba. l o r;uadro .c vencimentos ' do pes~oal da olli-

Corpo de imp~1·iaes 11W!.·in!iciro~.-A_. ilropos!.~ 'i cin:1 ue _ma<:l_li au,; do ~r~ eu(ll de :uato Grosso 
calc_ul3 a dcspeza com 2.00() aprcntltzes m~n- no L3dano fo1 :ll!erado t:am vantag-em para o 
nhe1ros, de accôrdo com 3 outr<:~ proposttl para j serviço e dimiuttiçllo (]e dc~pcza na import.an· 
fixação de· forças, mas as canutr;~.,; r~duziraru cia de 7:;)50:,; O referido quadro teve o!JsP.I'~ 
aquelle numero a i.500. Assim, deve-sll dimi· vnnchl em virtude do aviso n. S99 de 30 de 
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Abril ultimo, e <leve ser approvado. A~sirn, ha bem dotada fica~ verba.~ ' porque no éxercitio li
a eJimin;u· ~ rcferi ,la l)uantia de 7:J50$ na qniuado d!l:l.878-i8i9g3sl.:lr~m-se i.4U:8~29i,. 
consign;, ~ii<> para o dilo 3rsenlll. quando atiãs havia pe,;soal mais numeroso. Ac-

Capitanias ae partos.-.Nestn rubrka tleve-se cresce que é esta uma das ·verbas para que o 
climiu;~r a quantia de· 880$ do alug-uel da cll~a governo J'óde übrir creúito·suppl!!mentar e por
da cupitania do Mafanh5o, visto ter-SIJ Ct~ito novo t;~nl:> não ha hypulhese em que por falta de cre-
contnM de aluguel com aquell~ dilferen~a. dito deixem de ser suppridas as .rações devidas. 

Escola de 'lltar·inita,-D,;vc-se razer uma re- Nunições navaes. -Na proposta pedem-se 
ducç;io de de>peza uo valor de 970~ . equ!pnran- 380:000:5. A commissão indica uma reducção de 
do-~c os s~larios dos cri~dos do collegio naval 60:000;) e o fõlz tamb~m sem hesit:Jr, p·al'que no 
aos da escola di! mariuha. Não hn r:,z5o para referido cxerdcio de i878-io79 $astaram-se 
que tcnh:1m melhores vencimentos os criados 269:222i55~5 ; portanto, n commissao da mais 
q ue servem em tem1, quando se os encontra · 5I:i7í~!J.!i0 do que então· foi despendido: As.sim 
por menor salarío ·para sen·irein emiHll'eiHlos. fica a verba bem dotada. · · · 
Tnmbem se pôde r~~er uma reducç~o de i :500,} Com.bu.lti'IJei.- Na proposta pedem-se 450:000$. 
na con~i~n:lvilo para il acqui~iç:io dG obras par:t A commi>São propõe uma reducç~o de ·ao:OOO", 
3 biblioU1cca de ttl<~rinha, não ficaullo ainda :1ssim c com S(lgurança, porque no referido exerci cio 
m;;l dotail~ a verba e guard~1nLlo-se barmonia gastaram-se 2~t:887;)7:!7, dando-se assim para 
com os reducçõt1s de iuentiea consignuçiio no m:~:~ i27:H'!~2~a do que enião foi despendido. 
orçalllcnto do llliuit>terio !lo imperio. . Deste modo fica a verb3 largamente dotada. 

0/was.- Na propo~t;; pedem-se 60:000~ pnra Eventu·1es.-E5ta verba engloba consignações 
cbras militares c iOO:OOO~ p~ra ob1·os civis. S~o para. diversas despezas que bem podem consti- . 
púu(·as as auras militüres un repartiç;io da mn- tuir rubricas dist101~tas com · vantagem para a 
rinha, limitnm-se a construcções e concertos !isca li~ ação, verdade c boa execução· do orca~ 
n;1s fortalezas o quarteis. Para t;~ l fim é exces- mento, visto c_omo ~r3 algumas despezas póde 
siva ~ coosigna~;iio , que póde ser limitada n o governo abm crcd1tos supplementares e para 
30:000~ ; quantia sullicieu~, at~ndo:ndo· se á· outras nuo. Isto por si só basta para mostrar o 
despt!7.0 feito1 nns awis · recent ,~s exerci cios. E pessimo e.ffeito da ·confusão e a necessidado de 
quanilo se lenlla de faz~r :.dgnma eonstrucç~o faz!lr o maior numero possivel de especificações. 
de m~iOL' vuilo, deve o g-ovc:rno pediL· credito Relr.va. oinilo JlOnderar que, abolid'a a facul
espcci;,l com apre>cntnçiio do rcspectiro PL'O- dnde de transpo~tar sobras de umas verbas para 
jecLo, p!nno e orçnmcnlo. . , outras, dcve-$e evitar burlar o espirito do lei, o 

E' coli:venlento desenglobnr a vcrbn- Obras, que evidentemente se pôde dar com· ó en!.rloba
. rwrn Curmar du;1s rubricas distinctas, não só menta de consign~ções em uma só verba; desde 
porqut~ deste modo se guarda mnis o espil'ito, se- que o governo esta no gozo de fazer transportes 
não a letra da lei n . 4j51 de U: de Novembro de d~ntro da mcsrn:~ · verba. Assim, a comwissão 
i8tJ6, cu mo WLUbem porque se ai tende ao bom propõe qut~ esta verba englobada seja dividida 
system~ das CSJ;ccifiM~õeA, o que é de grande ai- em sete rubricas distinctas, a saber: 
·cnnce,desde que se:,botiLl a fa r:uldade perniciosa Pà5sageus autorizadas por lei; 
de transportar as sob111s de umas para outras ru- Fretes; · 
bricas . N\'ste St'ntido a r:OllliiiÍSS<iO propõe que d 
a mbrfcn Obms $e,ja sutsLiluidn pelas se:.ruintr.s: 'Aju<fus e custo. marcadas em lei e gratifi-
Obras militares 30:000$ ; Obl·as civis :too:ooo~. eações tambem marcadas em lei por serviços 

temporarios; 
~~!~•uiçàes_ a·e bocca.- N:1 proposta P~dem-~e Gratltl.cilções por serviço' extraord'nar·o 

· L o.ll9: 141$390, eont.:Jndo-so cmn 2.000 nprend1- "'l • " - :; · 1 1 s e 
r.cs rilnrinhdrosc -corn--o·uuwel·<r--a'IT11lr:iuõ· de -o• ~O,;-ue--representaçao em portos estran- · 
:1preudi;:r•s ;trtifices.Jti:lsjá se viu que o numero I geJros; · · . ' . 
d11 a!Jrendize~ morinheiru$ licn limitudo a UiOO c Tratam~nto de ~raças for:t dos. bosptlaes e 
que o dc a1.1rcndizes artilices niio excederá de enf~rmar1as de ruannha e-enterros·; . 
89. A~cr~sce que na respectiva tabel!a tamllem Diiierenças-de cambias e commitisões de sa-
sc consigna quantia nceessaria plt'a as ra~ões ques; 
dos urtilices militares e avubos que não estão Eventuaes ou despezas niio previstas. 
encJ1rL11tlOS nos qn~dros dos arscnaes. 1\fas estes . · · 
artilices militares c avulsos devcm imleron[zar Pnra. pass3gens .e ~et_es ~edem-se na pr9posta 
as raçües ('Oro o o fazem os outros (tUe pertencem 80:.000;:> .. A co:~m:lssao ~ndlC_'l que se constgnem 
aos quadros, e para esse fim, ·hem como tlat·a · em !ulmcas dJ:;tmctas · 50.000~ par3 passagens 
f:~rdamento, se lheS a1Joli.:1 -no .orç.,mento, desde e b:OOO:S_Pam ft:etes. _ •.. 
o exercido tle :U:l79- iSSO, a diaria· de i$. Ha S.CJUt u~a l_edncçao de io,OOO~ •. porq~e a 
ign~l :í· que vencem npet:arins d:~ ultima cl:tsse despeza ?r~lllana. com {r~tes nunea att~nge 
do quadro . . Ni•o ha rnzão pnrn. que indemnizem aqu~llc hnutc. . .. . 
as ra~ões os :1rtillces operarios.do quadro que _AJudas de custo, ~.-Na pro~sta pe<lem-s_e 
perceb;Hn a dinri:t de i .), e n~o o foç;ml os quL·. ~5:000;5. A conlt!llSSll~ reduz o pedtdo a :!0:0001}, 
n~o sendo do qtwdro, ~:1mbem percebem i gu<.~l· o. n:es1~0 c;ue fo1 .pedJdo e votado para.·o·ex.er-
dinria. O numero desles ~rtillces milito1res e CICIO v1gente. . , . . : . 
avul~o~ monta a· HO. As,im, a · cümmissãi) não · Gi·atipcações por servÍfOS. ê:xtraordintÚios, etc. 
hesito em reduzira verba. a LltoO:COOJS, lwvendo -No pi'OI>Osta pedem-se i5:000;5; A commissão 
pot•tanto uma . difi'erença de i2\l:H·i~390 paro a reduz o pedido a !0:000~, o mesmo que foi pc. 
somma pedid:~, e o fuz· com ~~ ·robusta de que :,dido e votado para o exercicio vigente;.· ··· ·· , 
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TrMa.mento iJq pl·apas, ~te.- Na proposta pe· 
dem-se 2.'5:000;5. A curumis~il.o reduz o pedido a 
!0:000$ e para isso se bnsên. ~m ter-se des
p :ndido no exercicio de !SiS-!879 men0s da 
metade desta ultirn:J qunnlia. E nem ho p!!ri~o 
na reduc~;io, por ~e1• uma das verbas, p:1ra a qual 
o geverno póde abril' credito supplementar. 

H. Companhia de invalidas 
(como na proposta).· 

12. Arsenn1•s: abatendo-se 
7:3i3SOOO nas consigna
ções p a r o sal:wios de 

_apr/0\nrlizes 3rt i fi c e s, 
3:300,$000 nas par~~ farda-. 
wenlo e lavagem de roupa 
dos mesmos aprendizes, 
'l; 000$ na para t1 offitina 
de m:1cbinas do arsenal.de 
.l\[ato Gro~so, no l..adario, 
e supprimindo-~e um se
gundo s~rgento em cada 
uma da~ companhias de 
a!)rendizes artilkes ..... 

Di(fere/lf;as lk cambias e· con~mi6SÕr~ de ~crques. 
-Pedem-se na proposta 60:000~. A com missão 
reduz o pedido a 3U; 000$, o me~mo que foi pe
dida e .volado parn o exercicio vigente. 

.9eSJMzas não prcvistt~s-ou eventuaes proprin~ 
mente ditas.- Na propost:J. pedem-se ::10:000;$. 
A eommissão nada tem a observ~r. 

E' portanto a commissão de parecer que se 
adapte o seguinte: · 

A assembléa geral decreta: 
Art.· O ministro e ser.rct:~rio <!e estado dos 

negucios d~ marinlw é autorizado a despender 
com os serviços designados nas seguintes ru
bricas a quantia de........... 10.086:496;57:26 

!3. Capitanias de pClrtos: aba-
tendo-se soo~noo no 3lu
guel d<l casa da capit8nia 
dtl provincia dol'tl:aranltão. 

H. Forç:1 naval (como nn pro
posta). 

A saber: 
L Secretar[a de est..1do : aba

tendo-se 4:00üi$0M para 
vagas e licenças ....... . 

2. Conselho naval (como na 
proposta). 

3. Quar tel general da mari
nh:l (idem). 

4. Conselho supremo militar 
(idem). . 

ü. Contadoria : ahatendo·se 
4:000~000 para V<~gas e 
licenças ............... . 

6. Jntendnilcia e accessorios: 
diminuindo-se 10 serven
tes no almoxarifado da 
côr I e, e a b a t e n d o - s e 
1:000~000 parn um com
pradoraddido do ~lmoxn
rifado de P~rnnmbuco, e 
300;5000 pnr~ um servente 
no mesmo nlmoxarifado. 

i. Auditoria (como na pro~ 
posw). 

8, COrtlO dü armada e cl~sses 
a n n ex as: abatendo-se 
800;50ú0 para um porteiro 
servr.nte ..•...........• 

9. B:tt~lhão naval : abat<lndo· 
se lk:OOO~OOO na consigna· 
ç~o 'Para f<~rdamento, e 
2:0008000 na para eng~ja· 
menlo ................ . 

10. Corpo de imperiaes mari· 
n hei rós : a b a t c n d o-se 
!8:000~000 na r.onsigna
ç~o para sol à o dos apren· 

. dizes . m .:LI' i n h e i r o s; 
2i5;000~000 na para farda
mento do~ rn<>smos~pren
dizes e 10:000;5000 na para 
furdamento dos ÍIIJpcria.es 
marinheiro~; e diminuin
do-se 22 mal'inlleiro> de 
classe superiornas com-

. p a n h i as de aprendizes 
ril:Jrinheiros •..........• 

1.5. Navios desmnndos (idem). 
1.6. Hospitaes (idem). 
1.7. Phnróes (idem). 

H0:2:i06000 18. Escola· de marinha: equi
p:.rando-se os vencimen
tos dos criados do eollegio 
nal'a! aos da escola de 
m~rinha. e diminuindo-se 
i :500~000 na ~o n si gn ação . 
para ~u:quisiç.'io de livros 
para a bibliolheca da ma-
rinha •...... ,_ ......... . 

!28:0705(100 !9. R.eformados(comona pro
posta). 

.20. Obras militares ........ .. 
~L Obras civis (20 àa pro· 

posta) ....... _ ......... . 
22. Hydrog-raphia (U da pro

posl:J}(como n~ propost~). 
23. Et~)ms ( 22 d~ proposta) 

(CO lHO na propostn). 
i00:28i~~OO 2~. Armamento (:!.3 dn pro

'post:l) (como na proposta}. 
25 . Jlil u n ições de bocca (2l!, da 

' proposta) ............... . 
2G. Munições navaes (.25 da 

proposta) ............. . 
837:i96~000 27. Mnterial de constrllcção 

n:1vaf (28 da proposta) 
(como na proposta). 

28. ComiJUMivel (27 d~ pro-
posta} .•• -.••.•••••••••• 

70: 72Q~OOO 29. P~ssagens autarizadas por 
lei .••..•........•....• 

30. Fretes ....... . ......... . 
3i. Ajudas de custo marca

das em lei e gratifica
ções tambem m3rcadas 
em lei por serviços tem-
pararias •.........•.•.• 

3.2. Grnti!lcn~ões J;lOr serviços 
extrnordinMtos e gastos 
de repre~entaç.ão em por
tos estraogeiros .•...... 

33. Tratamento de praças fóra 
830:~68~000 dos hospit~es e. enferma· 

2.279:577~000 

!99:5~0$500 

!66:577~800 

30:0006000 

, :I.OO:OOOsSOOO 

UõO:OOO~OOO 

320:000~ÓOO 

370:00015000 

5o:ooo6ooo 
15:000~000 

20:0006000 

20:000~000 
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rias de màrlnha e en- @el!l&ilo em 30 de .Julho de 1.880 · 
terros ........ ... .... . . iO :OOO~OO 

l'RBSlDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS a4. Differenças de cambio e· 
commissõe~ de saques.. 30 ·onosooo . 

35. Evenluaes (28 d~ propostn) 30 : OOfl;$000 .· .St:MMAI\10 .- Ex • ..,,.,.,c.- Prcjccto.- AllaeuçãG.- , •• ,. 
Snla dns eommis~ões em ~9 de Julho de !880. ~''"" PA ftT. "·' OBOEJ< DO n:A.- Di•cussão do praj ecw 

n . 63. Emendas.- I.~ discussão do proj cet.o n . 69.
-E. de Andrade Pi1ltii.-Affunso· Pmna.-Jn~· 3·• dita do• projccta n. !\l ,\ . Emend•s. Obsor>·açües 
gão Bulciio.-Ctsar Zama.-Fabio Reis. -Libeo o omcnd~ do Sr. M~rtim Fron•·isco. Observações o 
mto Bai"I'OSo.-Morcira de Barros. emenda do Sr. llont~.- Observa~~os do Sr. llartinho 

C>mpos, Z.1;na c Gad os Mro~sn .- {.• úiseu.sii:o do roroj ceio 
Proposta ·n . 313. D l ; CU">O o _roqucrunc ntu do s · .. Gavião Poixoto . . 

- Dosco>s!Io do prnJeeto n. 4i. EmP.ndas.-l.~ dita do 
Art. 5.• O ministro e secretnrio' de estado"dos J>•ojecto n. :l(). - t.• di to do de n. 239, Obscrv~cões do 

neaocios da marinha é .autorizado a despender Sr. Mar\inho Canipos.-3.• dita do proi~cto n. ~.sobre 
"' ec1nítcrios4 Di~rurso do Sr. Afi'onso 'PQnn::'l.- & !.C'C~"DJ. com O!' serviços designados n()S sequintcs para- Polr.TO ... onn•• DO PIA.-~-· disc rm~o do projeeto n. 60. 

graphos a quantia lle, ••..• • :. i0.õ38 :33J6H6 ErucnurL. Drocu_r.o• dos Srs. G;ni~o Poixoto, Buarque de 

A saber: 
L Secretaría de estudo ..... . 
2. Conselho naval.. ... . . .. . 
3. Qtl:lrtel-g!\neral. ... . ; . .. . 
i. Conselho supr~mo militar. 
5. Contadoria .. ... ...... : . , 
6. Intendencia e accéssorios. 
7. Auditoria .•...•....... o •• 

8. Corpo da armada e classes 
:mnexas ... . ......... . . 

9. Batalh5o naval... ....... . 
i O. Corpo de imperiaes ma-

rinheiros .............. . 
U: Companhia de in validos . . 
i~. Arsenaes ... .. ........... . 
!3. Capitanias de porlos . . ... . 
14. Força navaL. .. .... ..... . 
15. NDvios desarmados ..... . . 
!6. Ho(:pi:nes .•. .... .. o ••••• 

i7. Pharóes . .. .............. . 
!8. Escoirl de marinha ...... . 
!9. Reformados ... ~ .......... . 
~o. Ollr~s .... : . ........ , ... . 
2i. Hydrograpbia ....... . .. . 
22. E Lapas ....•.•.........•. . , 
23. Arlllarnento ...... . .•.... 
2~. Munições de bocca .....• .• 
25. Munições navaes ......... . 
26. Material · do construccã(l 

naval. ............. : •• 
27. Comtmstivel. .. ........ .. . 
28. Evontuaes •.. •......... : 

Wi:2IO~noo 
21k:800;$000 
32 5:20;5000 
H:5ili;$000 

!25:!97:;000 
iOii: 7BIS500 

4.:670!)000 

SSi: 996,Sfl00 
. 76: 720~i20 

888:220~000 
8:77i~OOO 

2.300:0:10$000 
200:350,)500 

I. o 6.00 : 000!51100 
i3:4, l ~800 

U 3: 828:)i00 
Hío: 8n~ooo 
1. 69~ 03 7 ~soo 
258': i 7 6-$.;06 
150: 000.5000 
.!3:4506000 

3 :650,)1100 
5!0 : 000~000 

L~i9 i4lçS:I!l0 
380:000ROOO 

Mocodo, e Sersoo do Cutro .-Orçamculo d:o. agrieuitnra. 
Discur;os dos Sro. Freitas . Coutinho e Buleão.- Ro· 

•d&eçúos. . 
A's H lloras da mAn115,feita a chamn~n, acha· 

rnm-se pre~~mtes o' ·Srs. Yi(:conrle de Prados, 
Alves de Araujo, Rndrigues Junior, Aloreu e 
Silv~J, Viriato de :Medeiros, Mortinho Campos, 
Almeid:~ Bnl'l.loza, Meira de Ya~concellos, Cesari() 
Ai vim, Ser:opbko, Mnnoel d~ Ma~alhães, Manoel 
Eust.,quio, Martim Francisco, ltioreira de Barros 
e Prado Pimentel. . 

Compareceram depois da chamada os Srs. · 
·Co;ta Azevedo, Danin, Fr~nco de Almeida, 
Belfort Duarte, Fabio Reis, Sinval, Frei t:Js, Libe
r·ato B~rroso, Tbeodl)reto Souto, Americo, Abdon 
Mill~nez, Maaoel Carlos, Arag~o e 1\lello, Be-· 
zen·a Cuvnlc~nli, Antonio de Siqueira, Costa 
RL eiro, Souza Cnt·valho. Luiz Feliplle, Soares · 
Brandão, E:spcridião, Ribeiro de Menezes, Al
meida Couto, Bulcão, Rodolr>ho Dantas, Snuto, 
Zamn, Ildefonso de Araujo, Prisco ParBiso, Mon• 
te, Barros Pimentel, Arambuj;J i\feirelles,· Horta 
de AraujG, lluy Barboza, B~ptisla Pereira, An
drade Pinto, França Carvalho, Jo;;é ·c.,eJ.ano, 
MT·mso Penna, Curren Rabcllo, Candido de 
OI iveirn, Carlos Alfonso, Fel i cio dos· Santos; 
Theodomiro, Pompeo , Saldanha Marinho, An
tonio Curlos, Bnrilo Homem de Mello, G~vião 
Peixol(), 1ofnrlim Francisco Junior,. Frederico 
Reg-o, Oleg;,rio, Tamant.laré, M<~lheiros . Sergio 

700:000~900 de Castro, Camargo, Osorio, Florencio de .4.breu 
~O: 0006000 e lguacio Marli~s. 

·250: 000~00 Comparecer~m depois de aberta a sessão os 

O Sr5. Theophilv Ottoni. Bezerra de .l'lfenezes, 
O SR. PRESIDENTE dá · para ordem ~o dia 3 José Basson, Marcolino Moura, Fr3ncisco Sodré; 

de Ju.lho· : · Sigismundo, Freitos Coutinho, Si lveira de So.uza, 
· i:•· parte (ati i i/2 hora da tarde) Galdino, Joaquim. :>erra, João.Brigillo, Jero!iymo 
3.• discussão do orçamenw :do ministerio da Jardim, Souza Andrade, Augusto França, Bu:Jr-

justiça. . . que de llf~cedo, Tavares .Belrort, Joaquim Na-
.As materias dcsignadas·para o dia 29 do cor- bueo, Jerouymo Sodré, Leoncio de Carval ho, 

rente na L • p~rte, accre;;cend9 ~ 2.• .di~cuss5o ~oreu::~ lka.ndiio, .ferreira de. Moura, Ep.ami-0 
-:a i:i'1Jróiectõ·ii:·-63°Sõ1:lre a ·lic.ença do juiz de di- nondas de1llellô; "Ulysses Vianna, Beltriio, Joa-

reilo Nkol:~u Antonio de B ;l rros. · quim Ta vares e Lima Duarte . . · · ...... 
:1.:• dls~ussão do proj ·~Lo n. 69 concedendo Faharam com participação os Srs. Aureliano 

prorognçao d.e prazo a Joao José Fagundes de Mag:olhiies; B:or~o da Estanci~, Frederico de AI-
Rezende e S1lva. . . · , . . .. meidt~ F111nklin Daria, José Marianno,·M~cedo, . . 

· 2.• parte · · 1' Mcllo ê AIYim, ?thrianno da Silva, 1\lello .. Franco· .. , 
a;• dita do d~ n. 60 abrindo unrcredito ex- e Pe_dro L~iz; e se'?l · ella os. Srs. Co.uto: MlJ:· . 

traordinario ao minis.h~1·io da agricuhura, com- ~a!haes, Dlllna, }i:~t~mdo l3 , Franco de Sa, F•dehs 
mercio e obras publicas.. • _ . · . . . Bot~lho, JoaqUim !Jreves, Lourenço de Albu: 
· Continuação·. da. ~.· .d1scu::sao do. orçamento querque e Souza Ltma. ·. . . .. . 
do miu!sterio da ag·t·icultura. "' · · . A~ mei~ dia o ·sr. presidente declara aberta ~ 

· . ..,.;..,......-. . . . sessao. . ·. 
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Suo lidas c DpoiadiJS ss actas dos dias ~8 e 29 
do cotrcute. 

O Sn. L• SECRETARIO dá conta do s~guinte 

EXPEDIENTE 

Oíllcio : 
Do minist?.rio do im-perio, de !3 de Ju· 

lho corrente, transmittindo, em virtude de re· 
qui si cão, o officio do presidente do S. Paulo 
d~tado de 23, e documentos que o acomponlwm, 
concernentes á eleiç5o a que se procedeu ulti· 
mameote p~ra -vcrendor-es e juizes de p~z n:~ 
freguezia de Santa Rita do Passa Quatro. - A •. 
quem fez a requisição. _ 

Requerimento: 
Do Dr. Antonio de Castro L'lpes, propando 

estabelecer um plano de loterias, do qual re~ulta 
ao Estado uma renda annual de 4.000 :000;5000 • 
- A' commissão d(!fazenda . 

Acham-se sobre a mesa e vno á commisstío de 
poderes as actas authenticas das eleições a que 
se procederam nas collel!ios da Oli\reira,'l urvo e 
Passos, da provincia de Minas Geraes, para pre
encher ·as vagns deixadas ·pelos deputados Ln· 
fayette e Hygino Silva. 

E; lido, julp:ado objecto de deliber~ção .e 
m3n.àado imprimir o seguinte projecto prece~ 
di do de p~recer. _ 

i88Q-;.. N. n 
A> com missão de instrucç:io publica foi -pre· 

sente o requerimento do estndante YicenL•l de 
Paula Viçoso Pimentet pedindo ser mlmittido o 
ex~me das materias dv Lu anno da faculdade de 

-ncha possuida toda a nnção brnz:lclra, por fcs
tej~r·se hoje o feliz nnnil'"ersurlo natalicio de 
So;~ .-\ lleza ImJ>eJ"i:JI, 11 Sen1Jor8 D. [r,:1bel, Au
gu~la fii!J:l úe Võs;:a h!~gc:.>Lade lmper·ial, nos 
mand~ ntm~scntar- vos suas sineern~ congratu
lações por li•o fiuspicio~o acontecimento. · 

• E', Senhor, uma jn~ta homen:,g:em presrada -
~í inelyta Princeza, typo de nngelie.~ l!ondode, 
que, in.~t:iran[1o-se nas virtudes que t~nto e l~
vnm ~cus augusws progenitores, tem snhido 
conquist:u o amor e o rc~t:eito ànqnelles para 
quem é Ullla f:1g-ueira esperan(.'a e sobre quem 
m8is t~rde !erâ ue rein~1·. 
-; Para vo~S;l l\i~gestnde-Inweri~l . como (Jarn 

todos os brazileiros, o diJ. de hoje é tle immenso 
jubilo. Por e~te m tivo, Senhor, a cnmm·a uos 
dP.pul~dns, identil'kanrlu-St) com ~s : • leg-rin~ da 
familia imD<>ri~d, >'em, per noss(1 intcrmcdio, 
apresent:ll' n Vos~~ 1\Iag-rst:J.(le lt,tpP!'hll su~s r~s· _ 
peitosas felici :3ç;ões, rognodo á Divitt:J Provi-

. dencia que se digne de prolongar n j}reciosa 
existencia dn excelsa Princeza, derramando so
bre eila os ttlesouros de sua gr(v;a. • 

Sua Ma~:e.>tade dignou-;:e responder: • Muito 
me re:aho1~am ns congratulttçiies quo me dírtge a 
ca!ll31'a dos Sr:;. deputados pelo n nni~·ersario 
nalalicio de minha muilo amado filha. • -

o Sr.. PnESIDE::>T.E:- A resposla de s·ua 1\la
geRtacle o Imperador é recebida com muito es· 
peeiril agrado. 

O Sn. llfAWri~no CAMPOS (Rela- ordem) requer 
que n:~ 2.• [Wl"te d~ ordem do din de amanl15, 
seJ:~m dados os orç.amentos. 

Posto il votos o requcrimcoto é approvado. 

medicina do Rio de Janeiro. PRIMEill.A .PARTE DA ORDE~I DO DIA. 
Do ~lleg<.~do e pro-vado vê-se que no snpp\i-

cante falta·lhe sómente u.m prepar~lorio, e por O Si". :Uderonso de Araujo (pr;/a 
isso recorre ao poder leg"islativo. A commi~sao, ~m·dem) rerjuer IJUC entre em :1.' Lugar o [Jr(ljcclo 
á ·vista dos precedentes já cst<tlJeleciilos por esta n. 63 que concede Jiccn~~~ a um ma[-(iW":Jdo. 
augusta camara, é de Jlarcccr quo St: defira a I~' HtiÍleria sobre lJUO prov:tvelmeutauão lt3ver:i 
pretenção do supplicnntc, §aprcsentn o seguinte discussão, c por constJguintc, não (JOder~ prejll- . 

. l'ROJEC'IO dicar ns cutras ma lerias IJUC se :1cham na ordem 
do dia. 

A nssembJ~a geral resbive: Eosto a votos 0 requerimanlo é ~pprovado. 
Art. L o E' autorizado o governo a mand:Jr Entl'~, portanto,- em 2.• discnss~o o projecto 

admittit• a exame das materias ào 1.• ~nno da n. G-J autorizando a conceder um anno de li
faculdade de mcdiciM do Rio de JMcii"o, o cs- cençll com 0 re~pectivo 01·uennclo ao juiz de di-
tudantc Vicente de Paula Viçoso Pimentel, IJue, reito Nicol:io Antonio de flarros. · 
anl.es -do neto do referido :mno. deYerã mos· 
trur-se approvado .emalgebra, u.nico prepr•r:~- Vtlm i.me:;a e stío apoio à as as seguintes 
torio que lhe falta·. . 

Art. 2 ,o 1\evog-am-s~ ~s disposições em con- -.Emendas 
li"ario. · · ' E' nutoriza.do o_ governo a conceder ao--desem-

Sala das commissões em 28 de Julho de :!880 .. · baJ'K~HlOI' da ·reh•Çt•o de S. Pt•ulo, Aat1•nio C:m-
-J; Sodré:=·'Ruy Barbo.m. - · · - dido da Rodw., um un.no de lir.ença com ores-

O Sr. Luiz J,<'e1ippe (pelá OJ'dem) com- pectivo ordenado.- Ilil~{OilSO úe A1:aujo. 
munic~ que a commissão nomellda para felicitar · E' ~utorizadoo .Q'overno <1 concedemo 2.• of· 
em nome da C3mara dos, Srs. dt~puUJos :1 Sua ficial dv. >·ecret;Jl'in 'de cst:1do dos negocias e~tran· 
31ageslade o Imperador pelo. anniversario n;,ta- geiros, Luiz l'erc·u·i; SodrJ Itwio1·, um ann.; de 
lido de .Sua Alteza ~ Srn. D. IznlJcl, cumpriu o IicenÇ:i com o respeetlvo_rordenarlo, paráLr:IL<lr de
seudever, e, elle oratlor,: teve a honra de dirigir sua saude'onde ·lhe convier_.;... JerM1ynw S01J,,·é. 
·a Sua Magesta<:le as ~egmntcs Jllllav-r~~ (!ê): .Nilo h:•vendo quem peça. a pnlnvr'n ê .éncel'· 
- • Senhor_,- A e~mara dos deputndos, inter- r~d:1 n discussão c appro-vado o 11rojecto com· as 
prelando fielmente os sent-imentos ·de que se _ emrn.das. .. - -
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O. ·Sr. Cesa:rio Àlvim (pela ordc1n) • 
pede dispensa de interstieio pnra que o mesmo 
projecto passe já á 3. • deus são. 

E' approvado o re_querimeuto. . 
Entra-em 3.~ discussão o projecto e é encerrada 

sem dcbnto. . .. 
E' npprovado e ndoptado v projecto, bem eGmo 

as emendas. Vão á com missão de redac~o. 
Entra em 1.~ discussão o projecto .n. 69, pro

rog;,ndo o prazo a João José Fagundes de Re
_zcndc e ·Silva, para encetar os traõalhos da mi-
neração nos rios Cayap-õ e ~faranhão . · · 

E' encerrada som debate. 

O Sa·. A.lveil de ArauJo (pela ordem) 
requer que o projecto passe ji a 2.• discussão. 

E' approvado o requerimento e o projecto 
entra em 2.• discussão, e é approvado sem de-
bate, para p~ssnr á 3. • discussão.. · 

Entra em :3.~ discussão o ]irojecto n. ~9 A, 
Ji::mndo n despeza- do minis te rio da justiça, para 
o exerc!cio de i88:1.-i882. 

Vem.<í mesa, são lidas; apoiadas e entram em 
discussão as seguintes . 

Emendas 

lo apres~nta umn emenda ·solicitando · desta 
:mgust<~ camara a elevação da secre~ria de 
policia da . província · de · S. Paulo a igual 
categoJ:ia.,Aa"'!}.o ?,raranhão. . 

VozEs:.....:. Nada h:t mais justo. 
O Sn. l!IAnTux FRANCISCO: - Os dados eni. 

que me fundo para sustentar a emenda são 
os seguintes: l. • que as secretarias de po
licia de Pernanbuco e Bahia, consideradas 
em i.~ categori~, não se acham co.llocadas 
em melhores circumstanclas do que ·aquellas . 
em que está a secretaria de policta da minha 
província. . 

O tral..oalho na secntnria de policia de S. Paulo 
é; mais importante do que o que é feito nas 
secretari:~s de policia de Pernambuco.' e da Bahia, 
e eis o que se verifica. comparando o numero 
de empregado:>. 

Pernambuco tem aq, comarcas e 37 termos. 
A. secretaria de policia const<~ de um secretario, 
3 officiaes, i :nnanuenses, i thesoureiro, i por-
teiro e i continuo. . . 

A Bahia tem 2t1 comarcas com 36 termos 
• mais um com juiz substituto. A secretaria 
de policia é igual a de Pernambuco . 

S. Paulo tem 79 termos e 56 comarcas, nu
mero superior de comarcas e· numero. suQerior 
de ternlOS em relorão- ás provincias da Bahia 
e de PerMmbuco. Como, porém, vemos a 

Emenda ao n. 2-Supprimam-se as palavra·s difliculdade de· augmentar a despeza, em vez 
· -supprimida a gratillca:liiíO· do official cncarre· ·de pedirmos que se iguale a secretaria de 

g:1do dos urestos-e diga· se: em vez de i6q;: 542$ policia de S. Paulo ás secretari'lS de policia 
!65:0~2$000.- Cat'los Af{(J1tso.-Cesar Zama. da Bahiri e de Pernambuco, contentamo-nos 
-Praào Pimcntcl.-Am.lfUo Bulcãtr .-A. Penna. com que ella seja: igualada á. secretaria de 

Ao § ,19-Provimento de novos termos e co- policia do lll~ranb5o. (Apoiados.) :. 
marcas acc_res_centc-se-desde já. Temos ma1s.~o segumte argumento: ~e Ja 

"nl~ das commissões, 3~.~ de Julho de iSSO . . - qunndo foi ministro o Sr. conselheiro Nabueo 
""' ~ " de Araujo, a secretaria de policia de S~ Paulo 

Carlos Affonso.- .Affonso PemMJ,>-Prado Pi- esteve equiparada á do -Maranhão. · 
mentel.- F. Reis.. - Aragdo Bu!cão. - Cesar 0 Sn.; 0LEGAmo : _ E' exacto. 
Zama. · 

O Sn. ~IAnn).( FnANcrsco: - })or consequen
. O Sa·.l\IartbnFranciseo:-Sr. pre- cia não pedimos · seuão o restabelecimento .drt
sidente, prescindiria de ex.ercer o meu direilo, quil!o que· já existia e em mrcumstancias menos 
falhmdo na presente sessão a respeito do orça- imperiosas do que as actoaes. . · . . 
menta da justiçc, si não fosse compellido a fa· · Comprebende·se perfeitamente que com uma 

- zel-o por um interesse importante parn o Im · rede de. estradas de ferro superior a 220 leguas 
perio e especialmente para a minlw província. de percurso; com uma multiplicidade de termos 

Tratarei;· porém, comprehendendo 3 necessi- . e um grande nwnero de .. comarcas, ,a policia na 
dade de resumir as nossns discussões, visto provincia de S. Paulo ha de ser difficilima, 
acharmo· nos stimmamenta ntrn2ados em nos~os occorrendo que n estrada de ferro, que eommu
trabalhos, e ameaçados de uma long~ prorogação, nica a capital do Imperio com a de S. ~aulo, 
de ser o mais breve po:.sivel. . facili ta-nos a· terrível import3.ção dos ca{tens, 

Pretendia fazer algumas considernções sobre dos gatunos e de quantos criminosos ha, que, 
n organizaçiío judiciaria ·e muito especialmente quando sfio acossados pela policia do município 
sobre a conveníencia de nlterar-se o processo. das ,neutro;·".correm.:immediatnmenle para. S. Paulo 
nos~s arrilmiliações jtidiciarias. (Apoiados_.) e invadem-nos as povoações. · . 

Estn.s considerações, porém, guardai-as-hei Não é possivel, pois, com uma secretaria de 
para occasiiio opporluna, quando tratar de run- policia como a'que nós ten;19~, em _ que existem · 
damenlar um projecto ues~e sentido, ou pedir apenas · quatro empregados; fazer a ·policia de 
que ·seja discutido o que foi ap1•esentado pelo uma província .: tão extensa ( apoiaâos ), tão 
Sr . conselheiro Lnf~yette. · · . · -.. cortada de estradas de ferro, como é a nó~ • . 
. · Sei que ba utii projecto que tem. o.utras dis-· Dir-se·ha que as-estradas de ferro fac1Jitn.m: as 
posições; mas como ~ou favornvel ao systemn·de communic~ções. E' · verdade, , mas ' tambem' 
carretilhas, ou proj~ctos .. parciaes; do .. finado e augmentama correspondencja e1J.tráas :diversil:s . 
sempre Iembra·io Eu.z:ebio de· Queiroz~ em ocea~ ': autoridades e o .éhefe . de _:policia; e'por conse• 

. sião opporluua discutirei essa mnteria. .· .: . quencia niultrplic~m os trll]alhos. . . ·: .·· ; . 
.. Por lioje occupar-me-hei. de . doiiJ.onstrar -·· Para ver se a, imtlOrtancin do trà!Jalho !Ja se

a justiça com . quê a deputação~ de S. Pau- creLaria de policia, eu aqui resumo :a corres-
·:~ . . - . ' . . 

··xo;no 111.~5- · . • ·.:··. ' .· ... ,. · 
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pondenciôl feita pelo.s seus quatro empregados~ 
tem corre~pondcnma com 8() delegadG~, :1.9<> 
. subdelegados, 4() juizes de direito, 79 -juiz~s 
municipae~; expede passaportes, p~s~a certi
dões etc: tem o trabaltJo de orc.htvar todos 
os officios, que elevaram-se a mais· de :I.LOuO 
no exercicio;de !878-1879. 

Por todas ·estas razões, pois, espero que a 
emenda que npresenta, aceita por toda a depu
tação de S. Paulo, e por ella confeccionada, seja 
votada por esta camara. · 

Nós apenas desejt~ínos voltar ao :mtigo estado 
Já esteve a secretaria de policia de S. Paulo 
equiparada à do lilaranbão, e o que pedimos é 
que ~e nos restitua aquiHo que j~ ti;:emos. . 

·E' 'apeMS um simples acio de JUStt\~ ; te na-_ 
mos mesmo o direito de pedir mais , attende
mos, porem, ãs circumstancí~s do paiz. 

O SR. ANO:O~IO CAnLos :-Apoiado. 
0 SR. MARTIM FUNCISCO :-Não des~jando de 

modo algum demorar a discussão, Limito-me a 
11stas reflexões e envio á mesa a emenda ~rma
da pela depulação de S. P:1ulo . . (Apoiados ; 
muito b$n.) - ·· 

· Vem á mesa, é lida e apoiada a seguinte 

EM.lSNDA. 

A1 secretaria de policia da província de S. 
Paulo terá ós empregados e vencimentos mar
cados na tabella '\ .• annexa ao d~ereto n. 5. ~23 
de 2 de Outubro d~ :1.8i3, refer~nt~ ás provincins 
do Maranhão e S. Pedro do Rw ti-rande do Sul. 

iuo 30 de Julhode 1880.-0. H. de Aqui11o 
~ ·Casiro.-úo~cio de CatvaLiw.-Tam,andari.
Moreira de Bat-roi.-Martim Franciscu Junio,-. 
.,-Gaviâo ~Peimoro. -Antonio Carlo1. - Mm·tim 
·Ft·anci3co. 

o Sr. Honte :-Sr. presidente, o mau 
intuito é apresentar uma. e_menda pa~a qu~ se 
igu~le a secreuma da pohc1a de Sergtpe a O'lS 
Alagoas. 

As mesm:ts raz1ies que actuam para adopç~o 
desta mediaa sao as "xpendid~s mutatís mulandis 
pelo nobre deputado por S. Paulo. 

Vem á mesa, é lida e apojada a seguinte 
+----···· __ .. ___ -••+'+'. ·-· 

.lmenàa. 
I~'~uale-se' a categoria da· sPcretaria de poli

cia "de Sergipe á das Alngôns.-Monte.-Pmdo 
Pimentel .• ..,.-Barros. Pimentel. 

Não havendo ma1s quem peça a palavra, e en-
cerrada a discussão.- · 
· Procedendo-se á votação das emendas, o Sr. 

.Martínbo Campos pede a palavra pela ordem. 
-- o Sa PRESIDENTE:-.,.Tem a palavra o Sr. Mar-
tinha Campç-$. · 

·. O Sr. M'~tinho CaDlpos (pela. or
de7u): -,.iir. presidente, eu desejaria que algun: 
dos nobres membros da commissào me infor
-masse si esta emenda não foi recusada ua dis
éussão .(:ieló Sr. ministro da ju.stiça. . -
.-·creio que à·é~eiida não é d;l co~missão., n1as· 
de. membros da .commissão. 
. ~~:Vi>us-:.~uàt4' ·· ,. · 

O Srt. M,\llTINHO CAlrros.- Uma das ql),e es
tão na mesa. 
. E' preciso que tenhnmo~ es~J~recimentns e 
l.iUe ~aíbanv•s si ~ emendaque·está apresent~da 
pela commissDo foi aceita pelo nobre miuistro 
da justiça. 

O Sr. Za.ma (pela ordm!):-Devo dechl· 
rar ~ cvmar~ e ao ill ustre chefe dá rnaiorin que 
a emenda que a com missão npresentou com re
laç~o ao provirnento de comarcas e termn~ no
vo~ é da iniciativ~ do Sr. ministro da justiça. 
Qu~ndo se disé:utiiL esta materia foi ~· Ex. o 
primeiro a dizer-no~ que er>1 necessano que esta 
di5posidio vigorasse di.•sde já, p~rque s~ri~ in
con,reniente que se espern>se pt>ln oren mento de 
!881 p3ra Sll dar rrovimento a e~~a~ coroarra~ e 
tP.rmos, cujn preenchimento é uma ne•-essid,.de 
do serviço publico reclamada pelas· assembléas 
provinci:1es. 

O Sn. MAn.TINHO C.\Ml'OS: -A emenda é oú
tra. 

O SR. ZAMA :.;_A respeitG do restabelecimento 
da ~ratificação d•) officia! do supremo tribunal 
de just:ça, enG~rregado dos arestos, devo de
clarar ~o illustre ch~re da maiol'i~, com a fran
~ueza que me 'é b.abitual, que não sei do p••nsa
mento do il!ustre lllini~tro da jusLir:a a respeito 
da moteria ; m<•S, que ouvindo redum;~t·ões de 
pet<so~s competentes e de c(,J[eg~~_s no~sos, a 
resDeito dos trab~lhos deste fuuccJOnarw, que 
tem serviços impor.tantissimos, e a quem esta 
reducr;ii.o d~ 500$ causa~ia transtorno na s~a 
vida !JfiVada, a comm1ssao entendeu qtle podia 
apresentar esta emenda sem consultar o nobre 
ministro • 

E: um ac.to de equidade e de justiça que a 
con•mi.ssão julga praticar. · 

São estas as explicações que julgo dever dor 
~o meu illustre collega. ..... 

· 'ô S.l'". Cdrlo~~e A.ft"onso (pela ordem): 
-Eu creio que. posso dar uma respost~ ainda 
mais satismcLoria á pergunta do no11re depu
tado. 

Tanto o rest~belecimenlo do otlicial-maíor da 
secretaria du supremo tribllhllllfnustrÇii estâ · 
ua~ vista~ do ;!Ove>ruo, lJUe na re,pectiva proposta 
o governo pediu o credit,o necesMrlo para paga
mento dessa gratiücaç1io. 

Foi a com missão quem entendeu 5urprimil'a; 
mas, appnrecendo reclamações de differentes 
collegn,<, ao que já se referiu o nobi·e deputado 
pela Bahia, e tendg a · commiss~n c~e~ad_o ao 
conbecimento de que aquelle Iunccwnar10 é 
um empregado distinctis~ímo, · cubert!r de ser
vi~os c de que o servko é de gr·mde utilidade, 
enteJ:deu que devia reshbelecer ~ gralillcação 
aceiwudo nes~a parte 8 prop_o~tn do governo. 

São niJprovadas AS emendas e aoloptado o pro-· 
jeclO, vai á. commissão de ,.redacçào com as 
emendas. 

Entra em t.~ discussão () projecto n. 3f3 de 
i8i9, abrindo um credito de ~:4,00~ M miuisterio 
da marinha para pagamento dos vencimentos ao 
desenhista da repilrtição bydrograpbiea, 1au
riano 1osê Martins Penha· Junior: - · 
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O S~. Gavião Peixol-o diz que. 
quanõo todos concortl:lm na extr·ema necessi· 
datledc rr~ulari~;1r as ünnrwa~ do Est11do c re
ptll<~m uma ex.i::enc.ia do ]Jresente ~ mais sev~r~ 
economia c a mais euida•lostl fi~calisaçãn, pal'e· 
cc-lhe iudi~pcnsnvel fuzcr algumas rell~xões 
sobl'e o credito que se discu1e, e que, si pela 
exiguidade d:t despew desafia a attenc~o· da ca
mar~. em um pniz onde os g-overnos de~pt'ndem 
ás mãos cheias, sem ~u~orização legisbtiva, 
pelo mau principio que mais uma vez enthro
nisa, 1r.-z em si mesmo scrios perigos. 

A omissão de quota na rei dv orÇamento para 
o serviço rle que se trata não é ~em dnvi..;a mo
tivo parn que, não ~:nnLem]tlado em lei, con· 
tinuasse por mero Hbilrio do chefe rla repar
tiç~o. Pelo conLrario, é ineornprehensi ~e! que 
tal se fizt,sse, apezar dv avi~o do ministro, e 
portnnto ~em scienda do governo. 

De tal arte o eorpo leg·islativo, no exerci cio 
de uma attri buição constitucional, poderia fixar 
como entendesse a despeza publica, e os chefes 
de repartição. j:i m~;:; mo mais poderosos do 
que os proprios ministro~, augmentnr á sua 
vontade os enc3rgos do tllesouro, sacando de
pois sob1·e as cam~ras, transfurm~rdas em cniins 
de alcances, a desempenhar mnndatos illegues. 

E' m~nifestamente maceitavel a declara~ão de 
ser a verba v11tada de entáo insufficiente, por 
não ser calculaLln como devia. 

ignora t:rmbem que as despezas ~publicas se .fa
zem á custa dos contribuintes, cuja prineij)al 
ga ranti~ se encontra na fixação da despeza pe1c.s 
le~isladores . _ 

E, poi~ , o primeiro correu o risco de pagar á 
~ua custn, sLo segundo não .quizesse fazer-lhe 
(·ste ~erviço, e o sogundo, si n~o contava com a 
bolsa de seu ch~fe, por cerlú não podia contar 
com a bol~a do E~tado. .c · .· 

O ~r,;umento dedu~ido do facto de já ter a as
~emblêa l!'eral autor.izado outros pagamentos 
igu~es não é procedente. Nem se eomprehende 
~ssa i~u~Jdade, desde que o desenUsta não foi 
considerado quando se autorizou o pagamento 
aos outros empregados, ou porque o não reque
reu, ou por outro motivo : nem, si porventura 
se com prehendesse, o facto de hontem nos obri· 
gava hoje. . 
Oc~orre .que os fundamentos da decisão de 

houtem podtam não se applicar ao caso de que 
.5e trata ; por exemplo, a naces~idade de conti
nuH o desenhista podia não ser a mesm:~ que a 
dos -outros empregos. s,ffrendo o serviço em 
um caso e não soffrendo no outro. 

A' vista destas reflexões, sendo este parecer 
de Outilllro do anuo passado, estando a discu· 
tir-se o orçamento de i88i-l.tS1'J2, import:lndo 
o credito ~ o:;:mento de despeza, requer que vã 
de novo á commissão,, para reeon~iderar a ma· 
teria, em vista das circumstancias de hoje. · 

Vai á mes~. é lido, apoiado e sem debate ap-
provudo o seguinte · 

Requerimento 

O orçamento assenta sobre as propostas do 
minist\!rio da fazenda, e, portanto, ou esta des
peza estava considerada e não foi aceita pela 
c~1mara, ou nõo estava, e por isso mesmo não 
entrou no orç:1mento. 

Em :rmuos os ca~os a conclusão é esta : o po- • Requeiro que volte á·commissno, para re-
der··comp&tente n<lo a jul"ou necessaria ou en- considerar, a materia.-Gaviãa Pei:cato. • 
tend!:'u qne podia ~er dispen~ada. Entra em primeirn discussão o projecto n, 4i 
N~o votar o eorpo legi~latii'O; orden~r o mi· de 1880, autorizando a matriculn do estudante 

nistro a suspensiio do sen•ko, e, por arbítrio Jesuíno Ubaldo Cardoso de lilello. · 
seu, o ciHlf'e da rt\pHtição rli~er- c<'ntinne a O Sn. FnAN"A CARVALHO pede;. e a camara 
trabnlhar e espere pelo pagamento am~nhã-, " -
é, ~em duvil'la,.cousa que se comprehende, mas consente, que este projecto tenha uma só dis· 
comprehentle-se quundo se conta que taes Jc- cu•são. • 
tras serão endoss:1das lteln corpo le~tislativo. Entra, portanto, em uma unica discussão. 

E' por um svstema igual que os governos no Yêm ã mesn, são lidas e apoiudas, as seguintes 
Brazil fazem r:Óntratos I]Ue acarre1am de;[Jez3s, 
tornando-os depeoLlentes da necess11.ria appro· Emendas 
yadç~o P11sterior, por esse m~·dl~dedmpenhanddo • Fica autorizado o governo a mandar admittir 
m trcctam~nte uma responsaut I a e que e- a exnme· das màterias do L •. auno da escola 
viam r~sgunrdar. -

Des11ezu e serdço são dous termos corelatns: polytechnicao estud3nte Recenvindo Rodrigues 
este e aquelle não podem ser feitos sem prévia Pereir:1, dPpois de appro\•ado em historia e geo
a u torizaçã o le gisJa ti v a, sa Ivo os c~ so~ expressos metria -c-Galdmo das Neves· 
em lei; porém as suas doutrinas vão sempre • Offereço como emenda o parecer da com
dando as suas C(lnsequencins. Depois dos rni- missão de instrucção publica, relativo ao estu• 
ni5li'OS que contratam ou autoriz~m despezas, danle Vicente de Paula Viçroso PimenteL- Gal· 
contando com o -voto po~terior da camar~ e do dino das Neve$. • - ·· 
sena rl~, _é n:1 tur.al qu~ passemos -ftos. c.llefes de • Igual favor a Antonio Alves da Silva Accioli, 
rcpa~~ll):l~, f:rze~do '?:'I~ do que os ill1 :0 1stro~- ~ara matricul~r-s~ ~o 2. • anuo de direito de · 
_D~~e ser o pnm~1 da art~, neste pat7., qut., ~I s. Pnulo.-Costa Rtbe!ro. • · 

n:1o foi' r:Jpresentatt~·o, sera ao menos de repre· 
1
· 1· 1 f . d 1 ' . d' 

senta~,~ilo. · • gua avor ao ouv:mte o ._. anno J!le !CO 
N•~m ~o menos o orador descobre rnões de l da fac~ldade da. BahJa, Automo JoaqUim ~ 

equidade neste credito. O chefe da reparti~:ão Cosia ~tres,depo1s de prestado ? e.'Qme de phl
sahia não existir verb~; fez ffilliS do que is1o, lOSO:Illlla que liJ.e f:llla.-Marcalmo Mou.ra. • 
cumpriu a ordem do ministro, d!spensando os \ . Igual fav?r.ao ouvinte do L • anno·do curao 
serViços não autorizados; o desenhiSta traballl~u pharmac~ut!eo da faculd~de da côrte ~osé Tor
com sciencia de tod_os os factqs, e. por certo nao res de Olivetra para mntr1cular-se·no d1to anno. 
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dePois de approvado eih Reornetria, uni co ·pre- . Observa que em· ' muit3s localida dM não ·~xistem · 
.paratorio que lhe falta.-França Carval/oo. cemiterios publicos, e os enterramenlos fozem.-

IgiUll fa\'Or a Luiz Nic.olau IIasson, ph~rma- s~ou dentro dos ~emplos ou em cemiterios par-
eeutico formado pela factlldllde do 1lio ao Jn- · ucul~res.. . - . . 
neiro, .para matricular-se no L• c 2.• annos da Em segundo lugar~ pergunta. onde se furão os 
·mesma faculdade no anno proximo, obrigan- enterr~mentos desde que n~o existam esses ce
do-se a prestar,:mtes dos exame~ dos mesmos míterios pu!Jiicos? Notn aínd:1 que o projecto 
annos os de preparaLorios que lhe faltam. _ Ã. oncndo o direito de pro~ricdade, garanlido pcln 
E. deCamm·go. Constitui~ão, procur~ndo confiscar os ccmiterios 

ás irmandndes que os possuem_ Reconhece qua 
En.cerrada a discttssão, são approvadas todas é esta uma propriednde sni gene-ris, destiundo. 

as emendas npresentadas ao projecto. para esse fim muito especial; mas que não deixa 
O projecto é ndoptado com ns emendas oppro- de ser um attentado contra a liberdade de cultos 

vadas, e remottido :í commisslio de redacção. dos catbolicos o llretender-se confiscar-lhes 
nqnillo de que estuo de posse. 

Entra em :1..• discussão c é sem debate appro- Entende que a liberdade de cultos e de con-
vado o projecto n . 50 sobre os carteiros do sciencin consiste, não em estabolceer-se a eou-
correio. ' fusão entre tod:~s as crenças, mas em tratar- se 

Entra em i.• discussão o projecto n: 239 de r.om impareiaiiilade cada uma della~ e permit
!879, que trata do pagamento aos herdeiros de !ir-lhes o livre exercicio do seu culto, desde 
Miguel Tavares. que riJo ofl'eudam direitos de oulros. 

E' uma inr:oherencia que aquelles que des-
0 . Sr. Martinho Calnpo!b : - Sr · prezam a egreja catb.olic:l em vida, queiram ter 

presidente, o projecto que estfl em discussão na morte' su.lfragios que ella desliua a seus 
não é sem 'irnportancia. (Apoiados.) Eu pro- crantes. 
curei-o e não b.a na casa para ser distribuído; Entende que seria muito p;.~ra des~jnr a pr:t
não .se póc:le, ·portanto, tomar conhecimento l.ica da tole.r~ncia que não estabelecesse divisões 
delle. (Apoiados.) Não sei corno se póde di.s· depois da morte: julga porém que para se le-
cutfr uma materia de que os membros da ca- · 1 · · ·a d ti 
mara'.não pode. riío ter conhecimento. . g!S ~r para um pa1z na sua unamm1 a e c~ 10-

. lico;· cotno o nosso, d:lve-se attender que faz 
Si é necessario, eu proponl1o o adiamento pa rte do seu culto 0 enterramento em territorio 

(apoiadós), afim de que V. Ex. de este pro· sagrnrlo. 
jecto para ordem do dia depois de distribuído. Nínguem ígnor.a a influencia tt·:ldicional qun 

O Sn. PRESIDllNTE:-E' necessario que V. Ex:·. o clero ex:crco so1fre~ü~e.splrito da populaçüo e 
:proponha o adiamento. · d<lbi se poderá b(lm meclir que sorte de per· 

O Sn. Murnmo C.wpos:-Bem; proponho 0 turh~çõe~ advirão com a passagem do projecto 
.adiamento. que se dascute. 

Na propria Inglaterra benze-se iodo o cemi
. Posto a votos o adiamento proposto pelo Sr. tcrio . Na . . Fr:mça a lei !letermin:~ (jUe hnjn 
Martinho Campos, é approvado. tnntos cemiterios qttar:tos forem os cultos; e . 

Continúa a 3.• discussão do projecto n . 89, no caso •te lwver um só cemiterio, seja esse 
sobra secularisntão de cemiterios. di,•idid.l) . r;or mui los, cabendo c:tda divisão a 

cad:t culto dill'crente. . . 
O Sr. An·onso P•nna vem ;i tribuna Entende ÍJUC á autoridade publ ic:~ ~6 d·~ve 

simplesmente para dar as razões porque diver~e cai.Jer a policiu s:mitnrin: quanto :~o mvis, cad3 
do projecto apresentado pelo nobre dcput:~tlo sciln l}llC rae.:, 0 seu cemitel'io par: ticul~r, si 
pelo Amazonas; a quern es_tã :~eostunwdo :• as~im 0 entender. o que n5o se pó:le con
venerar e respeít:&.r como um;· dos mais Cortes. te~l~r c 0 que raz parte da crença cntholicn, do 
defensores da libcrd:~de de cultos. , Ao mesmo . seu ritu:tl o disciplina, e poderem os sectartos 
tempo procurnrá responder ao nobre deputado dessa religião ter o sen ccmitcrio particul:n· e 
pela Bahia na impugno~.ão que desenvolveu exclusivo. 
contra o substituthTo que teve a. honra de as-
s!gnar em collaboraçãodoSr. deputado Rodolpho O que deseja é que os cemiterios publicas .. 
Dantas. _ não tenham crenças; mas com o q11c não póde 

Folgou em ver que o nollre·deputado pela concórdnr é que·se obriguem aqucllas seitas, 
Bahia nao encontrou no substitutivo dissonaucia aquellas religiões, que pelas suas crenças, que 

· • al~urua dos elevados princípios de liberdade pelas leis da sua igreja têm a convic\ão pro·
-retigiosa, senão uma leve divergencia qu:mlo á funda de que, depois da morte, n igr~jn dere 
sua applicação pratica no tocante ao assumpto tornar conta de seus córpos, o sepuHal-os ~m 
de que se trata. ..· um logar que reputam profano . 

. Combate o projecto do nobre deputado pelo EmbOra o acoimem de ultramontano, entendo . 
Amazonas, em primeiro log:tr pelo exclusivismo o orador que. é m:.is radical do que os honrados 
que · est3belece , com manifesta olfensa dos deputados que lhe d5o aqtiella desi~;n:~ção, pois 
secl.arios dessa· .mesma igreja, cujo despotismo quer dur Jibcrclade mesmo aos intolerante~ , 
pretende S. Ex. cerce:rr. _ quer tolerancia para a ip:rcj:~ catholica; niio quer 
' Nota: desde" já qno não cogi:ou o projecto da combater a inloleraucia .com a intoleranci:~; 

substituição dos cemiterios [)3rticulares que· não quer oppôr violencia á consciencia ·dos ca
m:md:t _1rancar, .. o que irá causar não pequeno tholicos, pelo f:icto de haverem estes algumas 
.prejnizo e levantar quiçá perturbações no paiz. vezes sido intolerant-35 para seus ailversarios. 
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Quer apenas manter em um paiz calholico as 
praticas da ig-reja catholka; como legislador 
não au~ndc a crctlç~s nem a cultos; est;~llelecc 
eondil;ões ger;~es, que eswo de aceôrdo com os 
principias e com as. praticas dos paizes mais 
adiantados; o Brazil não é composto de livres 
pen~adores, é p~lir. catholico. 

Cita o que se passou em 1875 no !liarylan
nos Estados-Unidos, e aind~ agora na Ingla
terra com o depurado Bradlaugh. 

Todas ns religiões, todas as seitas são exclu
sivistas c portanto intoler~mtes. 

O orador colloca-se no teneno neutro, quer 
liberdade para todr.s as crenças e toler~ncia 
para o exercicio de tod~s os cultos. . 

Termino lendo um trecho escripto por Littré. 

A discussão fica adiodu pela hõra. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Occupa a cadeira da presidencia o Sr. vice
presidente, Luiz Felippe. 

Ent1·a em 3.• discussão o projecto n. 60, 
concedenclo credi!os ao ministerio da agricul
tura para emnncipaçlio das coloni~s agricolas do 
Eslado. 

Vem á mesu, é lida c apoiada a s~guinte 

Emmda · 

Sobre a colonia do Assunguy, na verba que 
dccreh fundos para a estrada de Jnguariahyr~, 
diga-se Jngunriahyrn a Anton-ina, passando pela 
colonia do Assunguy, 52:000~000. -Alves de 
Arauj!l.-Ser.qio de Castro. 

votada; não ~ credito especiol, porque este 
assenta em resoluçõ;:;s legislativas, que po1· sua 
naturcr.a constituem actos distinctos ou· se in-· 
tercalam nas leis· aunuas consagrando despcza 
para fim determinado, 

O credito é supplemeut~r; mas por isso mes
mo n5o se póde exigir supplcmento para um 
exercicio que ainda não foi vot3do. 

Toda ba:;e de calculo do governo e da. com
missão assenta exclusivamente sobre a verba 
de 1.300:000!5 consignada na l~i do orçamento 
de ·!879 para terras publicas e colonisaç5o no 
exercício de 1880-1881, e essa base não póde 
autoriznr calculo algum, antes que o corpo legis
lativo e o governo conheçam, o primeiro, quaes 
os recursos de que dispõe e póde votar para o 
exercício de !88:1.-1882, e o segundo, quaes os 
recurso ordinnrios com que pôde contar e 
quaes, portanto, os que lhe faltam ainda par~ n 
renlizn~;io do seu plano. · . 

Este ponto não é de pura classificação legal ; 
mss tombem de vasl3. importancia pratica: pois, 
que a fiscolisaç.ão do oorpo legislativo, nos 
termos da lei, depende do exncto cumprimento 
de suas disposições na apresent~ção dos pro-
postas. · 

Não é possível conhecimento amplo- do facto, 
senão exec"utadas as condições qne o legislador 
julgou neces~arias conforme se tratasse deste 
ou õ.aquelle credito. 

-Por exemplo, em referencia aos creditas es
peci~es, jã tendo a lei n. 2.3~8 de 25 de Agosto 
de f873 prohibido despezas autorizadas por leis 
cspeci~es sem decretaç:1o dos ruudos corre
spondentes, dispoz. a de 20 de Outubro de !877 
que nas propostas do orçamento se fixns~e .o ma
ximo d~ despez3 por conto do ~da credito es-

0 Sr. Gavião Pei::~:oto, embora.pre· pecial, c peremptoriamente exigiu quc3ntes de 
tenda dar o seu voto ao credito que se disentc, tues creditas houvesse exnme sobre o estado de 
pois trnta-se antes de tudo ele uma questão de enda orçamento, bem como sobre os recursos 
confiança, e o novo plnno do Sr. ministro d;t do thesonro para occorrer a novos encargos. 
agricultura em r~ferencia á coloni~aç5o tcnl1a E' verdade que o nobre ministro da agricul-

• por si todas <lS experiendas do passado e lo das tura pôde ml vez descobrir o camcter extraor
as exigcncins do presente, julgn-se obrig~do, diMrio. do ct•cdito no plano que tem em visla
ali3s de accordo com os elevados princípios que 3 em~nciJJnção das colonins, o que quer dizer 
S. Ex. mesmo tem desenvolvido nestas qucslUes, · gastar hoje parn 1üio gastar nmanlüi, mas as 
a dizer tambcm duas palavras sobre a matería, p~rcclla~ que instruem n sun demon:;tração, 
imitando a nobre e lollvavel fr~nqueza com constituindo preparatorios p~ra ~ execução do 
que S. Ex.. se tem enunciado, . se11 pbno, e preparatorios que manifestamente 

No parecer d11 eommisslio e na prop[,Sta do necus~m a incorrecç5o i!e despezas no passado, 
govüno o credito que se pede, na importancia e assentam r.m parte em base arbitraria, excluem 
de L325:4836i70, para os exercícios de 1.880- por isso mesmo a eausa extraordinari~, que po
~881 e de 1881-1882, é denominado credito dia expiic~i' a sua proposta. 
extraordinnrio, quando ~li ás refere; se a serviços E' já de si' mesmo iidmiravel que, sendo .a 
feitos ou por continuar, contemplados na lei de consignação para 0 .servico de que trata,. no 
um orçamento, não eon-:iderodos no exercido exercicio de :1.880-:1881, de 1 300:000~ peça 0 
de outra lei que se vai votar, e quando nenhuma governo rlesde já 1.326:g,S7!.'!~70, isto é, mais 
causa iniprevista ou extraordinnrin serviria p~ra 26 : 1~s7 ~~~·o do que a verba ·votada em um dos 
qu~lifical-o.. exercícios e com applicaçiío a dous. 

Contr;:~riando esta classific~ção a exposiçã~ de Decompondo, porém, a imporumcia tomt.· do 
motivos termina p_or estas palavras: • E', por-
tanto, indispensnvel destinar um credito cspe- credito, logo a primeira parcella, que figura 
ci:ll para os variôs tr,1 !J;~l h os prép:tr<~ torios da com v~lOt' variaver em relação a todas as colo· 
emsncitl~ção dns.colonias. • nia~, é por si· mesma- um corpo .de delicto de 

A verdade, porª1n, é 0 que. 0 presente .cre;.. se~viç?s feitos no Imperio e com .gastos enormes, 
dito não é credito extraordionrio c nem credito ate hoJe. 
es1Jecial · não é credito extraordin~rio,. oorquc Inscreve-se do seguinte modo:..:...rectificação das 
truta-sc.do ~ervico previsto na lei do. orçamento, jli.llhas latentes dos lotes imperfeitamente m_e-
e aliás feito no todo ou em parte pela verba d1dos. · . 
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Esta imperf~ição, que reveste o cH•tctar de 
systemn em toda' as colonias, der•õe trí~temente 
contra os ;;ovemos e contra os incuml!idos de 
taes serviços. 

Occnrre ainda que os alg·ari~mos, variando em 
extrP.mO em rcl;,~ão a c~ta YeriJa il~ de>]Jez3, 
desde a quantia de 28: 7iG;$750, pt:dida para n 
colonia de .s~nt3 Lropoldina, na província do 
E.spirito Santo, até á quantia de 3: ::!35~000, pe: 
di da para a colonia do Aô?Un::my, na do l'anma, 
precisa de maior csclarectottento. 

Ut~t credito demonstra-se e j ustHic3-se : de
monstra-se pela certeza das círr:ts que o c.om
põem ; j~stitlca-se pe~:1 necc~~id,de das cir· 
cums~ncws que o e'ugem. 2\em o parer.er da 
commissãv e nem a propost•' diio luz sobte est;~s 
differeuças que devem asseuL:tr em orçamentos 
pare iaes. _ . 

A sen-unda e terce1rn verba dos cred11os pe· 
didQS p~estam-sc. tambem a rdlex.ões que,!Xigem 
esclarecimentos. 

elemento cert,t, (•miJara v~riavel de colonia a 
colonín, que devia modillo-ar o~ lO% cnlcuta(!os. 

SP.Hl duvida :~!:;uma wm o illustrndo Sr . mi
ni<tro da ;~gricul ura ~o!Jejrts rnr.Õ•'S pa t·a querer 
emtuto:ii~<lr :1s colon•as: não lla m•:tivo nlgum 
p:ct'a conti nu:tr esse e> !:ido a e cousa>. que escall· 
d:tlis~ a ju;;tiÇ<' e a con~ciencia n•,cion;tl. que 
~ubstitne o regim•·rl dn Jiberdatle pelo regimen 
dõl p,·ot,~cr_!ITo, tJUC habitu:t o illtmigt·ante n tudo 
esnerar do Estatlo e a nnda eonn:,r de ~i mesmo, 
que nngmenia n clientela administrativa, que 
colloca o tmh~lhailor nacional em po~ição infe
riot· <tO tntb~lhador estrun\!eiro, qne tr" nsforma 
o tlwsouro publico em corl'e de beneticencia., e 
que mnik1s vezes tem SPrvido pàt'a alimfnt:tr a 
espe,:ula[j:io; mas é por isso tlli'~mo q a e os pre • 
p:~rntivos de :i. EL, para su•·til'em o flesejado 
eff,·ito. devem I imitar-~e :co indisp,·n•avel, para 
que não po,:sam em caso a!gum, s,,ndo ~indu 
clespezns do nH~s·no ~"rl"ic;o, constitllir, embora 
sol! pt·etexto difftlrente. os~e mesmo syst~ma, 
corulerll!HHIO por ~odos e por L11dos alimottlollo. 

E' nt•stn es1Jeranç,, conli:mdo no g-overno, 
que julg·ou do seu dever· pedir algumas expli
c,t~ões e votar pelo crediLo. 

O credito para a coloni~ d ~ S11nta Lenpoldina 
exige 6005 par:>. o es1:ript~rario e i. 2~0S y:•ra 
um auxiliar; o da~ colollla~ d;1 prov1uc•a do 
P~r:tná exige 2:4,006 Jlara o escriptar~rio e nada 
~ara o auxiliar; o d~ coloni~ Blllmeunu, em 
Santa Cutbarina, pede apenas f:~OO~ para o au- O Sr. Buarque de 1\l:acedo (mi·. 
xiliar do e,;criptur;•rio; o d~ coloni~ ltajn~y e nistro da am·ic .uw·a;: - Sr. presiilent~, vou 
Princi!Je D. Pedro 2:400!5 p<tra o es~r•pturano e dar as explic<~ções qne o nobre deputado por 
:1.:200~ para um uuxiliar; o da colonia An!,:'elina s. P<~ulo ~c:•bu de pedir, 

··3penas ::2:1!00~ para um escríJ>tUriirio; o da co· A ~n·imeírn ousen'açào de S. Ex:. foi, que o 
lonia Az~mbuja a mesm~ quantia e 1wra o mes- crcclito de que se truta é antes SUl)lJlementar do 
mo fim; o ua colonü• Cnx:ias, do Rio Gr~nd~ do que extr<I(Wdin:,rio. · 
Sul, 2:400S para um escripturario e l :2008 para Senho1·es, a discoss:io de~t~ credito no terreno 
o auxiliar; o da colou ia Sih'eir:t ~1arlius :!:400$ em que a collocon o uoLre deputado por S. Paulo 
par:~ o escri[itunHio e n;~da p~r:1 auxili~res; c o assemelh:~-se mui to á que foi levantada nn se· 
da colonia Conde d'~:u ~:400~ tl:lra um eseri- n~do por igu:d fundamento. Alli serviram-se 
pturario e !:200~ para um auxiliar. do 111esmo argumento de que se serviu o nobre 

A diversidadr, Je remuuer:•ç:il', e ao mesmo deput11t1o, Jlara mostrat·que i~nal credito petlido 
tempo a exist~ncin o n~o cxi<t••nci3 de d•~S[leza pelo ~overno er:t antes supplem~ntnr do que 
paru ~uxilinres, e nté com a clrcumstancia de extraort1in:crio. 
que em um cnso se pcd!l menos para o e>Cl'ijJLU- Eu n~o tenho melhores nrgnmentos para hoje 
rario do que pnta o :•uxiltar, pat·ecem tam- otrerecer ú cuuwra do que <tquclles qn·e aiJ.ui 
bem exigir e::cl3recimento'::, e~pecialmente rws prudnz[, isto é, q Ut! 11ela rraxe estabelecida, e 
nctune~ criticas circumslancias financeirns do att'~ hoje se_Q"uid:1 c·m nos>o pnfz, ter11-se denomi
paiz. · · u:tdo creditas cxlntonlinurios ~qaellcs que di· 

Para o expediente e impr~ssão de livros e t'le Zl'lll fl'Sp, .:ittl a ,,Jgnlllas verha> do Mç;lm,·nto, . 
titulos t'rovisor-ios·e dellniti\'OS de m·opried:tde, rwra 01s qu<tes o po•ler executivo não púde abl'ir 
o i:.rcdiLo J>~de iuvari~\'elmente 4006 en1 um~s rredito,; supplementnr~>- Embora n legi~laçiio 
cotonias e :!úO~ em outra5, e esta invarLt!JiliJ:,de do ltailti;uha d1~linido em termo5 muito darus o 
de dfra parece accusae a verbti de arbítrnria. que sejam creditas e~Lroo•·dilt<trios; é certo que 

A respeitn de construcçlles de estradas ou de se tem sempre entendido qae css·t cl~finição, ou 
seu melhoramento, par11 facilidade de comnlu· antts que essa limitoç~o não o é sGn5o p~u·a o 
nicações, nlio ha base alguma pa1·a 9 C<llculo, pode•· executivo. Tod;ts os nos~s resoluções 
nem ~o menos sabe-se ás vezes a extenslio e ·que diz~m respeito a credito~. inclusive as ulti
natureza d~llas, quando aliás são as des~ezas mamente \'O :~dos pot esta m,•sma camara, em
mais importantes, e a mesma demonstra~~ão do pre,!!am a denominuç~o de credito~ (;xtt·Jor<lina
credito em caso e>peciol o declara, como por rios para ús c a~ os a que e11 a(·abo de me referir. 
exemplo na colonia Assunguy, em que pede a Po~so 3brir (]uolqner \'olume u;t noss~ legisla
quantiu de 26 :000~ para um;c estr·nd;t de c~ r· ção e encontr;1rd di~pos ições que conlirm~m o 
~:ueiro ~ villn de "Jaguariuhiv~ COiu 101 kilo- que aC<JlJO dt: dizer ã c.,nwrn; m:'-' b;tsl-a citar 
metros de extensão. n propo~t:1 aqui \'ol:uln o :t !lll•> [Ja«:1do )Jn rn um 

As despezas evvntuaes siio calcnlad~s em cretlitu de ü.911J;6o9r$ r;om rt!la~;io :1 se• \'iços 
l.O •;. das quautins !Wdid11:; tmril c:•da culonia; do mini ,lllt'io d:l agri~ultura, par:t a' vcrlws do 

· ma~ uin~a nestB-C~>O o caknlo ~ r:otn[Jlet:totente orç~mento 9.• 11 1e :1 :W. •, com a denomiuaç~o 
arlHLfl\t'l~; porque e(.l!ll[lrellenue-~e na despe1.a de-~;redito extraordinario. 
eventual a reparação dos edificios publieos, e !· Si a'?'-'obscrvat:'ües feit:1s pelo illustrudo de· .. 
por certo que estas reparações não são as mesm~s · pulado por s _ P3ulo procedessem, por certo não 
em todas as colonias. havendo, portanto, um teriamos por tantas vezes infringido esse pre· 
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ceito le~al a que o nobre deputndo se referiu . 
. Sempre flUe o ·!t~verno vem llll pod;er Je<Yislalivo 
pedir um crcdi!o, mesmo 1•ara ~ervi~os c"ngi. 
gn;~do~ no .:m;~l!lenro, ma~ pura os quaes o go· 
Terno n:•o I'ÓU() :dJJ·ir cre.titos suppl m •n tnre:<, 
tem-se d•Jnominadu esse,; cr~dito~- credito~ ex
traordinorius. Eu convenho em que C$ta dl~no
min;Jrãn ~eria por ct~rto mnis actlrt;,rla nos ea~os 
oll'~ ,·ecidos pelu nol)l'e deputado. e que si•o o> 
mesmos que se acham na lei d;~ 1.877. N:lo teria 
duvida, conviria mesmo em que deves~emos de 
ora em di:mte proc11rar dnr outra denomint1ção 
a ~s>e~ credito~; mt1s não se diga que a deno
mmaç~o adoptadn pelo goveru" não está cnn. 
fo,·me com n prnxc c ~s rcsol•JÇÕe< nnteriores, 
tom:1das pelo pro;•rio ~·orpo h·gislativo. 

?lbs ni!u l'oi est~ ~ómente_~ raz:1o d•~lermina
tiva da qu,.lific~çiLo dada pelo ~overno n este 
credito. O credít•J exlr~oruinario. me~mJ enten
dido nu ~eDiido da lei, me~mo éom appli<!ação 
ao poder lcgblativo. esse cr~<dito, como o pede o 
governo, deveeiTectivamente ler a denumin:,ção 
que lhe fui dada; primeiro, por~ue compre
bende serviços quo, embo1·a possam ser coutem
plarlos sob ~ m~sma denom:n:,ção de- terr:1s 
publicas e co10uiwção-, n:•O se acb~m inclui· 
dos no orç:.meuto; em segunüo lugar, porque 
a mesma razão que motivou a cen$ura do nobre 

. deputado, isto é, de que tal credito vai servir 
em dous exerdcios, obsta a que 1•o=-sa ser con· 
siderudo supplementar, e is•o ~ervindo-me do 
argumento, prod11zido pelo nDbre deputado. de 
que não ha credito snpplemenlar para um eúr
cicio r·ujn lei de orçamento ~inda ni\o ex.igte. 

Senhllres, o credito de que se tratn e desti
nado á emandpa,;ão das colon,ns. Portanto. com 
ellt: o g·ol'ernu tem de executar, mio précis.l· 
ment.:J serl'iços que se achem incluídos n:1 ta· 
hell~ demonstratLI'~ do orçamento, mas sim em 
serviços novos. E eu poderia considerar servic'o 
novo o desenyoJvimeuto que s~ tem de d;•r ~~ 
coloni;•s, os me!hor3tnentos a rl'alizar, alim de 
que ella$ po~sn m 5er emancip:•dus. Nest~~ eou
di~ões, desde que a lei do orçamento vigenle 
não C<•gilou da emancip~çãu illlmedinla ou pro
xima des,:as colonia~, e claro qu~·- eSS(!s melho
ramentos a que se refere o credilo !Jedido pelo 
&"overno ufro são os consignados na mesma lei 
uo on·amr!nlo. 

SerÍIJOres, o credito pedido não podia deixar 
de ser :•pplic:Hio a dous exet·r.i• ios. O pensa
mento do gO\'erno é emancipnr ns colon!as dcn· 
tro de um anno. )las o il!uslr<ldo deputado salie 
que nem sempre é J.JOSsh•el executar-~e t udo 
quanto se proj~c~~; as medidas nue o go..-e(no 
hcmver de executar pode'" não ter todo o PXilo 
dentro de'um ·li uno. Ne,:te caso ter~ o governo 
neces~id<Jde tlc soccorrer-se de p~rte do cri!Jito 
no ex.ei·cicin futuro. 

Si o,; melho,·ari1entos puderem ser feitos den
tro do exerci cio corrente, o ~overno com e~ te 
credito fica devidamente h~bilitado. Si assim 
não. aconteCH, porém, está I:• miJem h~bilitado 
:para reali~al-os no proximo exercido. 

Senhores, disse o nolm~ d~putado .q)le seria 
prererivel marcar no or~umento do exercicio 
futuro 3 ~outma neeess:1ria p:tl':l esse >erviço. 
Mas, senhores,. si , o illuslrndo I.I~[JUtndo ti
vesse examinado o o rçameuto do exercicio fu • 

. . . 
turo e D5 tnbeJlns Dnncxns, teria ViStO que O go
I'CfllO, já contando u emancipaçflo dns colonias, 
não induiu mais :•lli nenhum dos serviços de 
'i ue trata e:<le credilo. Dirá o nobre deputado : 
• N:lo ob~t;mte, inclua opportunamenle. • Mas 
altt•ndu b~m S. Ex. a que. si o credito fôr votndo 
~owoti. E:c pede, c si fôr possível emancipar 
11s cn!onias dentro do .actual exercicio, haverá 
consideravcl economia de toda a dcspeza que se 
po::sa fazer dentro de um :mno, isto é, dentro· 
do p:·oprio exercicio, e, portanto, é de muito 
mnior v:ml:q;em rcaliznr desde já o m~lhon
menlo. E o go,rerno só espera. usar de parte 
dest1~ credito no exercicio de iSSl-:1.882, qunndo 
ab;olutamente não puder emancipar as colo
nü,s antes da!Jue!le prno. Si eu fôr ministro, 
espero realizar esta emanCipação dentro clr•te 
exercicio; !1ei de empreg~r todos os esforços p~ra 
f:,zêl-o. A;;sim não teremos mnis que despender 
co111 a colonização dous a tres mii contos, como 
no ex e r c 1cio paSti:ld o. 

O Sn. GAv1:to PEtxoto da um.aparte. 
Creio. portanto, Sr. presidente, que o pensa

mentG do governo merece effectivamente o ap
plauso que o nobre deputado acaba d~ manifes
tar, e que este credito é exactamente daquelles 
que c.:om a melhor vontade, direi mesmo, que 
com um certo patl·iotismo· deve ser votado JJelo 
podr.r legisl~tivo, ~arque vejo que é unnmme a 
ovinião do parz de que o governo não pôde con
.tinuar eom o regim~n official das colonias do 
E~tndo. (llluítos apoiados.)· 

O Sn. GAVIÃo PF.u!:O'ro :-E~candalisava a jus· 
tiçn e a cousciencia nacional o que se r,,zia. 

O Sn Bur~-RQUE DE llACEDO (ministt·o da agri· 
cu!t,:ra)·- Quanto ú vnri~ção das verbas a que 
se l'eferiu o nobre dílput,:1do, ella e~ta por sua 
natur~za ()Xplicaua; e o no_bre deputado pelo 
Parana, que conhece ~erfeJtamente o serviço 
da coluni~aç~o em suu província. em um aparte · 
l'e~pondeu pol' mim. Estes d;•dos a çam3ra deve 
comprehender que s;io organiwdos, não só pelo 
minist<)rio por onde corre o serviço, como es
pech!lrnente pelos seus au~ilia1·es, nquelles que 
teru a immediatn dirccçuo de tnes negocias. O 
ministro, ~ar muito intelligelite e zeloso que 
S!'j:t, não ]Jócle. 11rescindir do concurso e das 
infurmaçves dos auxili~rcs qu.e estão á frente 
das rep~rtições dependentes do ministerio. 

Ne~ta parte cingi-me ãs informações que rne 
for~m dados e que cou:;iderei fided1g-nas. E~tas 
infor!llnções, pela untureza do set·viço, ..variam 
p,·J3 extensão u.a~ colou ias, sua população e 
neces~idades. Dahi, portanto, a differença para 
m:,is ou pnra menos. Está perfcit~mente de
monstr~do, e pnra ser mais cOmi•leto, mais mi
nu~iosu, como deseja o nobre deputado, seria 
nece>snrio :~present3r documentos que exigi
riltm [";otigante exame, mas que não dari<lm re
sallados superiores ao estudo---dos dados aqui 
ex.post••S. A camnra comprehende que esta ta
bel la: .d~monslr:~tiYa, drpois de votado o cre· 
dilo, nã•1 pr·end.e, n~o obriga o governo. Serve 
para mostmr a camara qu,,I o destino que·o 
governo póde dnr a esta som ma; mns cir
CU~Jstancias se darão-em que, sem augmentar 
a verba pedida no credito, tenha o governo de 
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modificu 1.1 tabella !>ara mais ou para menos , e 
. é ainda . provavcl que as despezas possam ser 
reduzid~s. - -

E ' possível que algumas destas verbas nponta · 
das pelo nobre deputado não sejam sufficicnlm, 
ou sejani exageradas. Neste momento não me é 
dado entrar em discussão de semelhante n~tu
reza. N~o é provavel que seja alterada parn 
mais; mas nffo ha meio de fazer um orçamento 
por outra fórma. Todas estas despezus são cal
culadas pelas repartições competentes, com os 
dados que cada uma possue ; taes repartições; 
porém, não podem ter o cunho da infallibili· 
dade. Estes ealculos, siio feitos pelos direc\ores 
das colonias e por todo.; os funccionarios que 
intervêm no serviço : o calculo, não é arbitra
rio , mas não se segue que seja infnllivel. 
(Apoiados. ) . 

Conviria que se pudessem dar infor.muções 
mais completas; mas :1 não obri::-ar, a camara 
n uma indngação fastidiosa, o ministerio não 
tem outros dados que dar além d3quelles que 
fornm considerados pelo nobre deputado. 

Em todo o caso, Sr. presidente. eu acredito 
que muito poucas Yezes o illustrado deputado 
por S. Paul~ ter~. en~ont.ra~o ~a demonstra~ã~ 
de um credito, Ja nao d1re• m:us completa, dtre• 
mesmo tão completa como esta que tive a honra 
de offerecer á camara dos Srs. deputados. 

· Não quero d~hi concluir que nüo pudesse ser 
melhor; mas posso asseguro r a S. Ex. que fiz o 
que pude para offerecer á camara dos srs. de· 
putados uma demonstração que a satisfizesse. 

Creio ~ssim, Sr. presidente, ler d:iilo os es
clarecimen"<Js pedidos pelo illustrado deputado 
pela provincia. de S. Paulo. (.J!uito be111-l) 

O Sr. Ser;;io de Castro :- Pedi a 
- palavra para apre~ent~r um:~ emenda á resolu

ção sobre o credito extraordinario, pediclo pelo 
nobre ministro da agricultura vou lei-a e justi
ficai-a em poucas palavras. (Lé.) 

Está 3Ssignnda por mim e pelo meu honrado . 
amigo e comp~nheiro de deputação. -

Sr. presiden~e, o nobre ministro da agricul
tura, pedindo o credito extraordinario, que dís· : 
cuLimos, teve principalmente em vista Hbcr: 
tar o paiz do regimen da colonlsação oficial, 
condemnada muitas vezes nesta augusta camaril, 
pela imprensa, nela opiniüo do nosso partidl) e 
póde-se dizer mêsmo pelo voto de todo os ver
dadeiros amigos do Bmil. 

Essa medida, porém, para ser completa, é 
necessario que ao nobre ministro não escape 
·uma só providencia relativa. a tudo que póda 
directamente concorrer para o seu victorioso 
e:x.ito. 

Sr _ presidente, quem tem visitado a. província_ 
do Paraná c conhece o seu territorio, deve s~ber 
que é extraordinaria a fertitidade dos municipio5 
de_ Castro, Jaguariahyn, Votuverava, que com
prehende o _-\ssunguy e _-\ntouina, na parte 
denominada Cachoeira . 

A quantia pedida pelo nobre ministro par:~ 3 
a estrada _que proporcionará aos colonos do As
sunguy meios de !acil transporte paro os seus 
productos; não é sufficicnle, porque além da 
estrada pnrn a capital da provincia ou cidade de 
Corytiba, uma outra deve ser construída, "[.ar· 

tindo de lagunrir.hyra c cor tando a mesma 
colonia, com dire~ão ao porto de Antonina • 

·S. Ex:. disse ha dias que o mercado de r.orytilla 
é muito imtlortante, e eu o apoiei. .. 

Entretilnto devo declar:;r agot·a que, posto que 
sc.i ~ inestimavel a itnportaucia do mcrcud') de 
.Corytiba, ttJdavia si as colouias que o rodeiam 
tomarem o desenvolvimento que devemos es
perar, e para o qual vrocura com a sua profi
cicncin ou o seu wlento concorrer o nobre 
ministro, não será sufflciente ou antes não será 
o consumidor natural do5 11roductos rio valle do 
A~sungnv. Conscguintementc precisamos de 
um outró· mercado, e Eó podemos encontral-o 
no primeiro porto d:1 província, que 6 o de 
Antonina. 

E' verdade qlfe está se construindo uma es
trada de ferro, sobre cnjo futuro eu não tenho 
a menor duvida, pois convenço-me que é uma 
das estradas de ferro do nosso paiz que me· 
lhores resultados ba de 3preseut~r, aLtendendo
se aos gr:mdes o ex.tr:~ordiuarios elementos de 
prosperidade da província r.ue tenho a honra 
de r~presenlar, elementos bastante conhecidos 
e preconisados, não só na imprensa brazi
leira, como me.~mo na imprensa illustrada de 
paizes estrangeiros ; mas, senhores, a colonia 
de Assun"UY acha-se em uma zona muito 
distante d'aquella que tem de percorrer a 
estrada de ferro, que tem o seu ponto de por
tida em Paranar;ua e o seu ponto terminal na 
cidade de Curytiba; o município d~ Jagnaciahyva 
estó. muito no centro da p1·oviocia ; e o munici
:pio de Antonina, que comprellende a Cachoeirn, 
acha-se a!ilst~do, ao lado esquerdo da bahia de 
Paranaguâ, e J);)r consequencia não póde apro
veitar-se dos beneficios daquella estrada. · 

Cumpre, poi~, que a nugusta camam dos Srs. 
'depu tados, appl:mdindo o projeclo do nobre mi
nisu·o da agricnllur:~ relativamente á emancipa
ção das coloni;;s da provinoia do Paraná, trate 
de ministrar-lhe meios pa1·a dar á coloni:1s de . 
.Assunguy uma estrada por onde os colonos pos
sam . . transpor tar facilmente os seus productos, 
de modo que :~proveitem· não só llOS interesse~ 
da província, conio tambem aos do Estado, aug
mentando as suas rendas_ 
_ .Senhores, a colonia do Asstmguy é uma dns 
principae,; colonias do llrazil , n:lo ~ó pela. ame· 
nidade do seu clima, como tambem pela ferH
Jidade do seu terreno ; entretúnto os colonos ha 
m~ito tempo não viYem alli felizes e por um:~ 
umca r~zao. 

· Os nobres depurados comprehendem que não -
podia ser p~ior o systema adaptado pelo governo 
do nosso p:uz, durDnte o espaço de longos nnnos: 
crearem-se . nos centros despo'i'oildos colonias, 
sem ao~\esmo tempo · dnr nos colonos meios de 
f:~c il communicação, para poderem Lransporlar 
os productos de sua iodustna e de sua illvoura. 

Os colonos do-.:A.ssunguy, ha muito tempo têm
s~ _visto na dura contingencia de, com.os ollios 
ar!~dos de la~i m:~s e suas famílias quasi na 
~rsem, presencm~em llste cspectacnlo tristls· 
SI IDO : os _seus ptuocs accumulàdos de todos . os 
productos que o trnllalho do homein fnz abun· 
dar Mquelle_ sólo abençoado, sem terem, an
tret.anto, mc•os para -podcJ•em transportlll-os 
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!19 n;ercado mais proximo, que dista dessa colo~ \ ~ifica~o de S . . Ex. · é. acei~vel, porque então 
nia apenas U, legoas . . · ·: - . :. · · . · . o ~redito é aberto na ausencm do parlamento e 

Ainda h;o uma ou\ra razão . que me .parece pó de ser stippleilientar ou extraord!nario. ' · _ 
importante p:Jra qu~ a emenda seja aceit.~ e - Vou· sentar-ine, espern}ido que a mm_!U eme~

. -votada p~la augll§ta c:n:~ara.dos -srs. deP.utados. da ll~ de me.recer o_ apoJO_e _ ~pprovaça? aa au~ 
_ Os habttantes do mumc1p10 de Antonmae de .gusta camara dos Srs; deputados. (Apouzdos.) 

Jaguãriahxva correram~ntre si -uma snbscripção o SR: JE!lc.irn.to SÓnRÉ :E ourios SRs. DEPnT.&-
p~ra reauzarem o proJe~t? da estrad~, eonce- oos :-Muito bem muito bem. . 
btdo p!!lo 111 ustre Sr. mtmstro d~ agncultura, :.. · _ ' · · - . · . 
e'que eu procuro ;lmpliar nesta emenda : · · ,Nao baven_do ·' m_als quem. peça a J?alavra, e 

A snbseripção monta a uma somma -avultada. encerrada a clis~~o e procedendo-se a vot3~.ão, 
Pois bem não uevemos.nós ir em auxilio. desses reconheee"se .nao haver numero. 
p&vos qÚa!)-dO, por amor ~o ~ngrandecim~l!:.to , Á :l'~l<lção ftcà adiaâà. . . ·. 
da PT?VlllC13, faz_em o saCtlfiCIO de-a expens;;s Énlra . em · ~;a ·dlsclissão o projecto n .. 70 du 
pr~prms constrwrem essa - estra~a que apro· orÇamento .&:i dcspeza dó ministerío ds a~ricú.l-, 
vena 1.ambem aos .interes.ses do pmz ~ Não geve tilrá - "' · 
o poder-legislativo ir em auxilio·daquelles cujo · · . 
patriotismo tornn-se as.>im tão manifesto e digno . O . Sr .. Freít.as Coutinb~ -sente-se 
·dos maiores applausos 1 (Apoindos.) ~ altnmente coiuitrangido por tou1ar a palavra 
, Sr. prr.sldeQte, o accresdmo· não é excessivo neste debate ; começará desta vez dirigindo 

para um fim niminmente· ntil a diversos res· algumas palavras amavllis.ao nobre ministro da-. 
peitos. - . · agricultura, que mostrá boa vontade, e cujas 

.o\ minha emenda pouco aug-menta a ·quanti\1 intenções são as melhores e não são desruen· 
peclid~ pelo nobre mi!listro.: ~ . _. . tidas pelo f~c.to. . - . · _ . . : 
_- Ora, ~:u {leuw que e per!enamecte JUStlli~vel - Em relaçao ao cred1to em d1scussao, dtra que 
-um iusigmficante aúgmeoto desde'quese trátu de ·quanto á qlialificáção do credito concorila com 
uma medida . complementar d~quct!a pela qual o nobre deputado por S. Paulo: . 
tanto se ~:mpenha S. Ex . .- e sobre cuja utili· A qualificaÇão õos creditas não estã definida . 

- dade todo.s nós estal!}os de accõrdo. . · na lei; e quando .O no-bre .ministro vem pedir 
Sr. presidente, provada~ como tenho provado, um ct·edito,- é necessario que declare a natureza 

a utilidade da eme'llda, darei em. breves_termos desse · credito~ porque si prevalecer a doutrina 
a resposta explicativa de . um,. aparte que dei ao do nobre ~eputado · pelo ~ara)lhãô, acontecerá 
nobre deputado por S. Pa:ulo, contestando (des· . que to.dos os m:editos pedidos pelo governo no 
culpe-me a· ex.pre~?São) a impertinenc~a.com que parlamento teriam dê figurar no orçamento 
impugnava a denominação-· d.adá pelo. nobre coino creditas espcciaes, o·qiie estabeleceria a · 
ministro da agricultura ao credito qu~ se acha mais profúnda desordem eiii assumpto tiio serio 
em discussão. . · eomo é o orçamento. · ' 

Dis5e S. Ex. que o' credito niio ·d~via ser -ex- Entendt1 qu:e ·o distincção estabelecida na lei 
trnordinnrio, mas sim supplementar, porque se deve ser mántida, Jião só no interesse do paria-
tratava de despezas para n satisfaçii.o de um ser· mento, como do proprio govtrno - -
viço, pHa o qúal a despeza decretad:! no orça- Nest.e ponto o honrado. Sr. ministro da agfi_· 
me:nto não tinlia sido su.fficiente. . euUnra foi admiravelmente· bem; S. Ex; tem 

Anl!!S •i e ~udo, Sr. presidente, devo dizer que mostrado zelo pelas prerogativns d(l cam:ir:~ e 
esta ques;ão de credito extraordlnario ou credito do senado ; n:io tira do thesouro ·Um ceitil,-que 
supplementar é meramente uma questão de · seja, sem prévia autoriztJção do poder compe- , 
nome, ,não tem u menor importancia pratica . tente'. · · . · . 
Quer o credito seja extraordinario, quer seja LoU:v:r á atlitude de S. Ex. no senado ~ res
supplemenrar, é sempre credito, ejustifica-se peito dos credito<> p:lr\1 o.r:11nnl de Santa Cruz. 
·pela s>~tisfaç5o de umn necessidade urgente ou. Declara que upprovou .e credito pedido para a 
plllo menos de utilidade-mauifesla. ~.. ema·ncipaçiio das coloni~s. . . 
- Lan~:ando os olhos para o corpo: de no~sa le· Não concorda com um :rviso· recente do holi-
gislaç~o, ~ntão sóbe de ponto a evidencia da im- rndo. ministrõ do imperio sobre materin: eleito~ 
pertinencia de S. Ex., porque nós abi encon·[ ral. .. ,_ · . - - ·_. 
tramos constantemente ·eón!undido o. credito Re!etindo•se as rnzões elas quaes os capitaes 
extraordiuàrio com o credito' supplement~·r, «? • ingleze5 não têni. nmuiKo ú.ltimailúirite para a • 
que j)rova qut: a questão é. simplesmente · de 1 constmcção de vias ferre:ts no Brazil, o ·orador 
nome. _ · . - . · · -. e-xpende dlvers.~s consideraçõeS ecoilomicas e 
- Ocreqito,Sr. presidente, _ou ~ dado pelo po· poli1icas a i:espeHo·dos nieios" pfecisos'para àf~
der· legislãtiv9, ou-aberto, de conformidade com trahir capitaes e · SJ;Stentâ qile o Estado inter" 
a Jegisla~o vigente, pelo poder executivo. - · ·vindo mui direetaincnte no estabelecimenlO 
~sd~ qu~ o credito é çoncedi~o pelo poder_. dlls ~ndustrias-, • d~rã em _resliltado q~e., o dês" 

legx$latlvü, e sempre ~xtra2rdln~r10; · . . . credtto àel!as vtr~ reflectxr sobre·o paxz. · - . . 
E n!\ste· caso ~ classlficaç.1o tem J!Ouca sJgntft- . _A garanti~ de Juros que o Estado tem dádo 

ca~ão l)Orque o poder·. tegislativo tem sempre· para estradas de-. ferro .. tem produzido · funeStOs . 
competencta para . . dar iiO poder executivo qual- réSuJ1a-d0S i ' eiilquáilto ti V. ermos estra~ gnran" _ 

. q11:er , credito,:e .e~ qunesqu!lr . ~ircum~~neias e .. · \' ti. d,a:>.J:lelo_,~ovt._rn~o~ est._rad~.·qu· e'n·ã·o. ·. dã.-. o,. lu~.ro·, - · por· qo.3lqul)r .meuvo atlendueL-- - -· . . : - ·ha de o pa1x supp.Gr\ar]leS,&dO" onus. -· _ _- . ---; · _ 
- Na hvpothese, porém; do .credil'!' ser -aberto :'.TrataJ?dO do m_odo -pel~ qil~l se cc~O:ce_deip: 
pelo poder executtvo;' a termmologta oo,.a elas~ . eu:tre nos: estradas de ferro~ e da ·manetra- -pela, 

·. TOlDO ui .--oo.- ' · · - · - ' · · · · · 
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-quar" têm sido .. elaborados alguns projectos de demarcação de terras para que o- 'colono as 
.concessões; o orador chama a· attenção do go- encontre promptas a ser cxploranas, Jogo á sua 
verno para os projectos apresentados em :i87i chegada? OnobN ministro já pediu um crMito 
pelo Sr. ·Ferreira Vianna,- e· adduz differentes para. estradas nas colonias que pretende emtm
arg-umentcs em sustentação de tal projecto. cipar, medida que applaude, mas que não julga 

Este projeeto vai libertar o. governo das ga- bastante. . , 
:t:l!nlias de jmos para as estradas de ferro; otre· .Em outras sessões censurou-se a nossa diplo
rece elle vantagem extraordiliari:l p~ra-'a mo- macia pelo pouco servi(:o que prest:lva, e com 
llilisação dos cnpitaes collocados -nestas estr$.· effeito no que se refere á emip;raçlio ella não tem 
das; tr~ta de crear nova· disposic;iío legislativa sido ntil·ao paiz. CarLazes affixados nos lug:~res 
afim de tornar como garantia dos credores o publicas de ·cidades marítimas da Europa des
material fixo e ·rodante, e sob tal garantia dá a creveram o paiz e a sua civilisação do modo 
facilidade da cmissUo . ele letras hypothecarias. mais"desfavoi'avel, ·entretanto não tiveram elles 

Pergunta ao nobre ministro qual o seu Jlen- refutação. , . . 
sarnento relativamente ao pag-amento da gn- O grande defeito commettido .até hoje pelo 
rantia de juros ás estradas de ferro ;_si esse·pa- governo nesta matéria tem sido contratar a in
gnrnento deve ~er feito na razão de-.27 dinheiros troducçõõ de colonos com a recompensa propor· 
por li$ ou pela nosSa. moeda, c si a,.g,ar:r.ô.tin cioual á quantidade e não ú qualidade. Desse 
refere-se ao capital nominal ou ao capital reali- modo seudo interesse do contratante o maior 
s&do. · numero, tem vindo para o Drazil milhares de 

A transocção feita pelo governo passado, com indivíduos ·cheios de exigencias e sem aptidões 
os C<lpitalistas francezes, para a construcção da para o trabalho. ·A resolução tomada · pelo Sr. 
estrada de ferro do Paraná foi, na sua opinião, ministro ha de melhorar o s~rvico e, si S. Ex. 
util ao Estudo. Por meio· della o gove1·no pôde adoptnr medidas indirectas no sentido de ulen
. dispô r na·Europa de um 'capital para as suns ta r a corrente de immigração espontanea que já 
opera·ções, e os -capitalistas frnncezes recebem procura o .paiz; hs vantagens ·serão maiores . 
. juros remuuerativos, além da indemnização por Para isso nil.o devem ser poupados nem esforços 
partes de seus cnpitaes.A proposito indaga do nem sacri.ficlos nleis. 
nobre ministro qual o estado dCJs obras dessa Insiste sobre a necessidade de tornar o Brazil 

. estrada. - mais hem.. conhecido na EuropD, onde a sua si-
lnsistindo na questão de e5tradas de ferro, o faz tuação e civilisação são apreciadas de modo er· 

1felo amõr que tem ao seu paiz e não por espi- rado e prejudicial para nós. Os nossos generos 
ritodeopposiçlio,. tnnto mais quanto reconhece o nosso café, não são. conhecidos pela sua proce
e applaude as bôas ídéas e intenções do nobre dencia, mas pelos nomes .de Javn, ivlartinica e 
ministro nestes assnrnptos. O desenvolvimento outros que Il~es emprestam. A Inglaterra é o 
das nossas indlistl'ias e. à a lavoura depende paiz que . melhm· ccnhece o Brazil e que mais 
-quasi exclusivamente de bôas estr~das de .forro. acompanha os· seus neg-ocios, e assim mesmo 
E' por falta de meios-de trans!Jorte rnpido e ba· porque o Brazillhe é devedor. · 
rato que o algodão, prodlizid.o pelos ferte1s ter· , Um . uos melho_ramentos para o qual desejo 
ritoríos das províncias do norte, não pó~e chegar· medidas indirectas do Estado é o que se refere
nos portos de embarque em cireumstancias de aos engenhos centmes~ Elles vem caus:n· uma 
concorrer com-o dos Estados- Unidos. revolução .economica no.paiz, e darão tal incre-

A lei de. 6 de Novembro ele :l8i5 nenhum re- mento á lavoura da canna, ":\ producção do 
sultado deu até hoje. Na época em que e lia assucDr,-.qtie esse importante gcnero da nossa 
foi pro~osta e adaptada, neuhu.ma confiauca ex_portação não receiará competidor. A expe
lhe insvrrou. Pelo modo por que está organizada iienci!l tem provado que os engenhos centrnes 
a }lropriedode ~gricola, pelo modo porque a tcrr~ são tão uteis aos seus proprietarios, como aos 
é cultivádã-' no Brazil tão düierente do da Eu· lovradores. · ·· 
l"Op~. pela base em que Dssenta o valor da. terra, Si a. sun p&l!\Vl'a Livess!3 autoridade no paiz 
parecia-lhe quosi certo que o capital europeu e dirin DOs f6zeu.(l.eii'Os que conônssem m~is nos 

·mui principalmente o capit~~. inglez, niio viria seus lJl'oprios esfor~os .do que .na tutela do ~o
empreg:~:.:-se em hypothecas e estabelecimentos verno. Essa tutela tem sido prejudicinl ex~rcida 
rurnes em uma escala tão .larga como a solid- em todos as:.relaçlies da vida humana. O que se 
l.a"Va o governo. Ainda o anno passa"dó em um deve recl;tmar do EstDdo é o desenvolvimento 
projecto de auxilias â lavoura, procurou-se da liberdade, mos nunca a sua substituição â 
elevar .. a_gar:antia de juros a 7 "/•, mas o capital· inic:iutiva individuaL · · 

1 não selev:uita nem aqui'ncm no exterior. Hoje, . Referindo-se á estrada de ferro D. Pedro II· 
em que se su~cita a grande questão da proprie· pergunta 'ao nobre ministro sobr.e o resultado 
dade, it di.tli.cnldade é ·~linda maior. A grande do inquerito <l qúe alli se procedeu a proposilo de 
emi~r~ção de escr?:v~s do Norte e. a sua agglo- desfalques e _do processo de um empr~gado preso 
mernç.ao .nas prov1nc1as do Sul ~g1tam.um pro- por esse motlVO. · 
blema cheio de perigos .p~ra a patria, e cuja Loun ao nobre ministro pela deci~ão que tem 
soluç1io· ninguem pôde prever; revelado. em não ultrapassar as rubricas do 

O nobre ministro _declarou que o governo não orçamento. . · · · · 
cencorrerá com· up ceíti! ~ais para a emigra~ Disse S. Ex. que o arlJ!azem. mercado 
çao, mas porque na o constl tu e na Europa uma novamente construido· na _estrada de ferro 
_<:~gencia que Jnvoreça com. informações verda- DPedro IIfoi feito pela verba-Ramal de .Sari
deirlls üemigrn~ão ~olunta'ria.~ :_Porque n3ío em· ta. Cr.ui.- Não sabe si a applicação ~foi 
I:Jrega a sua. rnaxJ.ma energ1a · no ~ervtço -da boa, mas parece-lhe . que essa obra é m-
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teiramente inutii. Não . comprehendo como a 
estrada de ferro possa crear mercados e ex-
plorai-os. ' 

nistro d:i agricuÍtura o quadro' progressivamente 
. desolador das províncias do norte do Imperio. 

O SR. JERQNYMO Sonat:- Faz um grande ser-
viço_ ' · ·Parece, entretanto, que ·o pensamento da 

estrada é converte!-a antes em uma ex c 

}llora~ão commercial do que em um auxi- · O Sa: AlUGÃo'ButcA:o :-As provincias dÓ 
Iiar do lavoura. ··Nota, por exempl'l, a con- · norte, de dia a dia, vão sentindo os perniciosos 
strucção da estadia da Gambôn com vastcs effeitos da decadencia do ti'abãlho, verd~deiro 
arrnazens pam ··a arrecadação de café, elemento _de fecundação dúiqueza; e creio que 
no intuito talvez de deslocar o commercio o n faço um grande serviço real ao paiz c ao nobre 
arrnazen~gerri. desse genero. · ·ministro, filho daquel1as · regiões, descrevendo 

Chama ainda . {I attenção do nobre ministro este quadro que peccnrá talvez por imperfeito. 
para o serviço de pesagem das mercadorias· Sr. presidente, pelo lado financeiro, o , que 
nessa estrada, que é feito ·llelos empregados, alli observamos'! As- Jprovíncias vivem oppri
o no entanto são os cons1gnatarios que pa- midas, cada vez mais, pot· exorbitantes im
gam as multas pelo excesso de peso verifi-. postos; lan!(ados sobre· a sua·exporta!(iio, im" 
cada. Refere-se tambem ao ·serviço das var- pcstos gei'aes, provinciaes 'e municipaes; im
r~duras do café, pedindo parn elle provi" postos ex.cessivamente ~ravosos, condemnados 
deucias ao nohre ministro, afim de não serem pela experiencia .. de· toaos os paizes, e á luz da 
prejudicados os legítimos propríetarios dO sciencia economica financeira. · 
genero. · ·. Este estado de verdildúra oppressão é ela-

. Tambem S. Ex. deve providenciàr sobre o rissimo e perturba as fóntes da producção. 
modo por que é' exportado o café para a côrte. A Esta perturbação tende por fim a estagnar a 
estrada tem a obrigação de dar transpl)rte aos· renda. A despeza publica nas pr:ovincias cresce 
generos que lhe são aprésentados, qualquer-que· progressivamente, e dahi um deseq)l.ilibrio no
seja a sua quantidade; e no emtanto ella exige tavel, isto é, de{ioits succes.sivos em quasi todas 
que os generos despachados sejam em quanti- as provinci~s, deficits, que accumulando-se 
dadc sufficie.nte para encher nm cnrro, deixnn- tendem á conduzil-ns pora um verdadeiro est.'Jdo 
do-os- nas estações até que preenchum a lotação. de banca-rota. Sr. presidente, neste numero·. 

Conclue observando que,na posição que tomou felzmente ainda posso exceptuar aquella a qne 
n:a camara, tem completa l.iberdade . para cen· pertenço, mns, algamas províncias do norte têm 
surar e applaudir, e, todas as vezes que louvou até já chegado ao período desastroso de faltar 
o nobre ministro da ~gricultura, o fez com a aos seus mais s3gradf\s compromissos, quer 
mesma sinceridade com que o censurou. O,seu deixando de pagar aos funccionarios publicos, e 
movel é neste e nos outros casos a verdade e o invoco neste momento o testemunho do illume 
bem do paiz. , ·· · - ·· · deputado por Pernambuco... · 

_O Sr. Aragão Buleão:-Sr. pmsi- ·O Sí.l. ULYSSES VÍ~'iNA dá um aparte. 
dente, um compromisso mu,to solemne con- o SR. BuLcÃo:-..• quer deixàn:do de cumprir 
trahido nesta camara perante o paiz e especial- os seus pagamentos de subvenções n emprezas, 
mente com a minhn provincia, traz-meá_ dis- A • • d" d 1 · 
cuss~o do miuisterio da agricultura, actualmen- que se "'"m asslm preJu tca as em seus ncros, 
te diri.,"'ido-pelo illu5trado e laborioso deputad. o e ameacadas de desapparecer. (Apoiados.) . . . 

Pelo lado economico o que '!amos ? A vas-
pela provincia de Pernambuco.~ tissima crise do trabalho crescendo cada vez 
. Sr. presidente, este compromisso consistiu no mais (muitos apoiados), crise que se manifesta. 

seguinte : em que sempre que se offerecesse nor um d~sequilibrio constante entre o valor 
opportunidade nesta casa de discutir a magna_ d · 1 d d d - · · 
questão dos aux:ilios á lavoura, não aQandonaria o caprta emprega o e o a pro ucçao; Isto e, 

- o valor do producto levado ao merendo não re-
0 meu postq_ • mune r a o custo total do trabalho . (Apoiados ; 

O SR. Fll.\l'l'msco Somm:-E ·a tem provado. muito bem.) - · . · . · 
• Pelo lado eommerciai,.Sr. presidente, o que 

O SR. .AUGÃO BULcXo : - Sr · presidente, o vemos? Os terríveis. effeitos do estado financeiro 
anno passado, diante de nm· · gnbmete amigo, 11 do estado economico congregados e prõd.uzindo 
tomei esta ~lttitude; presentemente, diante de. 0 desanimo mais·completo;.Iucros escassos,-pa-
um gabinete ao qual tarnbem.presto o meu apoio, r· - · r 1 · 
não podia e não devia variar de procedimento; rn ls_açao. n~s .economws. par rcu ares, o JUro 
(Apoiados). . . _ exêessivamente alto atlingindo á ·usura: crise. 

monetaria. e constantemente_ aggrava.da pelas 
Sr.presidente, n questão dos auxilias á lavoura- finanças provineiaes e geraes compellindo o·go

·nacional, cujos horizontes se mostram cada vez verno a·comparecer nos mercados monetarios, 
mais carregados. daquellas que continua de dia para haurir estes poucos capitaes que deviw 
a dia a preoccupar seriamente a todos os espiri • 'fomentar as industrias e :1. nossa lavoura, a prin
tos, 'e 3 ser agitada pela imprensa.; pelos con:. ci_pal, da qual todos os ramos do trabalho re-
greses, pel~~ meet~1·.q~, pelo P!lrlam~nto, por cebem a sua seiva e a sua. vida.· · · . 
wdos os m~1o~ posslvets.de manlfest~çao: E;.-ainda; Sr- presidente, pelo lado agrícola 

O ~R. lERON!li~O SO!!liE:- Pelos _proprtos re· . Jlesta parte do· Imperio o que é que observa-
latonosd.osmmlstros; ... · . . :' · . mos?' ... _ .· . . ·· .. . ·.: ._, . _. 

o SB.. ~aXÓ BULci.o : - Sr. presidente, Além dos males já apontados~ -si;" presidêÍl.tê, 
anl.es porém de entrar no seu desenvolvimento, em todas as provincias do norte, esta immigra~ 
quero collocar sob os· olhos do illustrado mi- ção conJim:ia. para o sul d~s bracos. escravos 
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. . . 
que, a·progredir na marcha ascendente e assus- 139.000:0006, diversas ou.tras de. curto pr:azo e. 

· tadora que se manife:>ta, den~ro em poucél'tempo j juro de_ii "lo a 74 •;; ao ilnno, no ~alar appro
talvez para aqllella parte_. do Imperio .:1 questão I xiwado do dobro daquelle algarismo. ReO.icta,se. 
·da em;mcipãção jã esteja resolvida: · · que as con,dições da lavoura não têm melhorado 

St. pre.>idente, este phenomeno economico nos poucos annos que desse inqu,erit'l nos. se
que . ucabo .de· apontar certamente. :;g-~rava. a param; antes é noto ria a decadencia de nlgumas . 

. crise agricola mas, outros existem que actuam gT<I udes c altura.>, como a do. assucar e algod:io,. 
com maior int:msidade sobre a lavo~a do norte e aqcrelles que niíQ, ncreditnm. na .e.fficacia dos 
e ele que vou e5peciaimente oocupar-me. mci•Js directos p:mL.dr:bellar mal tão profundo, 
, Entre estas, a fulta absoluta de capitaes, que· rceoolleeerao que é temvo de encar:ar este pro 
eontinúo a con::-iderat' substaud:il. P. que si blema com a mais firm\l. e decidida resol-ução-. 
pudesse ser reroed-iad~, O norte,· .[lrovavei ·· A funda~ão do credlto real U;t ~S('afa- cnrrespon
mente sahiria desse estado de;;anima(lor em que deu te ás· necessidades da lavoura, parece.- me 
vive. · um remedio iudispensavel á SU.iJ penosa situa-

Não me propónbo, Sr. presidente~ neste mo- ç.ão: O projecto que sobr·:· esta maLeria pende. 
merito ll apresentlr o rol de tod3s as . niedidas da 4elilleraç5o do senado trqduz as minhas e :.s 
noocssarios para. levantar a infeliz lavoura do _ convie<,:ões do governo imperin!; e o_pportuna
Iiorte. · mente este se manifestará ácerca dns varias. 

Vou exclusivamente limitar-!Ue ao te;reno questõt:s que o projecto. euvolve .. e que fõra 
em .q"ne se collocou o illustrado_g~binete de ~ difficil,_ além de ocioso, suiH:neLter a novo e de· 
de Março, o illustrado ministro .. ãà agricultura, tido ex~ me, após a lar~n discussão que sobre 
que, em re~Çiio a este· grave assumpto, e:;pri- ellas versoa na r..amara aos deputados. • 
miu-se do modo que a c. ... mara vai ouvir, já. sobre Porlan to, como remedio, GQmo s;;}va ~rio, 

· a questão dos c<~pitaes, e já sobre. a questão elo para o crist: agricoln, o llolll:ado min.istto da 
ensino prollssional ngriwla. . agricultura c os seus, dignos colle~as prom~ttem. 

'A falla do throno com que s~ auriu. na cor- com toda, a decisão e ft·anqueza facultar · á la. 
·rente anuo o parlamento assim se exprime (lê): vour:1 capitaes e ensino profissional. . 

• ·Auxiliar a. lavoura, facilitando-se ca[Jitaes e A questão da _!~voara ~- uma que~tão coa!· 
ensino profissioual, é <~inda . uma uec~ssidade p~exa_, envolve d1versos .. problemas de soluçao 
.sentida geralmente ·o que recommcndo. á vossu th.flicll,_ e. que eu pod~rta expl.'essar )JOr uma 
a"ttenção. • ' .. fllncção ~ependeJ?.d() de. diversas vari3"Veis, em.· 

· 1 . d . · pbrase matbemat1ca. · 
Â: ém - a falla ga throno, lla um Interessante I!f.as, tJelo -'c~tudo e exame que tenllo rei~o . 

top100 do r.elaM 10 • • • • • • . deste assumptó, con:inú.o a entender {1ue resol-
Q S:a. lERoxrMo SonRE da um aparte. · vida a questão dos capitaes, . terioi:uos obtido o . 

. O SR. ARAGÃO BOLCÃO :-Desejo, meu coUega, prim~irô e verdadeir~ p~nto· de partida .para~ 
que· tudo isto figur.i cl~rnmente consign~do, por- soiU:çao d~ tod~s as ma1s ~;fficuldudes (apo<a~s); 
que o meu intutto é provocar terminantemente e_portanto, declaro. gue JUSta~entc merecerta a 
a. opinião do honrado ministro da agricultura ltt~Io de . benemento o gabm~te ~8 de 11{arço, 
a respeito da solução desta qtiestiío. (.-ipoi~- ass1m corno qualqu~r outi:o, amda não,-perten
dos.) . . : . · . e.endo ao meu p~rt1~0. que ~ pro~nha- a _rea-

Meus senhores, a laYOUJ'a o que reclama com hzar uma_ tal medi~a, de ~o pnlpttante mte-
toela iusti_c;a. é uma situação Cr_anca e definida. resse nac10nal.. (Mwtos _q.po!tJ.dos) .- . 
(Muitos. apo~ados .. ) Eu, Sr. P}CSidl!nte, Ja-t;ltsse e. a.mda repito, 

Si o go~ern_o_ abs9lutnmelite _não .. póde S<Jtis- que~ r~uestiio d:Jlavour!-ecomp!exa, m~ _con· 
faztlr aos auxtllos mo prometttdos, melhor é venctdo de que tudo. nao se. ·pode realizar.. ao 
-us.~r de toda a. fr-anqueza. ··(M,uit!JS apoiados ; ~esmo tempo~ ma ntenho,me n•J ter.reno essen-

. muito bem,) · ·· ·· ctalmente-p_rattco,elouvo eappt~udo o pro~ram-
Commetta o cr.ime de que: ,;e ha de arrepender ma do ~bme~e, propon~o-se a d~r. a- laV•J~.ra . 

algum dia, de abnndon:d-a, mas deix:~. por. u,ma:. cnpi~~-~-~ ep~u!?<"frofessiOnal a~ncola .. (A1Jola- -
vez; este. deploravel expedient~ de Pl'Omessas dos.). . ..,. . . 
falla~es em ~ocu,1~ento~ da mais, alta ímpor, Ma~,. qual é o me10 de. c_hec~r a este_g!an~toso 
tancta. (..dpowdcs.· multo blm.) . . res~?-ltado ?. O h~nrado e L•bortoso mtntst.no. d~, 

· . . . .' . . - agrtcul~ur-n {apo1adv$); appella para a anltg:det 
0 ~Of!-rado mm_1stro. da .. ag_rtc.tltura- assf~ -s.e de .. 6 de Novem.uro .de, JS75, qui!- 0 ann.o .. passado. 

expnmlll sobre o mesmo a,;~unwto, c 8111da foi aqui, modiiicada. éom o a.uxilio. da.s .$uas. ree1'"· 
.~bamo para este- tJO~to a attenção dos meus nhecidM; luze$ e seguiu para 0 senado.., -
l~lnstr~s coll~gas- (le") • . Pelo relator.io e mais. document,os, que . têm 

• O 1nquento qu~ hu annos_sl! e_trectu~u ~ol)re . cb~g~dO•!)O, meu. conhecimento. vejo . q.ue, para . . 
a· la~o.ura e_ ~s. PrecJ.osos eJ!!n~.entos colb,i~O~ nps. ab•1 . o fJilll~ o. gaiJlnete 28. d,,. Março, concentra' a, 
com,eto.s ag:r_tcQ!~:<, que ha pq~co reumr~.t!l-S.e. su;~, auençao, e, que com; estaJ ei que cha!Darei : 
nesta; cc~~,.,:.c. ct~:ldl!: do ~~c;fe, , Sii\1. lJQÇa~ . i1e ele 6,de;.NJ)vembr..o.m!ldilicada pre~_n.qe t:"-solver: 
convtccao bastant~ t:ns~rcut:ttvas . para. mLet:Çar- .a magna qu~t:io .. do,;..capitaes. . ·. :: . · . 
~os_ de que _. a lavoura . atraves,s.-1 u•n. p~riodo· de · Mas. Sr.'. pr~siden}e, .um r:apido, retrospecto do. 
mcertez_a e de perigos, ~i;rn_r..: do q!-!al q~g P.ó'd~ eamlnqp. Q!le.- Le.lllJ~ér:corri!lp. es_t~)~i ••. ~o· ~-~!Lo 
o ES~do co~serva~·se mdliferentP.. O sup~:a- em que ella se acha actlli!Jment~, no1 ~n~~~P, . 
. menc10~ad? ·~qnP,~lto. p<>z en.t reie.''9 g,uç sy C,!D abll.tui'l~~~~. ~~a·~~~!! á ; P.Qejr~-~ dos_ are)ltvos, 
!.S_p_rovmc•~s _d;ma a esse. te~p_o_ a_ lnvpu,r~.~ fi).%~~~-- ~~\lfl' a tl}!m: q~e,,a_h~s eJ,ltep.~o q.n~. 
a\em _de obt}~~~~ypp_tlle!)an~~ ~q_ -v;alo!. qe __ COI.l\ .3S. P.i:Q.!!-Hl!b:.S~ l!!-.o9.i~ci•ç~--que_ eiJll sofú:llu: 
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poderia produzir bÕns·rllsultados. appallando-se S.-Ex. para resolver a magna questão dos ea
não· para os capi\4es estrangeiros, mas sim para pitucs ·para a i:woura. Mas, é impossível, se
os capitaes naeionaes, idéa suggeridà pelo non- uhoNs, que poss,tmos ilear p~trados nesta IJUes-
rado ministro ...... e Lambem por' mim, quando tão· . · · 
tmtei do orçn•uen1.0 da agricuiLura no annü pas-_ Desejo, _pois; que o hoU!':tdu lllinislf·o Lia 
sado, fàZ•lllt: IJOssuir, digo, das mais serias agricuitura no · diga o que pretende :'a ~e r com 
apprelleusües sobre· a sua o:xcquibilidade. o l)rojecto que em rBlaç;.iu u estl! mumllntvso 

cir. presictent~. a · lei de 6 de Novembro, já us.'tlmpto ·pende de d~liiJer:~~ão do senado. 
porque encontrasse relutant:ia da parte d<)S· ca- :>r . ~residente, eu. já fui eu_tbu.si asl~· da lei de 
pit:tiistas europeu:; que coda ·vez se tornam 6 de Novembro !la S!la fórma · primi tiva . Fui 
mais exigentes para comnosco, já porque, eu- ainda defensor Msta cas:1 das modificações ttella 
contrasse tullito (lOUca vontade da parte" da- O(h:radas, com o honrado ministro ua 3grieul· 
quelles que dil'igiam o ~overno do Estado, tara, pot'lj Ue esta let tn!Juesli"ua\•dment;; se 
al':;uns do~ quaes procurar:uu des3i:redital-a, o modeln pelo verdadeix:_o typo pa!'a a fundação 
QUe é vet·d:~de e IJ ue esta lei na sua primeira definitiva, entre- u.:.s, do credito territori:: i. Esta 
phase foi infelicíssima. E, Sr. !Jresidt~nte, o lei obcd:~c ao!; 'le~·dndeil·os p;·inci pius lla s~.:ien· 
ilescuido ou iudilferença a ~sse respeito chegou _ cia economica. i~sta lei nad:1 mais ~ dtr 4tue uma 
a t?l ~onto que. até a lH'Oposta, q~e fizert:!J?. os ~m~ra assoc~ação de c~pitalistas,qlle dcn :·!Jalizar 
eapttahs~as llW'opeu> par3 v_er st era poss1vel um .certo lundo socllll, e sullre esta ba$e- a 
chegar a um resultado, foi npenas remettida ao emissão d~!leLras hypothecari:ts ~ré c doouplo do 
con~t~lbo de eslado, que dea u seu l)arect:r acei- c~pítal realizado, uos krmos ua Jeg;sl:~~tão vi
tandtJ umas modifiC<Jçõt:~ e repellindo outras, ge11te, tendo) estas h•tr"s no $C!l c ;.pil<~ l e jur~ 3 
e ali uni puron alti u execução da ltli de 6 de gnranLia·do Estado, ut:tualmeoto, c 1101' multo 
Noverohro em ~u:1 primeira ph•tse. · . tempO entre nós absolut;;mtln lu indbt~t•n~: vel . 

Chegadas as cousns" esse ponto, o anno passa· (Apoiadtts.) _ 
do,·o honrado ministro d:t :~gricultur~ · comi-go Si. prcsHleute, eu .sou libornl. $CÍ u.u qull 
e. muitos outrú~ collegas ~nteudemos que con· consistem os grandes principiJs de,. tu escola, 
viohn e:ott:mínar a quc:;tão, wudificnr a lei, e mas, repugna-me preoccUI}a t· u 6Sjiíritu com 
ampliaJ-a n'l sentido de poderem ser aprovei - print:ipios ainda que vm·dudo:\(o~, .'<llll a;oplica· 

- - tados.-os capi\aes nacion~l:ls . ' . . ção im . : ·<! Lli;~ta. E;:. appl::odo c ;uh•IJlO o libera· 
EffccLivamenLl:l as~im o 11zemos .e pl)ra aesse lismo tlratíco; maxilllé. em ~~~umptus liL>sta 

resultado coop~rou o illustrado e patriotico gabi- n~tureza que si eu q.uizesse abusar dti pacieJ:cia 
nete õ de Janeiro que pn:sLou o ~eu ~ssentimen.:: da camara, fãzen!lo-l.he a hi~toria das ·•ariantes 
to~ para que u (JrGjecto fu:sst:- votado a4ui nesta dos diversos systemas financeiros economicos e 

. camara e seguisse depois· para o senado. · commerciaes rletodosos p3izes,lhe poderia.apon-
Chegado o projecto ao senado,. desde os fins da tara grande repuõlica da Uólião Arnerican:~ 1. 

sessão passada até iloje, meus senhores, -nem que nasceu e vive sob um regimen fisca . 
parecer, e·nem uma palavra. siquer foi cl!i pro- inteira'inenttJ fJ roteccioilista, abarrotando com 
ferida em relaçiio as modificações aliás justas e os seus productos tod•>S os_g-mnde$ lul'rcados 
acertadas que es~ ~mara fez na lei de ·o de europeus, · da Inglaterra, _tia io'ra·nça e da AJle-:. 
Novembro. manlla, e alli produzindo uma ~rise commercial 

Vá11 cen~ura ~quero tocar, mas, entend·o que e :lgricula nunca \'ista . Crise, Sr. pre>sidente,. 
uma instituição respeit<lvel como o senado não. ·que vai se tornando cada dia mais assustadora ·; 
deve e não póde tra;-.er alli cancelrados. projectos a Inglaterra preoccnpa-se seriame.nte com. eira; 
de vila! interesse publico... · :~· FrvnçD pede instantes providencias :ro fW· 

(M11itos apoiados.) verno. A. ~scol~. protecc!onista levanta-se anf 
. . . co1n am v1gor- nunca v1sto para combater os 

0-s~na~o, Sr. prcs~d~nte, tem o htrgo_rec~rso effeitos dessa prosperi:Jadc pr-odigiosa em· todos 
constlLUC!onnl rle reJe11.1r e emendar os proJ.eC· os ramo:; da industria que avresenta os· Estadós 
tos de le1, e m:,is nenhum outJ:o eu. lbe teco· Uniúos. - · 
nheço. {Apoiados.) . O SR. RonoLPBO DAI'<~rAS :-Mas nfto é devido 

:Mus.o ~rollQsito de ca ncella r. todas as delibe.- M · systema protecci.onista, . · 
raçõ.es que partem desta ea~a •. tod·as, .. porque 
_ainda· nenhuma alli etllrou.em discussão,. e ~m . O Su. AnAGÃO 13uLcio·:- Nestas qnesliies· 
se apresentam os. p~receres,. é. inAd'll.issiv:el. e para mim:mtes qe:tuda os. factos ;.em· ((:Uaiquer 
,dia· , á dia. vai coQperando para enfrâquerm.: 0 caso: o meu nobre: .. amt;.ro e collega da Bahia 
pres•igio- daq11ella resoei taVe]· corpor.~ção .. _ ba;de reco:óõ.ecer·que: o systemn .. proteccionista· 

Est:'l· proposito· do. ~eri:~do ainda mais se ag. · nenh :un mal t~m feito, :~os ESt.:ulos~UnidC?s,. pois: 
grava d1ante de ex:ig~ucias diari::s_ quo nós. re.- ! iU~'aq~~lle pa•z:conqw~ou;sob este · r~lflmen·. a 
petidmrtente veu1os p,e!a imP.rensa. O in.eunobr:e. m~1ur supre!J!aCia no mundo commet'CJ ~ !, fin!ln·: 
coUega deJ.IUiad~· QeloRio d'e Janefro,. I C::mb~ .. _ccn·o. econotnlCO eagrl(:0_\3.. O,que hav:ta:m:nS·il 
muito· bem a, importantissiwa e u rgente I~L dl\S. desejad. ' . - . . _ . . 
sodedndes arionyma~~-IJ.Ue: a ii:npren~a .tanto.te.tn.. ,~!ém. d~tc: .exemll.IO,, me· l'eCOJ:dO . de: ~!· 
reclamado e as assoctaçoes eommerctnes de todo outro .. q_ue _c~o.-da. .Ru~sta. . .. . .... 

· imperio.JApoiadot;} . . .. · - , ·· · Convido o b.oxu:ado', ministm.dac ng.ri·eu!turn; 
. Beatan.do .o fio,de .minhal'-:illéas; cbego' ao,esle· ·.que _é:·c~teluiidó uestas=mateJ:ias;· áde.i tuxa=deeum' 

pon.uf,. istoié, a:deelaran ao henMldO _miuis\rQ· d11· · curioso.artigo_qne~veiiDP.ublic"do no'EcolWIIl'~ta; 
a:;ricultura. que ui:•:t:iam~nte me•vai: · fa ltàndb: a . · Franct.z:. a. respell:o· di;)s-. ,prógr.e~sus .. inaudit;os:' 
·conH_ant;_a. n.ess~, un1eo . ~çur~.: lemurado; por deste, pa!Z;. e:111 matema: baDCliJ:?'l ~ A, . RuS3Ui) 
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hoje, possue uma rede de bancos sobre o regi- ·creuito inoffeusivo; porque mobili5!1 apenas os 
men da proteceão do estado tão consideravel_ valores existentes, trazendo a manma vanta, __ 
como· da Allem3nhn, dos Estados-Unidos, da gem de introduzir na circulação estes capitaes 
França e da propria lnglaterra. · dormentes. · _ . 

o SR.· ULYSSES YrA..'iNA: _ Contrahindo em- Mas, como já disse, sinto-me d~sanunado, 
porqne vou duvidando cada vez ma1s da sua 

prestimos. • ex.equibllidade. ·_ . . · 
O Sa. AR...t,.GÃQ BuLCÃo : - Esta não é a ques- Quanto a capitaes estrangeiros ma1s nenhuma 

tão. O emprestimo é rima necessidade de todos esperança absolutamente nutro. · 
os paizes do mundo; e quando se :Hnortisa nada Os capitaes estrangeiros e~tão profundmnente 
vale; póde mui~as v:ezes ~e notar grande pros- desconlfados'; ex:igem hoje innumeras garantias? 
peridade ;·o emprestlmo so assusta _noquelles garantias, que não p~ssam de pretex-to para oc
paize~ que só vive"l!l no perigoso reg1men dos cultarem esia desconfiança ( .Apaiadas). 
d(lfiCits orçameurarros. - A minha· esperança repousa , portanto, na 

Portanto, senhores, em materia destn ordem parte da lei que fn~ um a.Ppello aos capitaes 
é preciso n5o encarar sómBnte os pri~cipi?s, nacionaes. 

- que n~o püdcm ser u!Jsolutos. Estes [)rinclplOS Estes capitaes com garantias de segurançn e 
efl"ectivamente só pói.lem medrar conforme as :~vultados lucros, provenientes de uma -vasta 
circumstanciDs especiaes de o_ada paiz. · · emissão hypothecaría, até o decuplo do cDpilal 

O svstema da Russin é o dos bancos creados ~ reaHsado, estou persuadido que ~·~pousando ua 
·geríàÓs peta estado. Elles se tem espa\hadCl por garantia do governo, concorrerao pnra esse 
todo nquelle vastissimo territorío, procurando emprego. . 
sutisfaZ.er á todas ~s necessidades. Existem alli Estou ainda convencido que esta letra hypo
b3ncos de todM as especies, communaes, provin- tbecaria, com a taxa de juro de 5 °/ o amorti
ciaes, populares, urbanos, hypothecarios ~ tod.os savel. e rodeada da mais algumns vantagens, 
sob um regimen condemnado perante a smencta. poderá trazer. umn séria concurreneia com as 
(Cn!Zam-se apartes.) Não combato o.pri~cípio apolices da divida publica, si o governo quizer 

· da iniciativa particular; o que digo e que eutrar no verdadeiro ~miuho fina.nceiro, isto 
é preciso condições, dentro das quaes esta é, viver com os seus orçamentos continua
iniciativa se possa desenvolver. Si o estado mente equilibrados, e não carecer de con
na Russia não· tomasse esta t:irefa, a ini- · stantemente recorrer aos mercados, quer para 
ciativa. particular se desenvol\'eriaportal modo, -liirgas emissões de apolices, quer para avultar. 
apresentando uma competen,cia tão ndmiravel excessivamente a divida fl.uctuante; produzindo 
com paizes que já attíngiram á, perfeição no perturbações c cris~s monetarias, fata~s. ao p~iz. 
systema bancaria? (Apartes.) e gravemente detr1mentosas aos JegLtLmos m-

Podem haver crises em toda a parte, mas este terçsses do commercio e industrias, · 
regimen dn Rus.sia prospera e desenvolve-se ha Penso deste modo e neste sentido, foi que o 
20 annos. ·· anno passado intervim e approvei as modifica-

Estes bancos, embora-sob a gerencia do Es- cacões Mta.s 11elo mustrado ministro da agri
tado, convém reflectir que estão descentralic cultura. 
sados. Espalhados pelas -províncias, a adminis- A não ser esta esperança, a lei para mim J.á tração de cada um, é essencialmente indepen-
dente da administraeão central. estaria de todo condemnada.. · 
' A Russia concilioú o salutar principio da des- Sr •. presidente, parece-me que já ou~o de 
centralisação bancaria que sempre advoguei; alguns a oblecçlío de .que esses capitães ou são 
porque na escola liberal ha principias que se limitados, ou não existem no paiz. 
podem derender sempre e em todos os casos, Não, Sr. presidente, de modo algum posso 
(apoiados) com o systema da intervenção doEs- aceitar esta opinüio. , 
tado · As nossas economias não serão avultadas, 

O SR. UtxssES VIANNA ;-Governo autoritario, mas existem 'Visivelmente~ · 
foi tambem autorita.rio na creação dos bancos. No norto_ hoj.; mais escassns, mas.no sul se 

O SR. PIU.oo PmEl\"TEL :-Desconfio que seja fazem progressív~mente (apoiados), c o a !testam 
um artificio. evidentemente os repetidos emprestimos publi-. 

o Sn.-' Al\AGÃO BuicÃo :-Sr: presidente, nin- cos e realizados per diversas fórmas (apoiacLJs) ; 
guem considere que eu duvido da força pro- Jlmprestimos dos quaes a verdade é que. ainda 
di · d · · · · n1 d li nenhum malogrou-se, inclusive o ultimo de 
. gwsa a ' lillCiativa partiC ar, ou e e a en- i879 com uma Ul.xa de juros de ~ i/2 %, perfeita 
contra elementos para o seu· ·deseD.volvimento, novidadé neste pai.z; operação de credito que 

.menes em um paiz com() 0 nosso em que tudo muito honrou a administração 'financeira do 
é a!fi.cial, até a athmosplJera em que seres- il!ustrado ex-ministro. da fazenda. Esse avul
pira. (Muitos apoiadQs.r ' . tudo imprestimo, como sabemos, foi immediata-

·sr: presidente; nãa ::desejo.alongar muito ·o mente subscripto, e em malor· escala que o ai-
meu discurso, e concatenando a mi_nha demons- ·garismo pedido pelo governo. · 
tração, dizia que fui e sou appolog:ista .da lei da . 
6 de N ovem1ro .•. porque ella foi pautada pelos E' verdade que o juro e amQrtização são pa_gos · , 
verdadeiroS"principios da sciencia, isto é, admit- em ouro, ou ao cambio de 27, mas apezar d1sso 
tiu pera base a letra hypothecaria, verdadeira todos considerav~m o juro muito baixo,1eo 
expressão do credito tClrritorial. _A letra hypo.- emprestimo foi coberto. 
the~ria, que como sabeis é umJns~r~ento de O Sn. JEno~lY.\lo SonRÉ: -..E ccim demazia. 
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·. O Sn. PRADO PlllEI'i"IEL : - Foi uma magni- agricultura o curso forçado, pedem uma simples· 
fica .operação financeira. emissâ~ toda Io~al e limi1.3da de moeda-papel;··-, 

. (Ha outros llpartes), tendo pílr gornntta o fundo social de seus esta· 
O Sa.n.'RAç'o BoLcÃo:- Eu só admitt.o e' stes beteclmentos ·de credito, e convertivel . em 

" ... papel-moeda do !besouro á vontade do por-
emprestimos- pagos eJp ouro em circumst:m'cias tndor. . 
especialissimas como aquellas; uão so.u amigo · Não acha _o _nobre ministro,que uma proposta 
de . taes emprestimos, que, além de poderem · nestas condtçoes, cercada de todns as garimtias · 
tornar-se onerosissimos ao thesouro pelas flu- representadas pelo capital social destes bancos' 

· ctuaçõe$ da taxa do nosso cambio, tendem á pelo duplo valor das- propríedadeS'. e pelo eor·~ 
lançar. o descredito na moeda do :Paiz, que para rectivo do troco em papel do est:t~do é mnito 
mim não está desacreditada. aceitavel Y · , ·-

O SR. JERONYMO SonRÉ:- Nem para mim ; . O honrado ministrp da agricultura, sabe que· 
pederuos comportar o dobro. o banco do Brazil creou-se, tendo a faculdade de 

O SR. PRADO Í'tMENTEL : _Não apoiado_ trocar as suas notas em ouro e papel do estado . 
po~que o papel-mOéda é a moeda legal dÓ 

. (Ha outros apartes.) JllllZ. . 

. O Sn . .Aru.Gio Birr.c.;;:o :-Sr. prE1$idcnle, este Nestas wndi~es, si o nobre ministro e seus 
facto, e outros analogos, provam evidentemente- dignos collegas não Corem excessivamente es
que no paiz existem o.ccumulações; no Norte; · crupulosos, escrupulos aliás todos infundados, 
e no Sul especialmente onde e lias crescem, porque as garantias que o.lferecem esses bancos 
ainda, porque a. sua lavOura apezar do crise do no norte são as m3is seguras desdé que se su
tra1Jallio escravo, n~voeiro espesso que-a ·cerca, jeitam ao ~orrectivo do troco em papel do Es
esta lavo'ura prospera, deixa ainda lucros avuh · todo, o que1mpede o --abuso; cumpre e:t:~minar 
tados, porque, repousa sobre o valor de um detidamente esta questão em todas as suas 
prodncto, que gozn de grande aceitação nos faces; c estou certo de que com. facilidade se 

-mercados dstrringeiros. . · poderão crear carteiras hypüthecariDs em al· 
. Além disto, Sr. presidente, a letra bypothe- guns bancos d~s províncias do norte, c com 
ca'rin não é pura ser conyertida a todo momento vantagens reaes_para a nossa lavoura. . 
em dinheiro ; ella pó de intervir em um vast1) O ·pedido q_ue fazem hoje as províncias do 
jogo de transacções dos lavradores, 5em_necessi- n?rte é quast nada em comparação ·com os 
dníie de ser convertida em moeda. largos e grandes favores que tem obtido do 

Mas, Sr. presidente, voU: finalmente- de- Estado o B:Anco d'o Brazil desde a sua creação. 
clarar ao honrado ministro da a&"ricultura (Apoiados.) · · 
que ap~zar. de de~ensor do . p1a~o _aa !ei de f!:ste Banco usou sempre da sua emissão como 

- 6 de Novembro, Julgo-o ·de d1a a dta em quu: e lhe aprouve; com a grande crise nesta 
sua execuÇão difficil, ou pelo menos de e.lfeito praça em !86~, o Banco obteve ainda o curso 
muito tardio, por ·diversos motivos que seria forçado, elevando-se a sua emissão a um alo-a
longo enumerar, imponÇI.o-se principalmente rismo considerava!, o triplo do seu fundo 
o da necessidade imperio~a e indeclinavel do d.lsponivel. · 
nosso .governo _o entrar no bom . caminho O governo, depois comprehendendo que era· 
economico e financeiro, para que, nelle possa preciso resgatar essa massa consideravel de papel · 
transitar l.ivremente, e sem · estorvos, este. obteve uma lei·úesse. sentido ; a de i2 de Se
emcaz instrumentO do credito territorial- a tembro dP. i866, que estatuiu o resgate annnal 
letra pypoLhecaria. · . . :das suas no1as pelo referido ilanco na razão de 

~r. presidente,. desconfio, porém, c!e tão pro- 5 •;. a 8"/o da sn11 impor.tnncin primitiva, res
funda reforma em nossos arraigados habitiJs. gate. flue foi logo modilicado até que se reduziu 

' financeiros; e continuando á entender que este a ta:xn 2 i~- ·;. com a unica vantagem da c'iea
magno assumpto dos auxílios á l:rvourá exige ção ~a sua carteira hypothecaria prestar auxl· 
immediata solução, vou lenibrar r.o honrado mi- ·uos u lavoura do sul, favores que uns tem como 
nistro da agricultura_ e seils dignos collegns· verda~eiros,.mas que outros os contestam. Eu 
outro caminho mais facil e prompto. · todavJa entendo _que a Ia.vonra do sul sempre 

Desde que existem reaes embaraços no sy_s- rol aquinhoada~ e qu,~ a grave injustiça está no 
tema da lei de 6 de No:vembro, acho que o hon- abandono o ma1s completo da lavoura do norte , 
r8do . ministro e .seus dignos collegos devem que !em iguaes .dir~itos, e que hoje se apresenta 
~bruçar uma outra medida. · sollett:mdo aqurllo que razoavelmente se lha 

Si nós ainda não podemos ter b:mcos eii:clu· não póde negar.· . · · _ 
sivamente hypothectlrios, que é oliás o_ verda~ . Nii? s~ pede no gove!"no que venha _intervir 
deiro typo, procuremos ter os bancos mrx.tos. em hqurd~ções bancanas, porque as carteiras 

Qualarazãoporque nãohavemosdecrear em commcrciaes no_norte estão no melhor estado ; 
algumas pr:~ç:is das províncias do norte,carteiras não se pede· gnrantias dejuros, nein subvenções, 
bypothecarias para empreslimos á lavoura, reu · nem emprestimos, pede~ se apenas esta ·emissão 
nidos :i carteira commereial de diversos bancos _especial em condição de perfeita segurança; e 
·am existentes~ tomando .por modelo o banco do isentn·de'qnalquer ·inconveniente ·para a nossa 
Brazil?. (Apoiados.) · • · · . circulação fid!lci~ria. · ' , _ 

Dirá.-o honr:~.do ministro da,agricultnrn:. mas· Como recusar semelhante propósta? . · -·· 
os meios Y . _.,, . . . . . Ainda ouso·:: assegunr· ao· nobre : ministro 

Algumas provinci~ . do Norte já os_ i~dicam; que in·rormado-~o estado das p_raças do p.or~ 
ellas· não p~em. hoJe ao nobre IDlmstro da te ·nenhmn·rece1o· nutro· de qne estes, btlhe-
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· tfl5 amuam ao troco, porqué nestes m(\rcados Sr. ·presidente, sinto assaz não me poder 
as · ~-rises monetarias, como a experiencia nlli alongar neste assumpto ; mas nãO deixarei de · 
o tem mostr~do só ~o provenientes ôa e~ca~se.z · pon-derar ~.:a casa sabe que o illnstrado ex. 

· · de o umer(!:rio !Jara o jogo õas ~uas lransacções, ministro da fazenda no arino passado, inspirado 
es!a é n verdade,erises successivas que até fazem em· profundas convicções aqui manifestadas, 
parnli;ar os descontos para as letr:,s do commer- insil'tio t>m querer resl?atar a todo. transe o 
cio, e elevam excessivamente a taxa do juro. E nosso ·papel·moeda; medtda que elle defendia 
p~ra a raríssima hypothPse de que estes bancos ·calorosamente em nome de um principio eco-
1enham que acudir ao t!'oco das sua~ uotas, elles nomico que reputava, e eu igualmente re1mto 
têm a sun dispo~içíio a carteira commercial ·per- verd~deiro, cnegandQ ao ponto de convidar o 
feiiamente solv8Yel para debell8!' a crise. E' por sen:ído á vntar impo~tos para este resgute, 
isto, qu~'> só póde subsistir o systerna dos-bancos qu:mdo .aind~ nossos orçamentos procurav:tm 
ml;ttos : a carteira commercial de~Les êst<ibele- equilibrar-se. 
cimentos é a reserva e a gar~ntia pnrn aconver· Nesse sentido o bonratlo ex-ministro fez uma 
siio dns suas no!tls. propag~nda em que ficou victorioso. 

Procura-se fa zer uma cnnciliação entre o~ P0is bem, S. E:x., continuando na ªdminis-
titulos do cr~>dito ~ricola, que são ret.1rdntarios, tração 4os negooios publicos, illusirado e com· 
e de solução . tardia .. com o d!l credito racil e petente como é, naquella pasta, em pouco teu1po 
ra ~:titlo d;1s transacções comruereiêles. comprehendeu que o paiz reclamava o alar~a.-

Creio, Sr. presidente, ter demonstrado que menta do seu credito. . 
não. ha comparação alg-uma en~re os favores Q~ero referir-me ao importante questiona tio 
concedidos ao Banco do nr-azil. e estes que que o "honrado ex.-.mínistl'o da fazenda apre
agora ~e pedem ; mas, _o governo ahi vem com sentou aos capitalistas e negociantes, qner.tio• 
a l•bjecçiio muito. sedi~a de q;•e o pajlel-moeda n;1rio que denota uma certa modific~ção de 

- n:lo póue servir de liase á emissão bancaria de id~as no esclarecido espírito de S. Ex . O ques-
ordem alguma, porque não é metal : . tionario <i o seguinte (l~): 

Mas eu pergunto ao brmrado· ministro quando • 1\finslerio dos degocios da fazenda- Rió lle_ 
se res:,:-Jtará esse parei-moeda ? Este resgate, Janeiro, 2l de Fevel'eiro de iô30. · 
entre nós é Ulll verdadeiro mit!.Jo, se vier aJn-um . , ., .IIlm ... ·sr.-Parecendo a algumas pessoas
dia, é part~.-época muito remota, e dentro ~este competentes que 0 nosso . meio circulante é 
largo periodo ficará o paiz condemnado o não insnfficiente p?.ra as operações do commercio 
usar do seu credito o verdadeiro motor do seu -e da industria, revelando-se essa insu:fficiencia 
prwrresso·e de sua f(randeza ~ Esta questão pede nã escassez do numeraria que gyra 'no interior _· 
wna solução. Ou o Estado womova francamente do imp·erio e principalmente em certas provin~ 
o resga1e do seu l)apet,moeda, para fazer en- -~ ciai , difficultando assim as transacções entre:di
trar os metaes que de-vem formar o grande· versas praças, e havendo, por outro lado, opi
lastro para a . creaçlío dos bancos de ciculaçlio, niüef: autorizad3s que a:tJirm.am haver supera· 
mediante o re~men da liberdade regrada de bund'l.ncia de moeda e attribuindo a ella grande 
credito; ou entao deve· cogitar em. esta.Miecer influencia na baixa do cambio, manifestada nos· 
um syre~a de credito, tomando por base 0 seu ultimosperiodos, resolveu o governo imperial · 
papel-moeda, que é a moeda legal do paiz. N:io commetter 0 estudo de tão importante a.ssum
vejo outro recurso. pto fiOS quo .como V. são nelln versados e 

Que poderá receia r o Estado~ O abu:;o desta. po~sam acozrselhar as medidas que a tal respeito 
emiss5o ? Para i~~ ha a in dispensa ~él fi~lisa- devam ser soliciUJd:ts do poder legislativo na 
ção. (Ap0ia4o~.) . · · so<~. proxilna reunião, ·: 
. Mas, ainda reJ>ito e asseguro ao nobre minis· , Assinr; pois, rogo a y_ queira dat·-me 
tro da agricultur.., que no estado de cori~tãnte seu·: e.Sclurecido parecer sobre 0~ _"seguintes 
penuria em que vi~em a~ pr;;ça~ do norte, os pontos: · _ 
bancos assim organís,1dos não podem inl'pirar o -
menos receio de perturb~ção no no~so meio cir- • • L o fia no lmperio falta de meio circu
culante. · lant!l, ou sim11les dcslo~ção tempQraria de nu-

. merario? 
(Ha um aparte.) · ·,., _2.o Si ha falta de meio circulaate, deve o 
Nós não estamos ~a posiç;io de procur~r o est.ado para augmental-o, usnr directamente de 

~elhor mas o possivel e renlizavel. seu direito magestatico, ou mai$ convém auto-
A verdaáe é qu~ o Esttldo não póde e não rizar a iuco!'poração de um oa mais bancos 

deve t•nntinuar a rnonopolisar o credito fundado de emissão, e em que condições 1 
em semelhante pretexto negando-~e aos bancos • 3.• Ainda nessa hypotheie será :u~ert:ld.rt e 
o qne se permitte aos particn.Iares. P.ois este sutllciente: · -· . 
não passa as suas letras 1 · · • · A. fraccionar os bilhetes do thesouro em 

Sr. presidente, sei qne a objecç~o que ~e vai qnaatias não excedentes de tOO/$ ou ,200a, tor
levantar aos bancos mixtos é ltquelln a que acabo nando-os recebiveis nas estações publicas; antes 
de rererir,m~, é a can~da e ô.ebatida questão do vencimento, eom o devido desconto ! · 
do· pape!-moeda e sua superabnndacia na cirell- c B. Tornar talnl>em recebiveis -nas mesmas· 
lação; sei Q:Ue hão de apparecer. impugnadores condições as Ie,ras hvpotheearias garantidas 
a esta med1da por parte daquelles terroristas por t1tulo da -lavoura. ;. , ~ · . 
q:o.e _estão, todos os dias a apregoar a sua depre- . ·• i. • Si ba simples deslocação tem!>ornria IJ.e · 
):laçao fun:dados no argumento fràeo · c. mui se- numerarió de um. para. outro ponto, retracção 
diço.das fluctuações. na _UJxa do nosso cambio. I por timide~ou guarda inactiva, quer de sommas 
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avultada!\, quer de pequen:~s· quantias em mãos j nos mais valores que constituem a nossa ri-
de muitos, import:mdo em . consideravel ai- queza. · . 
garismo- Qoaes os meios de voltar essas som· Sr. pr<mdenle, poderio ainda fortalecer esta 
mas á torrente re15ular da circulação ? minha opinião appell~nilo ·pnra. o poree~r do 

= • 5. • Haverá somente deficiencia de meio conselho de estado, a respeito do ultimo de
circulante ou tambem a de capHaes, prove- ereto de i6 de Abril de i878, emiltindo papel 
niente da conversão do capital disponível em moeda. . 
explorações industrines e outros empregos ? E11 poderia, si quizesse cansar a altenção do 

c 6. • Quaes as medidas para malhorar pro- nobre ministr.o, analysnr estes p~rcceres e pro
gressiva e ~;radualmente o meio circulante, var com: as autoridades insuspeitas dos Srs. 
substituindo a moeda 1iduciaria pela met~l- Viscondó do Rio Dr~nco, Teixeira Junior e Vis
liea 'I conde de Bom Retiro, que opinarnm fra!lca-

, 7. • Resolvida a creação de bancos. de emis· mente pela emissão do papel-moeda; e não é só 
são, quaes as providencias necessarias para isso, pilrque ella podia ser justificada pelas cir
acautelar os interesses da J.woura e suiJsti- · cumstanclas ex.traordin:.rias, mas vpinaram 
tuir pela b:mcaria a emissão do th<>.souro ? ainda convencido~ de que não ha esta supera-

' 8. • Será conveniente converter-se em l ~:tras bundanda de meio circulante tão apregoada. 
hypothecarias, como meio de acautelar a sua ~ Não (1uero ir mais longe nem fatigar a Dtten
~olloc~ç1lo, parte. do patrimonio dos orphãos e ç:1o de rneu~ collegas. _. 
mterdtctos 't VozEs ·-i''-ao "pot."do · tem ' ll d 't • Certo o governo imperial do patriotismo · ., ... " , .a 3 o mut o 
e das h3bilitações de V., ·espera que não se bem. 
escusará de prestar á causa publica mais este O SR; AnA.GX.o Butcio :-... e ~r tanto· vou 
importante serviço. Deus guarde a V.-A:7(m.so já. concluir. 
Celso de Assis Fi_queíredo. • O nobre ministro, labOrioso e illustrado como 

SI;. presidentr., não me proponho neste mo- é, examine esta proposta q11e aqui tenho, e qao 
mento ex:~minar detidamente esLes quesitos, peço permissüo para inserir no fim do meu 
porque. careço concluir o meu discurso; mas a discurso· 
verdade é que em cada um resnlta a duvida Mude S. Ex. de rumo ; pense d'ora em diante 
sobre a magoa quesl1io dn f~lta ou- excesso do na creação de bancos mixtos; tem um typo 
nosso meio circulante. Eu, porém, sustentarei junto de si-o banco do Brazil. · 
semílrll que não ha este \nculcado excesso, run- Os favores ·que se pedem são quasi nenhuns, 
dado em p!Hmomenos monctarios e economicos são ridículos. 
que se verificam entre nós, mas que 0 n1~ior Nas pra~as do norte estes bancos exclusiva
mal está na falta de eMsticidade na nossa cir- mcn~c provinciaes não podem o!Tc:-.:cer o menor 
ul - · fid · · 1 - receio, e menos perigo . c açao 1 uctarta para acompan l ar a cxpansao Entre o nobre ministro resolutamente neste 

o u reln~hi meu10 natural das transacções. O 
meio circulante de paiz algum póde ser fixo. caminho, e bem merecerá da sna patria . 
(Apoiaà~s. ) . Tenho concluído. 

Sr. presidente, trago apenas este facto para VozEs: - Muito bem! l!Iuito bem 1 (O oradoré 
tirar a conclusão de que aquelle inlelligente felicitado pelo ministro da a{P·icultura e pelos 
ministro que,· com notnvel ousadia, filha de Srs. deputados prcsent~s ) 
~>nas convicçüe~ e reconhecido patriotismo, pe-
diu ao poder legislativo o res~ate do papel 
moeda, mesmo á custa-de novos 1mpostos, den- Proposta da sociedade commct .. cio do. Bnbia. 
tro de pouco tempo, offereceu ao pa iz este A sociedade Coromerdo, estabelecimento ban-
questionario e opinou, no seu . rclatorio, pela c:~r io, crendo nesta capital em i8~8, e com du
creação de bancos de circul~ç:io·. Neste curto roç;io lllé t909, e cswbelecimenlo com o capital 
espaço de tempo parece-me quasi impossivela 1;calizado de 6.000:000J, que poderá ser elevado 
entrada para e.•te paiz do meta l em que de\-ia com nulorização do governo e dos accionistas, 
assentar a emissão destes bancos; elle.~, portm- propõe-se: 
to, não. podiam ter outra ba~a senão esta que i. • A crear desde já . uma carteira hypothe-
offereço 30 nobre ministro. c~rin a b~ueticio da lavoura, applicando para 

A taxa do cnmbio, 1.mieo argumento em que este fim 3.000:000,5, que. se elevnrllo a ~.000:000~, 
se ~po iam, não póde servir de medidu infallivel obtendo do poder legislativo a coi:teessiío de 
para aferir os nossos valores. Ella só púde ser cmittir bilhetes ao portador de 25:000~ aúf. a tm
rigorosa e iufallí\'el nos paizes em que a circu- porta11cfa de 6.000:001h~, que fic:J.rfio garantidos 
lação monet~• ria é convertivel; mas en tre nós e pelo f11ndo total· realizado do estabelecimento. 
nos pnizes onde a circulação é inconverllvel, a - 6.000:000J - e mais pelo duplo valor das 
taxa do cambio torna-se muito variavcl, por propried.lrles rurnes bypotllccadas. 
diversas causas, e niio póde servir de bussol:~ 2. • Esta emissão será Jánçada na circulaçãe 
infallivel. · · . . ã propo;ição · que o estabelecimento fôr reali-

Si a taxa do c:~mbio ê symptom:~ muito va- zando os empresthnes por llypothecas ã lavoura, 
riavel, devemos attcndér para o espectaculo que obrigando~ se a não applicar a emissão a outro 
offerecem todas as pra~s do sul e do norte do fim. 
Imperio; 2. hi veremos as repetidas queixas que .. 3. • os·IJillletes mencionados .sei·iio reéebidos 
fazem pela falta de numeraria pnrJ realizarem n~s estações publicns da provincia, e· serão tro
suas trnnsacções (apoiados), pelo juro excessiva- cados pot: moeda-legal ( papel do thQsouro) 
mente alto, acompanhado de uma baixn gerlll quando fõr exigido á Tontade .do portador. 

Tomo III.~67. · ~·: 
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Sessão em 3Ó de Julho de 1880. 

~-o O juro para as tran~acções serâ de _5 •;. 
annu~í·n1ente, e o cmprestimo S()~á amort1zado 
em 30 Dnnos, conforme se convencionar. 

A discussão fica adiada pela hora. · 
o Sn. P.RESIDE"-'TE dâ pMa ordem do dln 31 : 

L• pa1·te (a!é 2 ;,o;-as da tard~) 
VotaçãÕ do credito do ministerio d~ ngricul-

tura. . 
Apresentação de requerimento~, (ll'O,iectos. e 

indicações, e discussão dos requenmeutos nd1a· 
dos. 

2.• parte 

· Redacpão diJ Jli'Ojccto n. 49 A de :1.881). 

Emendns feitas e approvadas 11ela cam~ra tlos 
deputados á proposta dCJ gover!!o. fixando a 
despeza do ministerio da justi~a para o exer
cício de 1881-1832. 

Acrescente-se no lagar competente: 
A assembléa gPral resolve: 
Artigo. O ministro c secretario de estado dos 

nego cios d~ justil;n fica ~utol'izarlo à despender, 
no exe,rcicio de 1881-:1.882, uom os serviços de
sign~dos nos seguintes parngrapllOs, a quantia 
de 6.6~7;5705881. 

A snber . 
N, L Sr•cretM/a de estado.- Sendo sómente 

20:000$ pt[ra o rehitorío e 3:500S p~lra pa
pel,pennas c outros ohjectos,!H:470$000. 

Continuação da 2 .• discussão do o!çamenteo 
do minis!erio da ~gricultura, commcrc10 e obras 
publicas. 

2.• discussão do orçamento do mínisterio do. N. 
m~rinha. 2. Supremo t1·ibt1M.l deju~tiça.-Em vez de 

:l6f:i:7ti26000 di~a-se: 165:0~2;5000. · 
. N. 3. Relo.cõ.~s ... :............ 6H.:826BOOO 

Redaccãa da emenda do Sr .. 4.lves de .4.rau;o ao N. 4. Jmda.> commerciacs.- Reduzidns a 5006 
• projecto n. (!:3 de :1.880 as llespi~Z<lS com expediente nas de S. Sal-

vador e Recife. a 400~ nas d.e Belém e 
Porto Alegre, a 300B 1ws da Fortaleza e 
S. Luiz ; supprimitla a quota para alu
guel de casns em Belém, S. Luiz e For
talez~, e sendo essa despeza de LSOO~ no 
Recife, :1:6005 em S. Salvador, 3:000$ na 
côrte e 720$ em Porto A1eG"re, Si :3206000 

• A Msem!Jli\a geral re;;ol v e : 
• Art. L• E' autori7.ado o governo a c~nce1ler 

ao pnllre Au!ooi1J Francisco do Nasc1mento, 
vi"'nrio oolla~o da freg11ez.ia ele Xossa Sen!lora 
do" Carmo de i\!orrinhos, provin~ia da Goy~z, 
um nnno ue Jicenta, com a respectivn co~lgrua, 
par~ tr;1l:1r de sua saude onue I he ~onv!e!. 

• Art. 2.• Ficam revogud"s :1s d1spos1çu~s em 
contrario . 

• Sali1 da~ com missões em 29 de Julho do :l8SO. 
-n~aoljlllo Dantas .-RI.l!J Batúoza. • 

N. 5. Justü:as de 1.• Ítl-Stancia, 2.6!,7 :275~7H 
N. 6. DesJlêzas seeretas da policia, :1.10:000~000 
N.. 7. P.;ssoa~ e mate·rial der, policia.- Reduzida 

a i:OOO~ a despeza com illumin;)Çi:io, com· ' 
prn c conservação de moveis d~ r:.1sa do 
jury da CÔJ'tc....... .• . .. 662:368~000 

flcdacçüo do 111·fljrcta n. G7 de J 880 N • 8. Glw.J·dc~ nacional. . . . . . . . . 3: OOOISOOO 

Emenda substitut:va .~nprovada pelo sebado n N. 9. Casa de detençrlo e asylo tie mendi,qos.-
,. d d s 1 N" lO. Et:enlua.Js. (Como n:t propost3.) 

proposiçfio desta cnmnra ~ 3 ° ~temJro N. :I.L:Corpo milit_ar depolicia.-Supprimidn a 
de i8iJ · despeza de 9:000~ com a compra de ar-
• A. asseml!léa ger~l resolve : mameato, correia. me, etc.; redmindo n 

LO()()~ as de inspeccão do corpo ; a igua1 
• Artigo unico. Fica. autor!zado o ;ovcrno quantia as de ~cqubi~~~o de utensis e ob-

para conceder a D. :Mnr 1 ~ L~~z~ rlc lktto Sa!l- jeetos p~r;1 companhias; a .'íOO$ ns do 
chcs o montepio da arm:1da, que .lhe compe:u·, ~Iuguel de cas~ pnra novos postos do 
desde o füllecimento de s~u pai, o marechal de guarda: a (180~ as gratilicnçõcs aos arde-
campo rcformnda João d~ Costa Brito Sanchcs; n~nça.s do ministro da justiçn ~60:000~00if 
cc~s:tndo o meio soldo que ora percebe, c dcs- r'. ") (!' t ) 
contnndo-se-lllc nr.o só o que ja tem t:ecebido N. iJ: n1~~~.)n IJropos a. ' 
por 0,80 ti_tulo, como. ta~bem as qua!}.Lias com N. ilJ,, (Idem.) 

~~~en~~~~~:1~it~Ír~~tf!~~~~1~ jâg;~~s~ ~~~~°C~~ ~: {~: H~:~~J 
beneficio. N 17 Cd ) 

• Saladascommissõesem29deJulllodc:l.880. N: rs: ád~~:) ' _ · 
_;.Rodclpho Dantas.-Ruy Barboza. • N. i9. Em vez de-Novos tm·mos e comareas 

Redaa~ão do PJ"ticcto n. 68 de i880. -:118:820~, diga-se: -Novos termosecomarcns, 
r • desde j,i, 107:0308000. . 

A asscmhlé~ gcr:~l resolve: • ~ 1:• A ~ecretaria de policia. da provin~:ia de 
Art. L • E' o governo autorizailo a conceder S. Paulo l1~rá os empreg~dos e vencimentos 

ao ~-· official da secretaria dos negocias e,;- indicados n11 t11bella (l._n, ~nnexa ao decreto 
tranrteiros Luiz Pereira Sodré Junior, um :mno n. ~J"~3, de 2 de Outubro de :1873, referente ás 
de ftcen~ com o respectivo ordenado, parn províncias do l\Iaranbão e S. Pedro do Rio 
tratar de sua snude, onde lhe convier. Grande do SuL 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con • ~ .2.• A secrelarla depo~icia da pro\•incia de 
· trnrio. Serg\Jie fic11 elevaüt~ ã categoria da de Alagoas. , ~ 

· Sala das commissões em 30 de Julho de i88Q. • Sala das êõmmissões em 30 de Julho' de iSSO • 
...,....Ro!Wlpho Dmttas.-BI.I!J Barboza. -Ruy Ba.rboza.- Roàolplw Dantas •• 
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Ti.l!dacção rJo prnjrcto n. 297 A de :l879. 1 os Srs. Dezerra .do. ~enezes, C~rlos, Affonso, 
Couto Magalhã~s, Esptndola, Françn C:trvalho, 

A nssembléa geral resolve: Felieio do~ Snnlos, Fidelis Botelho, Joaquim 
Art. :L • Fica isenta dos direitos d3 expor- Breves, Lourenço· de Albuquerque, Prado Pi·· 

tação a llerva mate destinada nos mercados <lu mente!. Souza Lima, Tamnnd~ré, Tavares Bel· 
Europa e dos Estados-Unidos. f'.lrt c Zama. 

, A~L. 2.• Revogam-se as diS[IOsições em con· __ Ao 'm~io dia o Sr. presidente declara :~berta ~ 
tmrto. sés~ão. 

Sala das commissões em 29 ~e Julho ele 1880. E' lid~ c approvada a acta eln sessão antece-
- Rodo lpl!o Da1~tas.-Ruy Bm boza. dente. 

Lev:antou-se a sessão ás n i/2 horas da 0 Sn 1." SECnETARto dá conta do sca:uinle 
tarde. · v 

Ses.W.o em 31. de Julho de U~80 

PllESIDE~CtA. DO Sll. VISCOJSDE .DE PRADOS. 

s~~.t~~~·~,-. oh~~~::·~~:·.- -;rn~~~i;•J~'sr.A~r;~;;_~~La,: 
Ytt~ücS do Sr. Rodo?pho Dn.ntn.~-l'niAJt.m+\. l',\h1'E "DA on.nto:l.l 
DO JHA-Aprcsenta~fio de requerimentos. DiseursQ c rc· 

. ~~~~i~:l~~~~:~:J. S!~~T~~~~'m0c~~~~o ri~b~,~~~2~~~1~~~~~~ 
do Orçamento do ministerio da. agricultu-ra. Disenrsos 
do' Sr.._RQdrigno< Junior c Ul)•;sos Vío.nn~.-Roda.c~Õc&. 

As' H horns da manlül, feita a chamada, nclln
rnm-se presentes os Srs; Vi~conde rle Pntdos, 
Alves de Araujo, Rodrigues Jonior, João Brigi" 
dia, Freitns, José Basson, SinYal, Gavião Pei
xoto e :Manoel Eust.aquio. 
Comp~receram depois dn chamodn os Srs. Pom

peu, Costa Azevedo, Saluanlln Marinhc-, Danin, 
Fronco de Almeida, Liberato Barroso, 'fbeodo
reto Souto, Belfort Duarte, Souza Andrade, Joa
quim Serra, F<!.bio Reis, Franco de Sn, Virialo 
de Medeiros, Illoreira Br:mdão, Abdon 1\iillilncz, 
Meira de Vasconcellos, 1\lanoel de Magall:lâes, 
uuarque de Macedo, Cost:1 Ribeiro, Antonio de 
Siqueir~, Ser3phico, Soares Br,mdão, Esperidião, 
Ribeiro de 111euezes;lllontc, Almeida Couto, Au· 
gusto França, Ildcronso de Araujo, Ferreira de 
Moura, Rodolpllo Daut3s, Marcolino Moura, Je
ronymo_ Sodré, Rny Ba1'bo2n, SoutG, Hot·tn. de 
Araujo, Aza~buja Meirellcs, Anclrodc Pinto, 
Cnndido de Oliveira, AITouso Peim:~, Corrê:~ 
R:•bellG, G.jldin~, Limn'Duarte, Mnrtinho C3:n· 
pos, Baptista Pereira, Freitas Coutinho, Antonio 
Carlos, Illartim Francisco, !llart_im Fnmti~co Fi· 
lho, Olegario, Americo, Florencio de Abrem, 
?!foreira ue Barros, Tlleophilo Ottoni; Prisco Pa
raiso, Jtialhciros, Sergio de Castro, Jeroilymo 
Jardim, Camargo, Fernando Osorio, Ignacio 

· Martins, Barros .Pimentel e l'heodomiro. 
Comparocer:~m depois de 3berta a. sessão os 

Srs. Barão Hom~m de Mello, Leoncio de Cnr
valho, Cesario Alvim, Luiz Felippe, Joaquim 
Tavares, Beltr5o, Bulcão, José Caetano, Ulysses 
Vianna, Silveira de Souza, Souza Carvalho, 
Pedro Luiz, Joaquim Nabuco, Epaminondas de 
Mello, José Marianno, Frnncisco Sodré, .Manoel 
Carlos, Frederico Rego, liezerra C:tvalcami, 
Diana, Sigismtindo e Abreu e Silva. 

Faltaram com participação os Srs. Almeida 
Barbosa, Al'ngiio e ].lello, Aureliano :lrlagalbáes, 
Barão da Estanci~, Frederico de Almeida, 
Fran,klin Dorin, Macedo, Itlello e Alvim, Ma~ 
rianno da Silva e Mello Franco; e sem ella 

EXl'EDIENTJi: 

Officio do president~ da província de ~Hnas 
Geraes, de 2/J, de Julllo corrente, parlicip~udo 
que o colle~io .eleito!':~ I d:~ cidade. de Tres Pon
tas deixou ue reunir-se n :1.0 do corrente, dia 
marc~do p~r;1 a elei~~iio tle dous ileputauos {I as
seml!léa geral legislativa nas vagas do conse
lheiro Lal'~yette e Dr. Hyc;in,o Silva.-A' com-
missão .de poderes. · 

Requerimentos: 
De l~rancisco Manoel.· da Roza, pedngogo da 

companhia de aprendizes :trtifices do arsenal 
de guerra da província de Pern~mlmcn, pe
(Jindo mell10ramento de sua apo~~.ntadoria.-: 
A' commissiio de pensões· c ordenados. 

Do Dr. Anfriso r'ialho, pedindo que ~ej:t nuto
riz~do o governo n conceder-lhe permissiia 
para rundar engenhos centracs de f"bricação 
de assucar, com gar3Dtia . de juros ele 7 "/o 
soure os c::pitaes qúe forem effectivamente em
preg~dos .0 '·A'.::.commis~ão de fnenda. 

Du con~elllciro Tristão de Alencar Ar~ripe o 
outros pedindo a rejei•_ão da emenda vinda do 
Senado sob n. 66, deste anno, ácerca de limi· 
tes enlre as províncias ·de Piauhy e Ccarâ.-A' 
com missão de estatistka. 

Acham-se sobre a mesô e são remettidos ã 
commis;;ão de pod~res cótJias d;,s actas dos col· 
legios eleitor~es de l%mguy e Caetllé na elcic 
çãu que ::tlli tt'Ye logar a il do cormnte para 
preenclwr as vagas dos .deputados Lafayette e 
Hyg·ino Silc:n, 

S5o lidos, julgados ohjecto de delibct'llç:io e 
mandados im[Jrimir os seguintes prcjcetus pl'C:• 
cedidos de parecer: 

!880-N. 'i5 

A' commi>são de mDrinha e gucrrn ·foi npre
sentadó o requerimento do tenente honorario do 
exercito Manoel· Antonio da Silva, no qu:1l pede 
que sua pens5o de 4.2{), correspondente ao soldo 
de sa.a patente pela taJJella antig~, seja elevada á 
importancia corre~pondente acLualmente il sua 
patenie p~Ja tabella dos soldos em vigor. 

O supplicnnte, no interesse de obter um defe
rimento favoravel da cnmara dos Srs. devutados 
:i. sua justa 11etiç:io, e depois de. invoc~r a sua 
piedade' e o seu patriotismo, allega os seguintes 
motivos: 

L o O !la ver marchado como volnntario da 
patria para a cam[Janha do Pa1·~guay ao reClamo 
do decreto de 7 de Janeiro de :1.855 e alli pres-
L:tdó valiosíssimos serviços.· · ·· 
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2." O naver ceg-ado no ataque a fortaleza de • Art. ~L" Fic<~!Íl~revogadas as disposições em 

Curuzú, quando já ferido foi ~tirDdo pela ex:- contr;~rio. · , . 
plosão de uma mina. •Sal3 das com missões em 31 de Julho· de i880; 

3. 0 Achar-se onemdo de mulher e filhos e -Jeronymo R: delJforaes Jardi1n.- btnac~ncio 
$em recurso 3lgum de subs1~tenc~a. ScmpMco de Assis CanJ!lllto.-T!teoplúloOtt~ni •• 

4. o O haver j~ gozado desse beneficio quando 
de volta do ?~n~gua~' lhe foi concedid~ a men- São 3pprovadas ~s redaeções do projecto 
salidade de 20~ p~ra pag:ar uma pessoa que 0 n. ~97 A sobre direitos de exp(lrtaçuo de herva 
g-uiasse, beneficio àc que Jlcou privatlo des(lc mate, do 43 A concedendo licença ao vignrio 
Fevereiro de 1878. d ~ Go~·az padre Antonio Francisco do Nasci-
' A commissão, pois, attenilendo a tão justos menta, do n. 67 autorizando a conceder a ·· 

motivos, é de 1,arecer que se adilpte 0 seguinte D. :àiaria Luiza de Brito Sanches o montepio 
· d<i at·mado, e do n. 68 conccilMdo um anno de 

projecto: licença ao 2. • offici~l da secreturia de estraD.· 
-A nssembléa geral resolve: • geiros Luiz Pereira Sodre. 
Art. L o A pensão de !J,2p000, que or:~ perce· Post~ a votos a redacl}ilo do projecto n. 49 A, 

he o tenente honornrio do ex.ercito Manoel An- de :1.880, fixando n desDezn ao ministerio da jus
tonio da Silva, cotresl)oudente á SU<l patente, H~a, e publicada no Diario 0

1
?icia! de 3i do cor

será paga de conformidade com a nova tabella rênte, 0 Sr. Monte pede a palavra. 
dos soldos em vigor. , 

Art. 2. 0 Revogam-se ~s disposições em con- O Sn. PRI'SIDENTE:- Tem a palavra o Sr. 
traria. Monte . 

Saln das commissões em 29 de Julho dQ 1880. 
-Jeronymo R. de illora,eJ Jardim.-}. C. A~e-
1iedo.-A.. E. de Camcrr{Jo. 

!88(}-N. 76 

•A commi~s:ío de commercio, industria e artes, 
a quem foi prosente ·o aviso do ministerio d~ 
agricultura, commercio e obras publicas co
brindo o requerimento em que a dir~ctoria da 
assocü1ç~o Serg-ip~nsc, ~ cujo c~rgo se acha o 
serviço de reboque a va110r na !Jarra do Ara
cajú, provinci~ de Serg-ipe, pede prorognção do 
prazo dll seu privilcg·io por m~is vinte annos e 
com a mesma subvenção de doze contos ( i2:000~), 
que tem rec:ehido nos termos do decreto n. !.[57 
de ilJ, de Outubro de :1.85~, verificou: 

• Que, tendo terminado ~m 1868 o primitivo 
privilegio concedido a essa companbin pelo ci 
wdo àecrdo, foi o prazo prorog-ado nas mesmns 
condições 1}0r m;1is dez ~nnos p~lo decreto 
n. 4.~89 de :!2 de M:~rço de :1.870, tendo, portnnto, 
findado esse noYo pr~zo em 22 de Março do cor-
rente anno. <. _ 
. ' E considerando que é indispensnvel ::i pros

peridade da referiu~ provincia o serviço de que 
se trata, e que sem u continuaçiio dilquelles fn
-vores não poder;í a dita ~ssociaç1io proseguir 
nelle, é a commissão de p~recer ·que s1:ja o go· 
-verno autorizado a renovnr por mais dez nnnos 
o alludido contrato, com as condi•:ues qu~ muis 
convenientes parecerem, mas sem alter:Jçiío da 
subvenção com que ~tli agora iem sido auxi· 
1iado esse ser,,iço. · 

• Nesles lermos, offerece a commissão, pv.r3 ser 
su.bmettitlo á deliberação desta nugusta camura, 
o seguinte projecto de lei: . 

• Art. L • Fica o :;overno autorizado a renovar 
o cojltrato feito com a ~ssoci~lç5o sergipense 
para o serviço ·de reboque a vapor na ban·a· de 
.\rac~jú, provincía de Ser~:it}e, e cujo prazo 
terminou em 22 de Mar~·o do corrente anno, 
]JOr mais dez 8nnos, estipulando as condições 
que mais convenientes parecerem . · comtanto 
que.,. .:não seja excediúa a subvenção· a.nnual de 
doze_ contos (i2:000~000), até agora paga por esse 
serv1ço. · · · 

O Sr. 1\lont.e:-Sr. presidente, o pensa· 
mento que [!residiu ã emenda do nobre depu· 
wclo por S. Paulo, foi elevat· a categoria da 
pollcia de S. Paulo á do Maranhão ou do Rio 
Gr:mde do Sul. 

Esse mesmo pensamento, foi o que presidiu á. 
emenda, que, de accôrdo com os meus illustres 
collegas de deputação, apresentei no sentido de 
iguah1'-se ~· categoria da secretaria de policia 
de Sergir.:e ú das Ala.g-ôas. 

Entendo; porém, que a red~cção dada pelo 
nobre deputado por S. Paulo :'1 sua emenda 
coaduna~se mais com os estylos, e, portanto, peço 
permiss~o á casa para o!Ierecer uma emenda 
substi Lutiva da redaeção dada a emenda que 
tive aJwnra de apresentar. . 

E' concebida nos seguintes termos. {Lê.)· 
HarmooiS<l-Se assim com a m!lsma l'edacção 

datla pala uobre deputado por S. P~ulo :í sua 
emendu, .e que pnrece·m'~ mais clara e regular. 

O Srr. Rooor.Prro DANTAS: - Apoiado. 
d Sn. MoNTE :~A,!;'r~deço G apoiado do nobre 

membroda commissãode redacçiio . 

Vem á mesa, c lida,apoiada o entra conjuncta· 
mente em üiscussão com a red::tCI(ãO a seguinte 

Emenda 

A secretaria de policia de Sergipe terá os 
mesmos !lm pr(lgado.:; e vencimentos que a das 
Alagô~s, marcados na tabella. 5.~ do decreto 
n. 5~3 de 2 de Outubro d1~ !873.-Monte. 

o Sr. R.ndolphoDantas:-Sr. pre· 
sidente, como membro da , commissão de re· 
dacyão,cumpre-me dizer á camara que a redacção 
d3 emenda do nobre deputado por Sergipe foi 
feita tal qual como passou a emenda apresen
tada por S. Ex. . · . . 

Todavia nenhumn duvida temos em annuir ã 
redacção que propõe agora o nobre deputado, 
uma vez que effectivamente essa redacção mani
fes ta mais perfeitamente o pensamento do s: Ex. 
e está mais de accôrdo como que aqui foi votad<i 
em relaçãu á provincia de S. Paulo. 
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N~nguel!_l mais pedindo :1 palavra é encerrada 
~ d!SCUSSaO Ç :tpprovada li. redacção . com a 
~meudn . · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE~1 DO DIA 

Temos, é certo, essa suprema inspecçio ; mas . 
e lia est:i claramente determinada no. Acto· Aãdi •· 
cional. A assembléa g-eral só põde annullar leis 
das assembléas provinciaes nos casos ahi defi
nidos: quando oft'endem a Cilnslituição; quando 

Po~t~ a votoso projecto n.60, de:l880, abrindG. prejudicamirJeresses deoutrns provincias O'l ·os 
o credtto de i.3:!G: 483;S4:70 ao ministerio da :wri. tratados ; e na c reação de comarcas, estes éásos 
cultura p~ra os trabalhos da emancipação "das não se dão. · · 
colonw.s, e approvado com a emenda dos Srs. As assembléas- provinclaes ·podem effectiva
~lve~ d.~ .~ranjo e Sergio de r..aslro, e remetlido mente não uttender á utilidade {>Ublica, quando 
a comm. 1ssao de redaeção. · legislam sobre a divisãojudiciana, masa.assem-

b!éa geral não é a competente para conhecer 
O Sr. Florenelo de -~reu:-Sr. · dzsso . · ' ·· : 

presidenl.e, não era boje nem por meio de um Quando somente a eonvenlencia da provincia 
requerimento que eu devia tratar das questões é desattendida, não tem a nssembléageral direito 
de que me vou occupar, mas na discussão do de intervir. . . _ - ···· 
orçamento ~a j ostiça, que terminou hontem nor O presidente; si .não estive{ de aecordo com a 
encerr.amento voluntario . Por um lado, porém, assembléa, pôde negar sancção ao acto legisla
o apo1o que presto ao gabinete, não desejando tivo, mas volta elle a assembléa ; e si é de novo 
oppor embaraços a sua marcha, e seria crear- adaptado por dous terços dos deputados pro
l he difliculdades dei? orar o or~,;amento ; e, por vinciaes é convertido em lei, ainda que de novo 
outro lado, a necess1dade rel\1 que ha de adian- se opponha a administração. 
tarmos a pnss~gem dessa importattte lei, visto ve, pois, o nobre deputado que·o. seu argu
que se approx1ma o termo d:~ sess:tc ordinaria, mento não procede : a intervenção aos poderes 
me obrigam a servir-me de uni requerimento geraes se não applica à questão. . 
para poder npreci~r questões, em cuja discussão Diz-se: :~s assembléas provinciaes podem com
me empenhei, e contestar nccusações infunda- metter abusos; mas qual é o poder que .os não 
das, 9ue foram levantadas contra a ad:ninis- commette~ Qual é o correctivo que encontra o 
trac5o de minha província. ... nobre deput:ldo para os abusos qlie póde com-

Não poderei, é certo, apresentar minha ot~i- metter o senado? . 
nião a respeito de muitos dos assumptos O ~egundo argumento do nobre deputado 
que foram apreci~dos na discussão do orçamento acho-se ·no mesmo caso. Disse S. EK. que 
d~ justiça, JlOrque são ma terias que com 0 en- competindo a assembléa geral a votação dos meios 
cerrarnento ficaram elucidadas. Todavia ha duas e o exame do orçamento, não deveria ella votar 
questões .do debate geral, coro as quaes não quantia alguma para preenchimento de coroar
posso der~~r de me occupar, porque 3p~rtes cas, sem examinar si era conveniente a creação; 
que dei me obri~am, para que sejam entendidas, m:JS o nobre deputado, pronunciando-se por este 
a eKpõr as razões que os fundamentam e ex- modo, collocou-se superior á Constituição para 
plieam. · d:.tr á ass~mbléa ·geral uma attribuição que ella 

A primeira destas questõe~, Sr. presidente niio tem: a de conhecer da conveniéncia ou in
prende-se á d9utrina sus!entada pelo nobre de~ conveniencia da creação de comarcas (Apoiados. 
pulado pelo R10 de Jane1ro, membro da oppo - O Sn. FnEIUS CouriNIIO :-O nobre deputado 
sição, sobre a attri buição, d~da pelo A c to Addic- quer que as assembléas provinciaes .vão creando 
cional ós assembléas proviuciaes, de crear co- comarcas e onerando, sem vantagem, o orça'· 
marcas. menta do imperio. . · . 

Devo dizer, antes de tudo, a S. Ex. que, si eon- 0 Sn. FLO:aENcio DE ABREU : -0 que·eu quero 
tinúa a sustentar doutrinas como aquella de simplesmente é fazer respeitar 0 direito gue às 
que se f~z -adepto a respeito deite assumpto o assembléas provinciaes foi 

0
<>arantidopela Constt·

logar do nobre deput.~do não é entre nós nÍas 
entre os no~sos adversarios. ' tuição. (Apoiados e apartes . ) · . . 

Em ~partes oppuz-me formalmente á doutrina Diz o . nobre deputado que não podemos auto-
de S. Ex. e vou justific.1r o que disse. rizar despeza sem analy~ar a sua natureza e 

Crêar comarcas é uma auribuição eonstitu- utilidade ; mas, no caso de qull se trata, .deve 
cional das assembléas provincines. . considerar o nobre depntado, ·quecabe-nos pro. 

ceder como si se tratasse de despeza certa, 
O SR. CANDIDO DE OLIVEU\.A.: -Apoiado, só cre:Jda por lei especial anterior. Si a ver))a do 

dellas. · orçamento fnnda-se·em disposição especial an-
O Sn. FtonEN'Cro DB ABRElí:-Desde que setor- terior, não podemos supprimir a despeza por 

ne dependente de outro poder qualquer, restrin- jul!!armos inconveniente a lei; cumpre 'Votar a 
ge·se essa attribuição; ~s assembléas ficam verba na conformidade da lei promnlgada. .. 

· pêadas no exercicio desse direito e não é, nem Si porventura fôr collSideraaa sem utilidadE 
póde ser doutrina liberal, restringir-se a acção ou pr~judicial a lei, não é por uma dispo_ si~. 
das assembléas provinciaes. ·do orçamento, que é um ha!an90, que se pódE 

Usou o nobre deputado para provar sua opi- revogai-a ; mas por outra li~i especial. O mesmc 
nião de dous argumentos, que não procedem. se dá com a creação .de comarcas . . Aoassemblé:l 
Primeiramente disse que a assernbléa geral tem }>rovincial votOu; a lei foi sauecionada o orça· 
a suprema;in~peeçãos~bre os aC!Os das assem-~ men!o deve · forço~·amente. consignar ·~ verbo 

, bléas provmmaes e,.pozs, acrençao de comarcas pree1sn . Não é a.let convemente? Sói: assen:i· 
estava a ella sujeita. . . . • bléa provincial cabe conhecei-a' e Q:' goverri~ 
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commissão do. parlawenki,- pó de por sBu dele-~3contece aos meus compro vincianos que r oram . 
gado influir para que a lei prejudicial seja·re- pr~judieados pela !nvn~o par~:;u::ya e que ~té 
vogada. ·· · · · · ·· hOJe esperam em V<! O a mdemmsaçao a que !Pm 

Felizmente a solução dada pelo Sr. ministro dirello, no menos algnm<l' coma da hldemnisa
da justiça de accôrdo com a maiori~ resolveu a ção que lhes é devida, pelos gTnndes prejuízos 
questão,: está votada a verba necessaria para as que tiveram_ Entretanto os moradore> das fi'On
novas comar~s. inclusive ~s de mintw proviu· teíras, que já se ncbam assim em um pé de tão 
cia pelus qunes ia recl~mur. · gr:mde de>igualdude em relação 30s <Julros ha-

0 segundo pont.o sobre o qual me julgo obri- bitantes do paiz., aind~ tem como sobre carga 
gado a diz.eralgumas palavras, afim d<J explicar um regimem excepcional, em qunnto os outros 
apartes meus, refere-se á creação de tribunaes gosam d~s garantias do jur~·- . 
correccionaes. ' A proximidade de p~izes estrangeiros u faci-

Foi o nobro deputado por S. Paulo, que sus- lidade da fuga nadtl tem com o julgamento ; e 
tentou a conveniencia desta creação, a qu.tm ~busos, podem commelter muito mais do que 
dei os apartes a que alludo. ojury, os juizes singulare~, quasi sempre novo5 

Sou inteiramente avesso á creação de tribu- e iuexperientes, dessas regiões. 
naes correccionaes. De duas uma; ou estes Um tal regimen não póde nem deve conti-
tribunaes serão -constituídos do· mesmo modo nua r. 
que o jurJ uclual, e, neste cu~o, vamos apenas Sr.-presidente, toilos os dias é o governo ac
:mgmentar as difficuldades com que ~utamos eusado por nosso5 advers~rios de abusos ou 
para reunil-o e fazel-o funccionnr regular· f~lt.as reoc3 ou. lictieias, eommc1.Lida~ pot <1Ulo
mente rireando um segundo jut·y, ·ou· serão ridades policines e .iudiciaria~. E' devéra:S para 
organizados e:xtr~constitucion(lhnênte, e então admirar o nrd(H' de qu~ se possuem hoje os 
nenhum liberal poderá sustentar 3 sua crcação .. nossos adversarios, apilroveitando- se ate dos 
Um dos fundamentos que se apresenta pm·a factos os mais insignlllcnntes para uccuzar a 
justifie~r a instituição dos tribunaes cOJ·receio- situação liberal qnondo não rot·am aind3 esque
Ii:tes é a demora, é n delongn na punição cidos os lamentaveis successos, que se deram 
ou absolvição dos réos dos crimes minimos, no pniz om :1868, por occasião ua mudmca da 
mas esse fund~mcnto não é acceitavel, porque si luaç5o e ~s scena~ trisltssin;~s. que todos pr~
si ha demora, não provém do julgamento,. sendamos, ao tempo das elei~õ~s de 1872 e de 
provém, em regra, do processo. O que se deve, i876. .. 
pois, cuidar de reformar é o processo, pnra que O que mais admira, porém, Sr. presi
n punição destes crimes seja mnis rapida, e ilão dente, é o modo pouco reg-ular com que em 
o jnlgnmento que deve ser igual pnra todos. grande numero de c.1sos se fazem essas ar:cusa-

Sempre me tenho mostrado eontrilrio ~ erea- ções. Qualquer despeitado, quulquer interes
ção ou existencia de juizes com carncter cxce- sado, p:ts~a u.m telegramma, .remette um pedaço 
pcional, por considerai-os odiosos, inconstitu- . de jornal no representante que c.onsidera 
cionaes e anli-liberaes. _ mais disposto ao awque, e alé ne~ta casa o 

Neste caso se acha o j,ulgamento especiar facto· se-.t~m dado; e sem si indagar ·a procc
existente para certos crimes commettidos nas dencia da aceusação, si é justa 0.1 injusta, si o 
fronteiras do Imperio. . individ1.10 ou gazem merece ou J.5o conceHo, 

Uma vez que toco neste assumpto, :~proveito accusa-se logo o governo, torn~ndo-sc por sua 
a occasiiio para pedir a attençãll dos Srs. mi- vez, aquelles que se fazem. écho de t~es accusa
nistros presentes, representantes do governo, ções, Yictimas dos indivíduos <jUe aJmzam de 
p:na o projecto, npresentado o anuo pv~ado sua llàa fé. Tão pouco maduramentesu pro
nesta casa, _extinguindo aquelle julgamento cede, Sr. presidente, nessas ;~ccus~ções, :JCei- · 
especial. · Laudo-se falsas ou suspeitas inform:~çõcs, que até 

Estou convencido, fazendo este appello, que a geograpllia do pa.iz esquecem : eu já vi ua 
o gabinete :28 do Março, coberente com os outra eas<1 do parlamento u·m e~foaçndo reprc
principios que tão dignamente representa, con- sentaute collocar'nil"provincia do Rio Grande do 
correrá para a.enbar com o juizo e$pecia.l das Sul a ciclnâe de Pay~sandll, e dessa eonfnfão 
íronteir3s, que nenhum fundnUiento jnstillc:~. tirar argumento contra o governo. · 

Como re[lresentnnte de uma província fron- Tem-se dado fucLos depluravci::, mas qu(,\ go~ 
teirn, protesto hoje, como tenho protestado em verno j:i os pôde evitar? 
outras sessõ~s contra a continuação desse 1:egi- .MuitO$;:':J-elles são provocados JlOlos proprios 
men excepcwnal. · conservadores; e felizes somos os liiJeraes, 

Os babitantes dns fronteiras, Sr. prusidente, por termas muito poucos casos a ·l~mentar. 
já supportam muitos onus de que estão livres Consor.ute com as aecusações de noss:>s adver- -
os do resto do Imperio; os habitantes das fron- ~arios que tem ~ssento no senado, o nobre de-· 
teiras estão sujeitos a um regimen especial da pulado· pela minha provin(~ia, uni co dnquella 
guarda n~cional, cmquanto os outros são regi· [1arte do Imperio que se acha em opposiçiio ao 
dos pela lei commum da guarda nacional, que governo, aind:~ um~ vez m:tis,desfiou accusações, 
tornou u-i?Stituição quusi nulla; os h3bit:mtes por occn~ião de discutir-se o or~amento da jus
~as fronteuas sã~ .os q~e mais ~o~reme!ll c~so de tiça, contra o presidente do Rio Grana e e a ~cçã::> 
Invasão estrangen':l, sav os mars preJudtcados do governo geral ~JIL _ , 

· em taes _.OCC3siües, porque alem da vida que O nobre deputado tem a p'cito aetuolmente, 
corre _mais seria. perigo~ ;r8m devastar .a su:~ I com,? a sua d.ele~tda Cathm·go, a Mstituíção ilo . 
propr1e~de, s~~ ~propne_dade que ~·ar::1s -vezes, presidente da província. S. Ex. ~mo_nton por 
Sr: . presidente, e mdemn1sndn (apotados), como isso todos os· dia$ :~ccus.1çües, <~prc~r:~t:~ sem 
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cossnr ns ~llSjlOilas informa(}ÕOS que lhe são 
transmitlidas da província, suppondo fazer 
acreditnr :lO governo e ~o paiz que o pre~idente 
do Rio Grnndc do Sul não est:í na nllum de 
occupar a cadeira rjne lhe confiou ()gabinete, 
por9.ue é um homem imprudent.e e alrabi
liano. 

Sr. IJresidente, cu declaro ~ V. E;{ , e bem 
sabe o nobrt! deputado a qu(!m respondo: nlio 
sou suspeito, posso fallar imp~rcialmente na 
questão. O presidente da minlla provinc:ia tem-se 
portado com uma tal moder3çlio que muitos 
já estranh~m, mas quo eu só louvo, por(jnc 
sou do numero duquelles qne entendem gue 
um dose primeiros devet·es do governo e ~ 
moderação, aquclla qutl n1io ex:cluc nem o fir
meza, nem a ·ennrgia, q11ando se torna neces· 
saria. · 

Pelos factos 3preoentudos e oprecinuos pelo 
nobre deputado em relncão a udministrução 

. que se faz no Rio Gt·ande do Sul, póde compre-

. hender a camara, desde logo, que carece absolu
tamente de fnndamen to todo o Hbello nccusatorio 
que articulou na sessão de ante-hontem. 

S. Eli.. occupou-sc ainda com o thema obri
gado, nestes ultimas tempos, da organisaçfio da 
guarda nacional. · 

Na outra casa do parlamento, Sr. presidente, 
lambem se tem accusado o governo por .ter 
feito nome~ções novns, pondo em execução a 
reforma da gLtarda mclonal, c um senador 
chegou a julgar em contradição o .governo com 
o seu àdegarlo no Rio GrDndc do Sul, por que 
este annullar~ nmas promoções, por ·não terem 
sido feitas de conformidade coal as pt•opost~s do 
commnndant~ superior. 

· Sr. presidente, o governo procede muito 
regularmente quando faz nO'V'as nomeações na 
organiS;Jção a que ·está pt·ocedendo da guarda 
nacionnl. · · · · 

Desde que se a org::miza é consequencia na
tural e forçada a nomeaç5o de officiaes, como a 
dispensa de muitos que servi 3m, ulém de outras 
razões, porque ou não cabem mais nos qu:tdro~, 
ou estes não abrangem as mesmas circumscri
pções territoriaes,(jue obrungiam anteriormente. 

Causa differente, porém, é nomear-se oíll.ciaes 
subalternos de corpos e batalhões sem proposta 
dos respecti\"OS co:nmandantes superiores. 
·A disposiç1io de lei:; que exige a audiencia dos 

commandautes superiora~, não roi revogada pela 
nova reforma, e portanto deve ser resp~itada. 

O !lX·3dminislrador da província nos ultimas 
dias da sua administração, sem ter recebido 
informação alguma do commandante superior 
da capital JJreencheu os quadros de ofliciaes de 
differentes co1·pos ilaquelle eommando superi~r. 

O Sn. FEnNANDO Osonro :-Não apoiado. · 
O Sn. FwnENCIO DE AllREU :-Passo asseverar 

a camara, sem receio de ser desmentido, que na 
secretnrin do governo não existo p~peL •. 

o Sn. Ct~.:~.anGo:- Apoiad6, é verdade. 
O Sr:. FLOilli::XCiiJ DE ADUEU: - •.• um u nico 

r:tJllll tHJm .do commam!ante. superior, o que 
seri:-t b:~smnte, nem de nenhum outro comrnan
d:mte, prop:mdo a prcimo~.ão dos officia~s ·da· 
gnarda nacional, nom~ados pelo. ex-prestdente 
·parti a comat·cn da C~lptlal. 

Ora, como a lei exige o muito bem que ós 
officines dos corpos sejam nomeados pelo presi.· 
dente, m;1s ouvindo os respectivos commandan
t~s, o presidente jD.lgou de seu dever, · !lm res
peito ás prescrit>ções da lei, nnnullar as nomea-
ções feita~. . 

O scn. acto está justificado do modo mais com
pleto ; e o nobre deputado pura ser justo, e 
mostr~r que procediam as accusações que fez 
por oc~sliio de discutir esta materia, devia ter 
comc~ado por Jêr os llonsiderandos do acto pre
sidencial. 

Demais, além dn nullidade legal que affectava 
as nomeações feitas, havia uma nullidadc moral 
qnll inteiramente as viciava. 

O ex-presidiõnte tinha feito essas promoções 
quan~o já sabia que não er~ seuão administra
dor de fucto. Si por exercer o cargo ·.elle tinha 
autoridade tambem é fóra de duvida; que sendo 
sal>ida sua demissão, não tinha mais n força 
moral n~cessari~, nem a confiança do governo 
para poder em seu nome praticar actos dess:t 
natureza: era simplesmente um occupante do 
loga·r e devia limitar-se ao e:wediente indis- · 
pensavel à mnrcha do serviço. 

O SR. FERNANDO Osoaro :-Seria preeiso 
provar essa asserção. 

O SR. FLORENcro DE ABREU : -E' uma ques
tão de datas, que o.nohre deputado póde ve-
rificar si quizer. · 

O Sn. FE'!\NA..Nno 030RIO : - Ainda er:~ pre-
sidente. . · 
.. O Sn .. Fr.onENC!O DE ABREU: -Mas era presi-
dente de facto. · 

Proseguindo nas accusações, o nobre depntado 
a qu~m respondo, ~ensurou o Dr: Henrique 
d'Avtlla por ter des1gn~do o Sr. maJOt' Joaquim 
Pedro Salgado pnra servir como commandante 
superior inte>rino, nos impedimentos do com~ 
mandante superior effeetivo da comarca da ca. 
pita!, e a proposito S. Ex. deu noticia á camara 
e ao paiz, noticia velha porque todo o mundo 
já conhecia o facto, de que o digno e honrado 
Sr: m~jor Salgado, havia dirigido uma carta ao 
ex-ministro da fazend<t, na qual exprimia a 
sna indignação pelo acto de que fõra victima. 

~ssa . carta nada tem de commum com a re· 
cente designn~fio; a nfio ser o .intentll de pre
judicar pessoalmente o major Salgado não se 
appreb.ende ·bem o q_ue teve em mira o nobre 
depuwdo trazendo :nnda ~ camara a lembrança 
desse acto, iníquo e injustilicavel, praticado 
pelo ex-ministro da· fazenda... · · 
o Sa. CAMAna.o :-Apoiado, foi uma perse

~guição inqualific3vei. 
O SR. FLOliENCIO DE: .A!IuEu: - .•• iniquidade 

em que foi co-réu. o .nobre deputado a quem 
respondo. . 

O Sn. FEnl'ÁNDo OsOll.Io dá um aparte. 
O Sn. FLoRENCIO DE: ABRÊu :,-No fim da 

adminisunção do ministerio passado teve~ 
se a estranha . pretenção, . Sr . presidente, de 
crear-se . no R lo., Grande do Sul. -nm parti
dinho offi.cial, que sustent.:lsse os amigos do ga
binete; e como o Sr. miljor Salgado era.um dos 
mais distinctos liberacs da c:.pital p·eloseu palrio-. 
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tismo, peJa suá dedicação ás idéas, como era nm Diz o art:.t9 do regulamento que baixou para 
ilaquelles a quem. todos os liberaes da provlncia a execução da ultima reforma da guarda na-
1inhnm visto sempre á frente nos dias em que cional : 
a nossa -;ausa reclamava os sacrifici~s e as • O :.commandante superior se1·á substituído 

. eMrgias de seus sustentadores, o major Sal~ado nos.s.eos impedimentos pelo official superior na 
foi por isso mesmo escolhido pelo . ex-ministro A"U:Jrda nacional, que 0 governo ou 0 presidente 
da f<~zend:J pnra ser <1 primeira vi~tima deseus da província designar. , · 
golpes·. E para torna~ bem patente c> · câfacter . . . . . 
iníquo do acto, esse crdadão, que era emprégado Ja_vê V. Ex., que_ e um_ d1re1to perfmto do 
superior, foi transferido para um cargo de c~- p_re~rdent~ da provmc1a des~guar qualquer om
tho"ori:t inferior. ~- J<Ial supenor da guardn naCional para exercer o 

si o nobre deput3dO, a-vivando diante da ca--: I ligar de co~manda,nte_ superior, ··c, P.ois, o 
maril. a triste Jemlmmça desse successo, teve Sr. Dr. Henrique d Avtla pt·ocedeu mmto !e-
porventura em v!sta diJlicultar a justa reinte- g~ lmente. . .. . . . 
gração do Sr. major Salgado, engan<~-se, porque A; p~e~erenc1a da ant~gmdade ou de patente su
felizmente aind~ nãe chegnmos á deploravel perror.na~ regula senao ~m rnlta de dcsltrnacüo, 
situação. de considerar um crime o governo é o _que qtz o meS'}l? 3~t1go. (!é) • ... nn fnllll ~e 
deste pruz, mostrar um empregado publico brio, destgnacao, serv1ra. mtermamente o offiCJal 
honra e dignidade; e honroso exemplo acaba n~als_ graduado, m:ns antigo e mais velho do 
de,dar ainda ha pouco, o illustre chefe do gabi- d1str1cto do commando superior, etc. • 
nete,_S~. Saraiva, elll;relação a un1 ~mpregado 0 SR. FERNANDO OsORJO:- 0 nobre depntado 
que, I_DJUStamente ferido, soube repelhr a olfensa esquece-se de um principio que está superior a 
reeebtda. _ , . . es_se argumento, e é qne um official inferior não 

Com relaçao a guarda naciOnal eu posso d•zer pode commaudar superiores 
que o major Salgado não é um official superior : _ 
nomeado simplesmente para dirigir eleições de O~~· FLD_RENcro ~E ABREU.- En! que~to~s_de 
freguezias. Quando 0 Imperador fQi á provlncia adll2.'nlstraçao.~u n3o co,nhcço outros ])rmc1_p1os 
do Rio Grande p~ra animar com a sua presença senao_ o~ que au!wnam l•a le_J; c n~st~ questao o 
e o seú exemplo os nossos bravos soldados a re- prlnc1pro q~e drm:ma da l.e1 é o dr_re1to de no
peUir os paragllllyos, que haviam Invadido (l mear o pres1dente um officwl su~ertnr. qnnlquer, 
nosso territorio 0 major Salcrado foi nomeado coroMI, tenente-coronel, ou maJOr. · 
comm~ndante dÓ piquete do mfuistro da guerra; Si S. E~ . não se tivesse sómente fund~do 
e taes serviços prestou, que Sua ll:agestade em. informar;ões,. saberia ainda que o official 
mesmo póde delles dar testemunho. . destguado pa1·a com mandante sup2l'ior, ficn com 

Posteriormente,quando empenhadas as nossas as honras do cnrgo e tem a precr.dencia a todos 
forças na campanha do Paraguay, fomos :~mea- omros do mesmo commando, ainda que supe
çados de uma invasão de Corrientinos e Entre- riores em patente, como tem sido decidido pelo 
Rianos pela fronteira de S. Borj3, o m.-.jor Sal- govep;to imperial, em . todas as situaÇões, de 
gndo, CC'm prejuízo aos seus interesses e ·seus conservadores ou liberaes. 
commodos pessoae~.apresen_tou-se a_marchar com O SR : FERKANDO Osonto: _ Si não houvesse 
al~mas companh1as ~o L batalhao de g~ard~ teuentes-coroneis capazes, poderia prevnlecer o 
naciOnal, e correu, f~zendo ~archas f?rç.ada:. argumento de v. Ex. mas existem- foi uma 
atravez de cem leguas de pess1m0,3 camanbos e preterição. ' ' 
em _má estação, a defender o territorio e a honra 0 ·· • ·. . . . 
n.:ICional. J?~e facto põdo dar testemunho o • Sn. ~LORENCio DE~REu.-Este aparte Ja_ está 
o no~re mrmstro d<? i~perio~ que era e_ntão 0 r~~pond1 do. Sr- presrdent~, ontr!l _:~ccusacao e 
pres1dente da provmcm, e dizer mais em que esta tem aJv_o mats alto, POIS se dmge ao gover
circumstaneias difficeis se achou nessa oc~si5o. no gera!, for a :J.u~ fez o nobre deputado pela 

O ~x-_presidente da província designou para not~eaQ~o _do d1st•!lc;o · tene~te-corouel Braga 
suhstrtu1r o ~o.ml!land:~nte superior ao tenente par,, tabelhão çl.e Sant A!J-~a. ~mda nesta censu
cQroncl Bordm1~ ho do nobre deputado a quem ra o nobre deputado fo1 mfehz. 
rc~pondo; mas e,;te, achando-se doente, deixou Mas, antes de passar adiante, permitta S. Ex., 
ale .o commando do seu batalb.ão. Quem h:Jvia reco~de ao nobre deput~do que é devérns 
de .. ser nomend? 't Queria. o' nobre deputa~ o que adnu_rav_el que, tendo S._ Ex. estranhado um neto 
o. ··actual presid~nte des•gnassi:l um officLal da :de ,drgmrlade de um p~•sano, de um empregado 
rçserva, que n~o póde ser obrigado a octi- ct_v!l, acto qu~, quando muito, póde ser conside
VJdade 't Queria que nomeasse a qnem rado desrespeita, e pelo qual o mais que poderia 
não conhecesse o serviço da gu:~rda nacional :l~on tecer ao empregada serill a:dem1ss~o, exbi-
0!1• por ·morar f6ra, não pudesse estar nn ca- l!lsse, entretan~c, na tribuna de~ta c.1mnra' um 
pltal, quro-.tcl do comrnando superior? Não era acto de indisciplin~ de um capitão do exercito 
P?Ssiv:el_; e neslia ~ontingencia nomeou um offi- !!lira com. a ••ntorid:tde superior, procedim~nto, 
c1al d!stmcto, CUJOS serViços eu :~cabo de enu· Sr . prestdente, de que lhe pôde result:lr não 
merar, que além de tudo merecia a sua con- uma simples demissão do c.1rgo, mas um con
fiança. . · . , se!~o de guerra e a ap[llic:~ção das sevéras peo:is 

DIZ o no~re depntado: nomeou ille,<ralmente m1l1tares. 
porque hav1a offic1aes que llies eram superiores R~firo-me ~_carta, que~ o nobre deput:~do luu 
em patente. · _ aqus, do cap1t:lo Dantas, com autorização destll, 
i 9 nobre deputado ve1u fazer accusações por contra o presidente da proVíncia do Rio 
n1ormações, o nobre deputado não leu a lei. Grande~ 
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·· ·o Sn. FEB.NANoo osonxo : - Elle ·o re~ na qua-
lidade de deputndo. · . · 
. 0 Sn. FLORENCIO DE. AenEU: -Não O fez tal 
como deputado, pois escrevendo uma r.arta n5o 
exercia o mandaLn legislativo e nem deputado 
mais era; porquo o bien.nioda legislatura provin· 

· eial estnva findo. . 
Apreciarei agora a accusação do nobre depu

tado rnlati v a ã nomeação do tenente-coronel Bra
ga. O nobre deputado para fazer acreditar que o 
~overno tinha andado mal, d sse que em caso 
1dentico se ·tinha mandado proceder a novo 
concurso. S. Ex. está enganado ; o caso que 
recordou não é identico. Em Sant'Anna do Li
vramento o nomeado não entrou om exercício, 
portnnto o concurso ficou de pé, o cargo con
tinuou vago, e pois. não tendo entrado o pri
meiro nomeado no exenicio do cargo, o governo 
podia, muito conforme a direito~ nomear dentt·c 
os concurrontes outro serventuario. O mesmo 
não se de11 .em Uruguayana. O nomeado ficou 
louco, depots de ter t.omado COI)ta do o:Dcio, o 
logar ficou então vago ; novo concurso era ne
cessuio .. As hypotheses são pois dift'erentes; e 
sendo dtfferentes, o nobre deputado não póde 
applicar a ambas a mesma regra. 

O SR. FERNANDO Osonro :- Ha engano de v: Ex. Eu citei o facto de Uruguayana para 
·mostrar que tendo ficado vago o Jogar, devia 
haver concurso. 

•· O Sa. FtaRENClO DE ABnEU :-Não tiuha lo
gar o concurso nahypothese: o cnrgo continuou 
vago, por não ter .o nomeado entret;tnto em 
exercício ; o concurso permmeceu de pé, e ·o 
governo -nomeou o serventuario dentre os que 
tinham concorrido. 
· Accrescentarci ainda ·que.o governo proce· 
dendo legalmente, reparou ao mesmo tempo 
nma injustiça; porque, si os doru, o nomeado 
anteriormente e o outro são cavalheiros dis
tinctos e merecedores de apreço, o nomeado por 
ultimo, tem mois serviços, como reconheceu o 
proprio presidente, delegado do ministerio pas· 
sado, que o nomeou provisoriamente, sendo de· 
pois essa nomeação al:!nullada pelo governo 
que sustentava o ex-pres1dente ... 

O Sa. FERNANDO Osomo :-Ambos são dis
tinetos e com mnilos b.ons serviços_ 

o SR. FLORllNClO DE AllREU :-sem duvida, 
mns o tenente coronel Braga tem mais serviços 
do que o capitão Ananias, notando-se que 
aquelle juntou á petição ao governo imperial a 
sru~ fé de officio ; emquanto que o primeiro no-
meado não produziu est.a prova. · 

O SR. FERNANDO Osomo :-Podia não apre
sentar, mas não se póde suppor que a não te
nha. 

dente, demittindo-os, pratica um acto que cabe 
em suas attribuições e -pelo qual não póde ser 
censurado. Não obstante, ou direi, ao .nobre de
putado, om relacão a uma dessas demissõ:~s _ 
9ue S. E!·· ainda f11ndado só mente nas su~peitas 
mfor!Jlaçoes . que. recebe, labora ·em confusão. 
A le1. que autor~za a nomeação de õllicial do 
exe.r~tto , honoral'lo, ou guarda nacional para a 
pol~cta refere-se ao com mandante geral do córpo 
e nao a cornmandalites de destacamentos. 

o SR. FEB.NA.."i:lO ÜSORIO :- 'c om m:~is r3zlio . . 
, 0 Sn. FLORENCIO DE A BREU :- Aqui, não ha 

argum~nto de !Jlais razão ; .para o com mand-o 
·geral e necessano que o nomea.do pertença a 
uma das tre~ classes, para os commandos de 
destacamento, qualquer individuo póde ser no-
meado. · 

Tambem nãt procede o argumento que tirou . 
o nobro deputado da nomeação do c:~pitão Vl· 
cente Lopes para o d.estacamento de S. Jero· 
nymo, porque o o.mcial demettido da policia de 
Sant'Anna_fora nomeado para a gunrda.nacional 
da fronteua, e o commandanle de policia na
quelle termo não est.i comtemplado na nova 
org~niz~ção e pertencia á guarda nncional do 
reguncn commum, o que é cous::~ differenle . 
Cen~urou ainda o nobre deputado a nova sus
pensão elo Dr. Luiz da Silva Flores Filho dele· 
gado da juntn de liygiene publica. · ' · 

Sr- proidente, occupando-me com este eapi
tu~o das accusações do nobre deputado, cemeça
ret . declarando a V. Ex. l[Ue quem concorreu 
mats etncazmente para que o: Dr. Luiz Flores 
Filho obtivesse esse cargo, foi o .orador que· 
neste momento o~cupa a attenção da casa. 

No· dia mesmo em, que falleceu o anterior 
dele~ado, Dr. Ubatuba, de saudosn :memoria, o 
Dr . _L.uiz Flores Filho passou um te!egramma 
pedmdo esse logar; e como seu pai se mos
trãra acanhado em solicitar o cargo para o filho, 
indiquei-o, por intermedio de um·collega, ao 
governo, <_IUe aceitou _a indicação, nomeando-o 
logo dep01s. . 
~efi.~o, i~to, por duas razões : f. a porque não 

fUJO Jaroats a responsabilidade que -· me possa 
tocar pelas indicações que faço para preenchi· 
ntento de cargos publicos ; 2.• p3ra .mostrar que 
nao sou arrastado por_sentimentos hoslis a esse 
moço. . · 

Ao principio fiquei salisfeito por me pitrecer 
que tinha feito· uma boa indicação, mas ·depois 
tive o pezar de vêr que me havia enganado e n'fio 
occultei a responsabilidade que me ~bia. 

O. Sn. FERNU.1lo Osonro ·: -}las porque se 
enganou? , . 

O SR. FLORENCIO DE ABREU : -Porque ? 

· O SR. FLonNclo DE. ABiiEu:-Qnobre deputado 
ainda accusou· o presidente da província por 'ter• 
demHtido commandantes de ·destacamentos po
liciaes e um delegado de policia. A esta accusação 
responde-se -do seguinte modo :-o. presidente 
da província é_ ~ primeiro. responsavel ·.pela 
ordem e tranqullltdade pubhca; e tem portanto 
o direito de escolher livremente. ágenies que 
mereçam sua confiança. Desde que aquelles que 
oceupam os cargos . polieiaes .a ;perdem, ·o presi·· 

TOIIIO ID.~. . 

Direi simplesmente ao nobre deputádo: porque 
me convenci qne o cargo podia. ser melhor 
preenchido. . ... . · 

O Sn. FEn~.&:Noo Osonro:- Não era intelli-
gente? Não era honesto? . _ 

O SR; FLOBBNCIO DB ABtwJ:-Attenda o nÕbre 
deputado ao que· vou. dizer-, e antes de tudo con· 
.vença-se de que:me não occupo-oom ó indivi-
duo, mas com o funccionario. .. '- · 

q presidente d,!l provincin'su.spendeu~o :a pri
~e1ra vez, e .mutto regularmente; porque, e a.Q 
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tratar dá questão de esgotos occupar-me-h.ei mais ·manto do recurso imerposto no processo do 
detidamente de5te facto, tendo-lhe o mesmo pre, Dr. Lulz Flor~s filho, basta dizer ~ue, eonforme 
sidente da provinda ordenado que_ enviasse com cartas que li, o procurador da coroa, cuj\ls qua· 
informação ou se1n ella un.s l)apeisqu~lhe hn· lidades pessoaes sempre me mereceram elogtos, 
-viam sido remettidos, ácerca de:!() dias~ para in- mas que é Lambem apaixonado em politica. 
formar, elle rec·usou-se formalmente a ob~decer viu-se obrigado a declarar a seus cotlegas . que 
! ordem. não podi:Jm atacar pelo modo porque estavam 

O que em tal emergencia,. cumpria ao presi- fazendo os actos do governo ! 
dente fazer? Deixar-se desautorar? Não, se- A resposta que teve foi : que eram indepen
guram~nte : não era n sua pe~soa que estava dentes, que podiam avreciar como en,endessem e 
em quP.stão, mas o principio da autorid~de, que qualificar como julgassem conveniente os actos 
devia fazer respeitar. do governo, os da administração, a que alli 

A consequencia natural e for~nda da desabe- mesmo lançaram os mais duros epithetos _ 
diencin era a ~uspensão e o processo do empre- ! o SR. CAMARGO:- E' verdade, são uns ener· 
gado. gnmenos 

Disse o nobre deputado: m~s foí allsolvido, · . 
ficou condemnada a suspensão O ~R. FLORENcro _DE AllllEU:- ~r. prestd~nl_\l, 

Senhores, o que importa que fosse absolvido? fiquet realmente trtste_ quando h a _descrtp~ao 
Seria a primeira vez que um empregado coosi- que me ~eram da att1tude desse tnbunal em 
derado máo pelo governo obtivesse ~ absolvição tal occas.wo. . . . . 
do poder judiciario? . . Um trtbunal {lohtt~o, lUXl3 camara _ facc:10sa, 
. O juiz de direito que decre:oa a desp~ouun- trat~udo de advers~rtOs. r~ncorosos, n~o proce

CUJ. o nobre deputado sabe, e meu aft"eiçoado, dena de modo mmto drfferen.te. 
entretenbO com elle relações de amizade, · O Sn. FERNANDO Osoaro ;- M:as o Sr. Dr. 
mas devo rlizer; nesta q_uest1o não andou IJ~m. Flores Filho é liberal, é adversario. 
Podia ab~olve:·-, se julgasse ju~to, o Dr. Luiz 0 SR. FLORr>NCIO llE .-\BREu:- Mas estava li
Flores Filho, mas não devb fazel-o, eu o creio, gado aos conservadores, como 0 nobre depu-
senão no plenario, depois que a promotoria pu- tado. -
blica tivesse sustentado os interesses da soei e· 
dade, que representa, e o accusado houvesse O Sa. FERNANDO Osoruo:- Não estava ligado 
offereeido a sua de(eza, e, ·nào tratando-~e de tal. Quer se f,Jzer convencer o publico disso, 
objecto ·ae tal ordem, despronuncial-ojlogo, pura mas a imprens:~ conservadora é a primeira a 
e simplesmente, p~>r improcedeocia do processo. contestai-o. Não ha tal liga~o. de liber~,es com 

conservadores . . 0 Sa. FERNA...,OO OSORIO :-E' Um juiz mmiLo 
IIl tegro. (Ha outN1.t a par tu.) 

O SR. ~LORENço DE AllnEu: -Não é esta a O Sa. FLORENcro DE Amu:u:---'Os factos provam 
questão, nem eu·supponho que o juiz. de di· o contrario; e demais a causa era commum, 
reito, procedendo por essse modo,tivesse em seu porque uns e outros constituíam a opposição. 
esplrito o intuito de prevaricar, -podia ter ce- Não "óbstante a despronuneia, disse o nobre 
dido a sentimentos, que sendo aliás resveitavcis deputado, o presidente o suspendeu de novo, 
nemsempre são a .fiel expressfio da justiça, mas sabe V- Ex. a razão por que o fez.~ Tendo 
podia ter dominado em S3a animo a considera- o distincto facullalivo, nllmeado interinamenle, 
ção de que a opposição é frac~ dei~nte do poder, tomado conta do cargo, . não encontrou um 
ou outra; mas não qur,ro penetrar as intenções papel, não ~ncontrou. um livro, uma nota, um 
do juiz; digo apenas que não andou bem. · registro; o archivo n~o existia Sr. presidente .•. 

O SR. FERN.U'WO Oso:aro:- ACho' qÜe. é in- O Sn. CAMARGO;-Attestava a mais absoluta 
justo para com. seu amigo. desídia. 

O SR. FLORENcro DE Antnm:- Não, não S0'-"1; , O Sa: FL9RE~CIO DE Ai!R~u:-.... e~a- uma 
iniusto e demais a bo~ justiça comeya por casá·, , co usa tmagmaria,; a des1dta no exerClctO do 

QaaJJ.to â relação, lião me demorarei em apre· . cargo estava mamfesta. 
ciar o seu procedi~ento n~ta questão, eon- · o SR. FERNANDO Osoroo.---"Esperemos pela 
soante co~ suas anttgas praL~~as-. : ·defesa :que h<t ·de ser completa. ·· 

O propr1o nobre de~utado Ja deu testemunho . · . ._ 
.·do caracter d~· relaçao de Porto Allegre na: O. SR. FLO_RENCIO DE AB~u:-Em t~J caso nao 

nssembléa· provincial do Rio Grande do SuÍ, na . podta .o.prestdente consenttr que.continua~se no 
imprensa e aqui fallando, ou vindo em meu · exerct~IO do cargo o empregado que nss1m se 
auxilio,-quando ~ccusei esse lribunal em 1877 esquecm dos seus deve!es. . . 

·ode :mostrar-se mais :politico do que judicial. • . Eu mesmo_. _Sr. prestden~e, e assumo _!nteJ.ra 
· ·- · . a responsabilidade da mmha ~ccusaçao, ~u 

o Sl!.:. F~IIN.L"'DO o~oRio·- Os desembarga- mesmo .posso da"r ~es\emunbo.de facto, que .não 
-dor~ nao sao os mesmos-. . . mostra .zelo -da parte do -delegado dajlm&a de 

O Sl\. Fto».&Ncro nE AlmRu:-São os mesmos.; ";Icygiene. 
·O trib~~al, Sr"·c presidente, ·comp~e-~e . ~os · ();SR. FERIUNDO OsoRro :-Nio-,apoiado. 

m~mos JUt:Les, ba.apenas novo um, tao pohltco · • , . 
e tao conservador-como'os ontros. O Sa. CAltAnGo.-ApOlado. 

P.ru;:a que V. 'EX:. ;~juize ·dos ex-cessos a que O SR. -F·LOUNCIO DE ·ABlli:u :- V.. Ex. Sa.be 
se ~ernram arrastar os-desembargadores da re- qne, i)elos regulamentos ·que r~m •o -exerciaio· 
-laçao de P<1I1o ·Alegre, por o~:C~~sião do julga- da--medicina -e-da pbar.macia, ·nenhum indivi-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 271U11201 5 14:58 - Pêgina 9 ae 31 

Sessão em .31 de Julho de 1880. 5S9 

duo, não formado, póde em cidades ou villas, em dadas. E~riptos suspeitos de jornaes, exage-
que haja pharmacias de formados, ou em outros ra~ões ... , -· . 
lugares, sem licença, aviar receitas. Pois bem; 0 S "· ... ' 
na ·capital de ·minha provincia, onde ha muitas R, l.uUIABOo:-Intrigas, 
pbarmaeias .dirigidas por homens com titulo O SR. FLORENcro DE A.e!IEv:-... intrlgas, íal-
acodemieo, existem drogarias que aviam recei· sidades manejadas pela especulação, apenas 
tas; e ·o que é mais interessante é que uma das têm servido para desfigurar os factos, e os tele· 
drogarias, que commette o abuso é . aquella grammas do presidente da provineia, aqui pu
onde o delegado da hy~riene publica tinha o blicados, não podi;Jm expôr, por serem telegram· 
sen. consultoria. mas, os factos -em toda: a sua extensão. 

Considere agora a camara si com este proce- Vou dizer o que se deu, historiando a -questão 
di}llento o delegado da junta faria respeitar a desde"Seu principio. 
le1. ·· Como todas as cid:1des que têm um certo des-

0 Sn. FruuuNDo Osonro :-Ignoro este· facto. envolvimento, que crescem e progridem, .Porto 
o SR. FtOBENCIO DE AIIREU :~Accosou ·ainda Alegre necessita de um serviço especial de es-

o nobre deputado (note v. Ex.) ao presideme gotas, serviço que se tornn tanto mais necessa· 
da provinc13 pela pris.''io sem nota de culpa do rio, quando faz-se de escoadouro da cidade a 

. alferes Britto. · bella hahi:l que a cerca, formada de agua doce, 
o que produz grande damno á saode publica. 

O SR. CüU.nGo :-0 grande general das-des- As más condições em que nós, os morado-
ordens. . · res de Porto Alegre, nos achamos a este resp~ito 

O SR. Fu>RENCIO l>B AnnEO' :-Diga-me 0 nobre se a_ggrnvaram depois do estabelecimento da 
deputado, como considerou esta prisão, judicial companhia de abastecimento de :~gna :potavel, 
ou militar ? · _porque,com a abuudancia de agua de que gozam 

todas as casas, faz -se lavanderias em quasi todos 
O SR. FERNANDo Osonro:-Milit:J.r não é. os quintaes, e as agnas de sabão abundam nas 
0 Sn . FtORBNClO DE ABREU:-Pois bem, ainda ruas. 

mais improcedente se torna sua accusação. Attendendo a esta necessidade urgente e re-
Sr. presidente, não se tratando de caso de prl- clamada pelos povos, já uma legislatura con· 

são administrativ~, a prisão do alferes Brito foi .servadora,a unicn que temos tido no Rio Grande, 
ou judicial, ou militar. Si foi judicial, devé· ha muitos annos, autorizou o governo da pro· 
saber o nobre deputado que não podia ter vincia a contratar o serviço de esgotos, não só 
lu~ar . senão em virtude. de um mandado de na c·apital, como nas outras·duas cidades prin· 
jwz ou feita em flagrante, mas tlagrante de que cip~es da provincia- o Rio Gr:ande e Pelotas. 
um juiz competente tomaria conhecimento; e ·o sn. CUURGO:-Apoi8do. 
:pois, si a nota de culpa não foi recebida, nada 
tem: com isto o presidente, mas o juiz que or· O SR. ·FLOilERClO DE A:sREu:-Nessa occasiãG 
danou ou que autorizou a prisão. · - oceupava a cadeira da presidencia o finado 

Si ella foi militar, ainda menosjusta é a cen- Dr . Jo~o P~dro . Carvalho de l'tforaes ; o qual, 
sura. V_. Ex:· sabe qne as prisões militares não usando da autonzação que lhe fm dada, mandou 
estão reguladas pelos mesmos preceitos qn.e re. afil.x&r editaes, chamando concorrentes: Foram 
gem as prisões civis, nem são cercadas de iguaes apresent:J.das dift'erentes propostas, e afinal· e$· 
formalidades, mas quando o fossem, não é o colheu o presidente a de Felisardo &Comp. , 
presidente quem prende : o orA.<;idente póde Feito o contrato, foi elle á assembléa pro- . 
man<lar prender, mas quem reàliza ou faz rea· vincial. Remettido á commissão respectiva, de 
lizar'a prisão é o commandante das nrmas; e qne fazia parte o nobre deputado o Sr. · Dr. 
neste caso, si pudesse proceder a aeeusação, re- Camargo, engenheiro, elaborou a mesma com
cahiria a responsabilidade da falta sobre a auto· missão um parecer, que foi adoptado pela as· 
ridade militar enlio sobre o presidente da pro· semblén, contrario ao contrato celebrado pela 

. vincia. presideneia, que fieou·por isso invalidado . 
. Mas não ha motivo para accusar-se nem O SR. CA.MA.Roo:-E' exacto. 

mesmo a au1oridade militar, porque o alferes o Sa. FLORENcro DE ABI!.Eu:-Tudo isto 5·6 fez: 
Brito foi preso militarmente, está submeuido a sem barulhos, ·sem desordens .• : 
conselho âe guerr~, e os presos de tal ordem 
não recebem nota _de culp3. O SR, C..WAll.G<l:-Apoiado. 

. Chego agora a um assumpto, sobre o qual vou O SR~ FLORENcro DE ABREu:-, .• sem que nem 
dizer alguma causa, sómente por ter sido trazido na imprens:~; nem por outro qualquer modo . 
á discussão pelo nobre -de~utado, que o procu- apparecessem manifestações contra .contratos 
ron explorar como arma de opposição e .in· para .o serviço de esgostos. · 
eluiu-·o em seu libello accusatorio : é 3 decon- Desfeito, porém, o contialO primitiv;.~, reco
tada questão do contrato-~ para.~ o serviço-de es· meçaram as reelamações por um .serviço reg'\l]ar 
gotas em Porto Ale~e~ Rio Grand~ e Pelotas, de ·esgo~s; A' frente dessas reclamações ~ppa· 

,_ com o cortejo de motins e desorden5; . em que ·receu a - ~rnara m:unicipal_ de ,Porto Alegre, e 
tanto se celebrisaram ·.os' C:onsenadores· de par- entre os membros _ -da camara municipal, que. 
eeria com .os amJgos donobre~ deputado: mais .sensível tornavam, a: necessidade do esta· 

'sr. pi-esiden\11, a 'opinião publica da·cõne n,ão beieeimento de esgotos subtemntos, se -en
póde ainda fazer -um jUizo :a respeito deste ne· contra o Dr. Luiz da: Silv.a · _Flotes Fil]lo, o 

-gocio,porqne explicações:SatiSfaetoriasnão .foram mesmo que tão saliente iJ_apel rep_resenlOu nas 
. . . . _· .~ 
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. manifestações havidas por oceasiõ:o de ser pre" O processo f!éou . termii:t:ido quando jã era 
·sente àassembléa o novo contrato . · -· · ·presidente o Dr. Felisberto Pereirada Silva,-

Eu vou ler · rnpidamente, .porque nãe desejo que, em vista dos . pareceres, deliberou fazer o 
· f4zer discursos de pedacinhos de jorriaes e contrato com Amaia de Gusmão e remetteu 

papei! impressos, o· que se encontra ern diffe· todos os papeis ã Dírcctoria ProvinciaL Estava 
rentes relãtorios da municipalidnue de Porto· ·finda a questão, ·nada mais tinha -que ver a 
'Alegre, apresentados á assembléa· provincial. presidencia, porque a decisão estilva àada e o 

_No rela.iorio d~ 1876 se lê · (fê) : ·· .. contrato devia ser feito na f)írectoria da Fnzenda 
Provincial, e até- creio que sem dependencia 

• O actual systema de limpe:za, além de ime de assignatura do presidente, a seguir-se a regra . 
mensamente dispendioso, não · corresponde ás relativa a outros contratos. ·· · · 
necessidades publicas da cidade. A camara es- Não obstante, 0 procurador fiscal; 0 Sr. Dr. 
pera de. vossa SCI1icilnde pela t:lnsa commum, Antero d'Avila,redigindo an.inula do contrato, 
que cureis do estabelecimento da iimpeza por · per urna deferencia \}essoal, mandOil·.iJ. :w ex-
meio de encanamento subternneo. · · · presidente Dr. Carlos !<'!ores. 

c Está assi:;.nado entre outros o Sr. vereador o Dr. Flores, no intuito de· prejuilica:r: os · 
Dr • Luiz da ::.ilva Flores Filho. • contratantes, porque não eram seus affeiçoadas 

No rel:!.torio de !877 diz tambem a eamarn políticos, depois de ter a minuta por muito tem- . 
(ré): po guard_ada, mandou que a respeito deUa desse 

c o uni co systema que consultn todas as exi- pare~r seu irmão o Dr. inspector de sao.de 
<>encias que impõe este ramo de serviço é o publica_ - "'' 
àos esgotos subterraneos. A camara espera que Vê-se bem que. o fim uuieo de.'. te despacho 
na presente reunião tomeis providencias que· era protelar ; pois que, não havendo planos, 

. tornem uma realidade as dispo$ições legislativa:>, por se obrigarem os contrat~ntes a . apresento.~ 
· qne adaptaram este meio commodo e hygienico rem posteriormente os planos, q11e seriam sn· 
de limpeza publica. · . jeitos ó. approvaç~o da presidencia, nada tinha 

c Está assignado.._entre antros, 0 Sr. vereador aind~ que _ver"Cl delegado da · junta de hygiene 
Dr. Luiz da Silva !''lores Filho.• pubht:l com o contrato. Entretanto, o Dr. Flores 

mandou ouvil;o; e foi justamente porque nada 
Em 1878 diz. ainda a camara em seu rela1orio tinha que ver.· esse delegado d~ !iuita .de saude 

(lê).: · -pulJUca co~ a rninut~ do contf<lto, que o presi
. • A limpeza de ma terias fecaes e aguas ser- dente Hennque d'Avlla, ao tomar c.onhecimento 

· vidas, pelo systemn por que é hoje feito, n5o . do assumpto, exigiu a remessa da minuta, com 
corresponde nem ás aspirações, nem ás neces- ou sem parecer. . . 
sidades ~e !liDa cidade da ~alegoria. da capita-l Restituida :l mimitri á .presidenci~, .effectuou~se 
da provmCia. · · o contrato, que foi rerilettido a assembléa pro-
. •O uni.:lQ syslema que consulta perfeitamente vincial. · · 
e attende a to_das as exigencias· que impõe este Até então não havia absolutamente app~recido . 
ramo de serv1ço· é o dos esgotos subterraneos. ' eousa alguma contra o contnlo; nem a popu· 

< A camara espera que na presente reunião !ação . se tinha manifestndo, nem a imprensa" 
torneis providencias que tornem ·uma re~lid:lde tinha oppos1o uma · unicn queixa; corria. esse 
as disposições da lei, que adaptaram este meio negocio como tinha corrido ... anteriormente, 
commodo e hy:;:ienico da 1in1peza pUblica;• quando se tratou à primeira vez deste objeci.O-

Está assigno.do, tambem entre outros, o Sr. mas o prim~~lvo contratante, o do contrato rep: 
Dr- Luiz da Silva Flores Filho. . . provado pela . assembléa provincial em i873, 

A assembléa provincial, :í vista destes con· despeitado por se achor concluído um novo 
stantes pedidos . e réclnmnções geraes, entcndeú .~.ontrato e querendo, talvez; tomar um desforço 
dever autorizar de novo o presidente a contratDr ·ão prejuizo que teve, espalhou um nvulso, no 
o serviço dos esgotos. Com effeito, nn sessiio de _qual, segundo se deprehende da discussão ha~ 
:1878 deu poderes ao presidente para realizar o -:vida, certas clausulas do contrato eram perfi· 
contrato_com quem .maiores . vantagens o!Tere- damcnte interpretadas, os prazos e os _ preços 
cesse. · exagerados_ 
· O presidente da província, o· Dr. Americo · Pore~te modo illudiu e preveniu o animo da 

Marcondes, em obediencia á lei, mandou cha- pop~laçao; e V. Ex.. sabe que custa muito 
mar con.currenles, e apresent&r:.lm- se, findo o fazer uma população de animo .prevenido volto.r 
prazo, duas unicas prop()stas: a de Holtzeweissig· ntraz de um juizo formado. · '1 

, 

& Comp. , e a, que depois foi aceita, de Antonio· :· Começaram então as . manifesUlções por parte 
Soares A maia de ·Gusmão, cidadão conceituado de-alguns cidadãos, mns;como disse, já estava ·o 
e geralmente. estimado: __ _ -· . . . . ·. , ._ c~ntrato. na.assem~léa., .1\. com!'lissi\o de jus· - -

Jos_é Mânile! -Feli~ardo,a quem _ante h ontem se· tu;~;cuV1d~ a respelto, deu o umco parecer que . 
refer1u o nobre deputado; não apresentou pro. Ih~ competia formular, porque ella não p~dia · 
postêls para 0ste segundo contrato: o nobre conhecer senão d:.~ legalidade com: que havia 
deputado foi illudido. Recebid3S as propostas, sido elaborado o m()smo contrato; ·opinou, IJOis, 
foram ellas processadas pela directoria da ta- p_elasua approva~ão,_yisto gue :1 lei que .o aúto~· 
zep.da pro-vincial, pela repartição das obras pu- ru:ava hav1a sido respeiu.da. · · · · 
b_ltras, 9Ue : o J!Obre depnt;ldo· dis~ qne nã!)_ Nesta pbase da QllestãQ .cemeçon- a dese- . 
tinha stdo . ouvtd~; mas que o fo•,e emfim; nhar~sea campanha .politiea. · · . ' .. 

. po~' !odosos _funcc;onarios que · costumam' in- ' ' Â má disposição de animo em que se acba~a : 
terv1nm assup:~ptos de tal ordem. um:f parle da população podia ser exploràda com . 
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tanto mais proveito, quando Se approximavD a 
eleição do i. 0 de Julho; e os conservadores de 
minha provincia, unidos aos amigos do nobre 
deputado e do nosso collega fallecido, Dprovei
taram"sO do acontecimento do. momento para os 
seus fins... ·. ·. · 

0 SR. FERNANDO Osomo:-IgnórÓ isso. 
0 SR. FLORENCIO DE ABREU: -LeVcllltaram a 

sen turno bandeira contra. o contrato, exage
rando tudo, por todos os modos procuraram 

·. tornar odiosa a qneslão; agitaram a população, 
promoveram manifestacões para que a opinião, 
mal escl~recida, se revoUas~e contra os liberaes 
e nos abando!lasse, depois de tantos annos de 
apoio,n~ eleição municipal, que se approximava. 
- Eis ahi,· Sr. presidente, todo .o vulto que 

tomou a questão; as .proporções a que chegou 
deve-se a uma exploração politica l 

O SR. FERNA.>mo Oson1o:- O nobrõ deputado 
adivinha. . 

0 SR. FLORENC!O DE ABREU:-Não adivinho, 
·narro os ~facto~; e tenha paciencia o nobre depu· 
tado, si a verdade o encomnioda. 
-No senado se disse que os conservadores são 

quem pagam actualmente as custas. Ha "nisto 
um en,sauo: Os conservadores são quem dão 
causa as custas, mas nós é quem as pagamos, 
e sempre. No se .reproduziu, ainda agora, na 
capital da minba província; p_or occasião-deste 
malfadado negocio de esgotos. .: 

No_ jbrnnl O Conset·vad.ot· foi . publicado um 
... escripto concitando o povo ãs armas, acon

selbando-o_,_a ir á-assemblca provincial deitar os 
deputados pelas escadas a baixo, a ir ao palacio 
do presidente d:1 província e obrigai-o a largar 
mão do poder. 

Por essa occasião teve lug!)r a primeira ma
nifestação, de que deram noticia os jorn~cs 
desta cõrte; foi objecto de debate nas duas casas 

· do parlamento, e:deu causa a accnsações ao pre-
sidente da província. . 

A' frente della, dizem os jomaes da capital, 
achavam-se directores do -partido conservador e 
amigos do nobre deputado, cujos nomes são ci· 
rodos. Depois de terem ido âs casas de alguns 
que mais salientes se tornaram na. opposiçâo ao 
contrato, os manUestantes, ou umu gr_ande parte 
delles, dirigiram-se ó residencia do prineipal 
contratador, á typograpbia da. Reforma, as nssal
taram, quebrando ·as· vidraças, ·e mais adiante 
irian:i, ·si-não fossem impedidos •. , 

AccusNe o presidente.de haver fei1o dispersàr 
os deso"rdeiros;-.Senbores, si alguma·cousa ha 
a notar, é que .. o presidente deixasse os amotina
dores ir'tão longe, não os ·contendo antes, o que 
é.devjdo por,certo, a;julg~r:.que _n m~nifest~~-ão,: 
como' as que fnziamos. quando eràmos oppo· 
siç_ão,"n~o nltravassarei as raias da .legalidade. 
~Entretanto, foi o presidente accusado de ter 

acütilado o povo: pacifiço·! .. . . ' 
O SR .. FÉRNANDoOsonro :-"V .. Ex. não é per-. 

feitamente. exacto quando d~ que só ojor!lal 
··O Conservador. accusou o. prestdente . da provm

ci:i ; ;alguns jorna~s liberaes ta:{nbem,o fizeram. 
. o ·SR~ FLoRENCio DE Allrmu :-Não to i isso.pre-. 

Cisamerite ~ que eu disse ; ,mas declaro que não 

se pronunciou contra o presidente jornaHiberai 
nlgum. ··· .. . . 

O Sn. FERNANDo Osotuo :·..:...E' que V.. Ex. não 
leu. ."" · · · · · · 
· O Sn.- FLORENCro DE Anru:~ :~Leio Lodos ; . e' 
desa(lo o nobre deputado apresentar nin só 
jomalliberal que accusasse ou accuse· o presi-
dente. - · 

O Sn. FERNANDO Oson1o :-Que fosse contra o 
contrato de esgotos·; comprometto-me a apre
sentar. Houve até transcripção no J01-nal do 
Commercio. · · · · 
"'o Sn·. FLOllENCIO DE ABIIEU:-Contrato de esgotos·' 

não é · presidente, mas · tambem não vi um só 
jornal liberal pronunciar-se contra o serviço de 
esgotos. 

Eu não confundo, Sr. presidente; nem se deve .. 
confundir os amolinadores da praça publica com 
os cidadãos que, exercendo um direito garan
tido pela Constituição, se manifestaram contra 
o contruto, pedindo muito regularmente n sua 
rejeição â ussembléa provincial. · 
· Esses cidadãos, bem ou . mal, se achavam 
convencidos de que o ~ontrato era nocivo, e pro-: 
cederam muito regularmente. Sua conducta é 
tanto mais respeitavel, quando, ao verem o de~-. 
vio que a especulação politica dava ao pronun
ciamento que. faziam;. · não _só. pela imprensa, 
como em_ petição á assembléa pr!)vincial, do 
modo mms solemne protestaram a sua, não co
.participação rias manifestações da :rua_ e vio
Jencias pr11ticadas, que reprovavam. . 

O Sn. FERNANDO Osoiuo:- Eu tambem··não 
approve_i o apedrejàmento. · ·· -

O Sn. _Pl\ESIDElUE:-Si o nobre deputado tem 
de alongar-se muito,_ eu lhe peço. licença para 
votarmos o credito emquanto ha numero. 

o Sl\. FLOitENC10 DE AllREu:--Não, nem posso 
mesmo alongar-me. . 

:i.\lostrarei 3gora ao nobre deputado, e sem mil
servir -de informações de jornaes partidarios, 
conservadores_ou liberaes, que não adevinho: 
quo digo o que lodos sabem, o que é publico e 
notorio, o que os factos ·demonstram. · 

Attcnda o nobre deputndo pnra o escripto qu~ 
vou ler ·do orgão do commercio importador da 
capital de nossa provincia; o qual não se envolve 
em nossas guestees . políticas; n Ga.zeto. de Porto 
Alegre n. i32 de Junllo ultimo. . . . , 

O SR. FEENANDO Osoato:-Si ba jornal parcial 
é esse, é, .que Dâo se envolve em politica como 
V. Ex' desejaria. 

O S:a; FLORENCIO DE ABREu;.-.; .. (lê): . 
~--ESCANDALO.-HonteDl, á~ noite, presei:lce'ou 

n nóssa . p:icrt:ca ca pita! scenas de desordem e· 
de vandálismo, como não ha memoria dellns~ ha 
dezenas de. annos. ; " . . • ·.. . . 
. • Massas de povo,. capito.neadas por ''homens 
politicos do parliilo em opposi~ão, foram :.fa~er 
uma .manifestação aos' deputados· Dantas;.N a sei~ 
mento. e:Affon59;Alvés, e.depoisAe baver~se;re

·.tirado a. mlisiC<J, ·_excita dós pelos- Chefes, .atir,a.· 
ram -.sjl• á typ~graphia~.<Ia ;~(Orm.a,:'. ~1?-!le ,~~es~· • 
tru.iram <JS. :ndraças ;., dêpo1s.Jo:-am-.a: casa.do 
·sr ... Gusmão~·' onde iieril seqüer ~resp'eitâxam .li 

·.. . : ~- ~· ·. ::·:.. . ;:.-~--~=-~-·~:. • 
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presença. da familia, escangalhando iglllllrilente" mos), de descobrir-se a officina de que sabiram 
todas :~s vidraças da casa. essas incendiarias proclamações. · 
. • E por igual fórma foram desattendidas ou- • Felizmente, taes manobras são trabalho per- . 
tra~ mu.it:ls pessoas, que, com razão ou sem ella, dido; o po-vo sensato e ordeiro da capital -vo\a· 
eram consideradas ravoraveis ao estabelecimento o devido. desprezo a semelhantes provocações,· 
·de esgotos. · · ·attentatorias contra os interesses geraes. • . · 

· • Foram scanas vergonho~as para a nos,a Ora, a opposição na·parocbia do Re5ario não 
eivilisação, e máls vrrgonbosas para os pro·· era só de conservndores, mas de :nnigos dos 
motores, que sempre traiem no bico d:\ penna companheiros do nobre deputado tambem. 
a palavra. ORDEM. · · Vê V . . Ex:. que não se contentaram com os 

• Que se tratou no caso de uma manobra par- primeiros distnrbio.:. procuraram ainda depois 
tida ria, é fóra de toda a duvida, em vista da levar o povo á anarchia. Eu uão peço · nem pe~ 
seguinte declaração q ne hoje publicou a Re- deria, st estivesse na provinda, como a redacçio 
furma : · da Gtlzeta., ao governo, qne faça cumprir a lei 

Segue-se a petição, a que alludí acima, dos em relação a estas proclamações sediciosas; o 
que haviam representado a assembléa, petição já facto é punível pelo:.' Codii!O Crfmínal ; mas não 
publicnda nos JOrnaes dn côrte,e depois continúa vale a pena pedtr a sua applicaçãol porque o caso 
1 mesma folha: foi sómente ridieulo, e só o riaieulo podiam 

mesmo ~olber os seus amores. • Està . visto, l'Ois, que. não se trntou senão 
de mr·nobra 1'artidaria,e toda a responsabilidade O SR. CA.lii.'.RGO:- Apoiado; não vale a pena 
recahe sobre os homens polilicos sue ~nd:tvam oc-cupar-se com elles. 
dirigindo a manifestação de vandahsmo. .o Sa. FLOBENcto DE AiJREu:-0 nobre depu· 

• E' dll esperar : que as autorid:1des superiores tado serviu-se de telegrammlls para suas aceu· 
garantam etlicazmente a conservação da ordem sações; mas para avaliar o peso que merecem 
e da-propriedade particular. • telegrammas pttssados ou pnblicados pela oppo-

..â.lém do mais, vê 1.ambem o nobre deputado siçlio, nessas oecasiões, eu lerei á eamara um 
que um dos manifestados era o seu companheiro publicado quando se deu a derrama das pro
capitão Dantas; e si fm:sem só conservadores os clamações incendiarias, que foi collado à porta 
direetores dessa manifestação, · não teria elle da officina do jornal o Consei'IJador, e depois 
coruprimentos. • . saudado, por conservadores eamigos do nohre 
. O SR. F ERNANDO Osoaro:-E' muito distincto; deputado, com musica e foguetes . 
V. E:r. mesmo já o elogiou mais de uma vez . O Sn. FERNANDO Osonm;_: .A.cba que· tenho 
pela Reforma . Appello para o Sr. ministro da cooperado para isto 'i' · 
guerra. · . . 

O SR. FLÕREl'{CIO DE ÀBREU:- En? O nobre O SR. FtoRENcro DE ABREU:-. Os sens amJgos. 
deputado está en~anado. E' possível que a !J.e- O Sa. FERNANDO Osoruo dá um aparte. 
forma o tivesse Certo, e muitas vezes se distri- . O Sa. FtoRENCIO)>E ABREU:-Attenda a ca

. huem elogios immerecídos ; mas não os fiz eu, e mara (lê): 
tinha razões para isso. . · · • A' ultima hora. 

Assim pai,, e~tá claro que não adivinho, • Visconde do Rio Branco chamado a S. Chris· 
como diz o nobre deputado; exponho factos co:~. tovão. . 
nbecidos e comprovados por testemunhos im· • Mudança de governo. 
parciae~ : eonsez:vadores unidos aos a.migos do ... • Consequencin dos ultimas acontecimentos 
nobre depu~do promoveratn as desórdens, que de Pernambuco. · · 
a cam:~ra conhece, e não ficaram llbi: forain .,. , ."Eindou· para 0 paiz a nef:~s1.a sita.ação li· 
adiante, como vou mostrar, lendo outro artigo beral que 0 ia conduzindo á mina 1 u 

, da mesma Gazeta, n . !50 de 3 de Julho. ~ Viva 0 partido conservador 1 · 
O SR. FEnN.ANI>O Osoruo:- Os meus amigos • Viva n provincia d9 Rio Grande I • 

não promoveram desordens; protesto. (O orado1• interrompeporal.'l"!nsmomentor o$$ 
O Sn. FtonENeto nE Al!B.W:~(U) : discurso a pedido do Sr. pru1dente.) . . · · 
• MANOBMS.- Sia elei~ãomunicipal correu o sn: Ftoàl!NCIO DE' ABRw (eonfinua.nào) :

calma, fCii' devido á indoie or de·ira do nosso Sr. presidente~ antes de ser eu interrompido, 
povo, porque rilanohras · d'opposit.ão, . excitações disse o nobre aeputado, não obstante ficarem as 
de paixões, etc. , não fa!Uiram. · · aceusações que eu fazia provndas com testemu-' 

c Honteq~ distribuiram, na igreja do Rosario, nhos . imparciaes· e factos qne se não destrOem; 
onde se Iêfe ~ :cy.tallul• mais .renbida, proclama· que nesse caso elle podia declaranambem que os 

. ç'ões incenwarlas; concitando o povo á desor- promotores ·das de::;ordens . eram meus amigos, 
dem, e::na ·noite: do mesmo'dia ~rcorreram as eram os liberaes; · ' · · ··· · : 
rnas; com musica e fo~uetes, annunciand~ -& Permitta~me o· nobre deputado·lbe diga que 
. quédã do m~nistep~, ~nnva, se.m que houV:esse sua asserção 'é contr:~ria ao mais simples bom 
fundamento. na not1c1a. · senso. Nós, que sustentam-os a autoridade, que 
. • Qnàritó . . 'ás jirodamaçees, parece· nos que o apoiamo~ o presidente da prqvincia. e eonstimi
ca~o deve i~t~ressar. ao Sr, Dr. promotor .PU·· mosõ assemb léa provincihl, como podíamos, com 
bhco da ~otnarca. ·. · . ·.·. · . ·. . . ..- que · interes~e; .pr(iiD.oYer desordens para d.e.sau~ · 

· • Os artigos 30q e 307 do Co digo ·Criminal tor:ar o pres1dente da provi nela e desmoralisar a 
dispõem algo sob:re o assmnpto, e·· pareCe-.,nos assembléa 'A.· accusação do .nolíre . deputado, 
_qtie não seria dimcíJ (si boa JlOlicia tivesse·- ·poiS,'p_e~ilõe-me,:que lbe diga, -é ab~da; ' · · -
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Sr. presidente;' levada a questão ao extremo 1 • Da confrontação que fiz resulto ti achar prêfe~; 
em que ficou cotlocada, a assembléa provincial rivel a do Sr. Gusmão pelas razões qne indiquei 
procedeu muito bem, solvendo-a pelo modo e da mesma opinião foram os directores geral 
porque o fez. da fazenda e das obras publicas. 

Por esse modo attendia á reclamação da parte c O estudo que fiz sobre a proposta Gusmão 
sensata da opinião publica, deixando para :ne- convenceu-me que era ella :~ceitavel na parte 
lhores tempos, quando a calma voltasse, prover sobre que. eu podia emittir opinião, por não 
á necessidade que tinba em vista satisfazer, si a exigir conbecimentos espcciaes; julguei-a acei
população, melhor esclarecida, dess:~ neces- tavel com as modificações que indiquei. 
sidade convencer-se. afinal. . • No estudo qlie fiz tive em vista o,; contratos 

Ao mesmo tempo a assembléa provincial des- para os e~goto~ dos llairros de Bota-FO!)'O e La
fazia a especulação politica que se havia apode· rangeirus na côrte, que tem provado melhor, 
rado da questão. e mesmo a proposta Gusmão, salvas as condições 

SAnhore~. para se conhecer o pensamento que exigidas [lela posPção das tres cidades da pro
domin11va os políticos · que fizeram do contrato vincia, h11rmoni~ava-se com aquell~s contratos 
de esgoto arma d.e combate, eu lerei ainda alguns além_ disso exigi que as o!Jras .ficassem dtlpen
trechos de um escripto do companheiro do dentes de modi6eações que a ex:periencia e a 
nobre deputado, o Sr. Dr. Antllro d'Avila, que sciencia a~:onselllassem, para tornar mdhor o 
era a alma do pequeno grupo dissidente, porque serviço tlos esgotos. 
real~nente é um moço dotado de talento e muito • Accu.~a.-s0 as propostas d~ exagP-raçiio de 
trabalhador. preços, mas p:11:,e~:e que não ha fundamentos 

para isso, porque os preços são os mesmos de 
outras em prezas i&"uaes_ • O Sr. FERKANDo OsoRro dã um aparte. 

O SR. FLoP.ENcro DE A:sl\EO : - Quer o nobre. 
deputado maior elogio do que aquel1e que estou 
fazendo'! O Dr. Antero d'Avila era o principal 
director desse grupo. - · 

·O Sn. CuwtGO : ·- Diz hem : existia, porque 
, até acabaralll.-se os artigos da actualidade poli
tica do lomal do Cominercio! 

0 SR. FLORENCIO DE Allru:rr : - E' verdade. 
Pois, bem. note a Cllmara: o propr10 Sr. Dr. An
tero d' A vil~ disse no escripto a que alludi e se 
acha no Jornal do Commeroio de i8 de Maio o 
segninte (lê): 

• Algumas pessoas têm estranhado que a 
parte politica do Jornal do Commeroio ni!o tenha 

: atacado o acto do actual presidente, que ma ndcu 
contratar o serviç9 de esgotos come Antonio. 
Soares Amaya de Gusmão. 

• Este preço pode ser maior, conforme as 
oscillações do cambili, mas qual é a empreza 
desta ordem que tem de ser organiz~da no e~
trangeiro, pois que no paiz não se pódem le
vantar eapitaes para levai-a a effeito, que não 
tem a garnntia de cambio ? • 

Or~, si o membro mnis activo e mais habil 
do pequeno grupo que alli existia e sustentava 
o nobre deput~do, se pronunciou por este modo 
a respeito do contrato, vê a ·c~oora que foi 
absolutamente uma manubra politic:~. que 'levou 
o mesmo grupo á luta contra 3 questão de esgotos, 
que della apenas serviram-se como meio de 
guerrn para obter q011lquer vantagem na 
eleição e hostilisar os fiberaes. · 

O Sn. FERNANDO OsoRio:-Então V. Ex:. ostá 
em contradição: _si dá esse meu amigo como 
apoiando o contrato, não podia sRr elle o autor 
da desordem. Estã aqui a resposta. · 

• A opposição que fazemos não é systematica; o SR. FLORGNCIO DE ABREU:~ Como contra
só censuramos os actos maus, porque a oppõ- dicção, senhor? O es~:ripto prova que o grupo ou 
siçãc systematica, não se inpiraudo na justiça, sua direc~o achava o contrato bom, e que 
perde a su~ forca e nenhum resultado colhe. portanto, si os dissidentes depois tomaram parte 

•l!:u<~qui não fallo em nome da redaccão, mas na crusada contra eiie, não foram levados pelo 
individaalmente•como membro della, e por isso impulso do interesse publico. · 
vou dar a razão por que não lenho acompanhado Não .sei, si o Dr. Antero de A vila.: .. 
parte da imprensa no ataque que dirigiu ao re- 0 SA. FERNANDo Osomo: -Já vê que 05 meus 
ferido acto'~ . 

• Quando ·se ~abriu o concurso para o serviço amigos não ~ndaram. . 
dos esgotüs, eu .exercia o cargo de procurador O Sa. FLOREl'fCIO DE A.Ba&u ': - .•. esteve á 
:fiscal e fui ouvido com o meu parecer em- rela- frent~ de manifestações·e desordens, não vi o 
ção ás duas propnstas apresentadas de Gusmão seu nome nos jornaes, e faço-lbejnstiça accredi
e Holt.zweissig·& Companhia, assim como o .o- tando que não esteve. mas t!stiveram antros, 
ramo director da fazenda provincial e director cujos nomes const3m das noticias c dos jar-
das obras publicas. · .. naes . 

.• O Sr. José ManoelFelizardo ·não concorreu o SR .. F&RNANDO OsoRio:-Eu desejuva sempre 
a~ serviço; não apresP-ntou l?roposta.alguma, e T9r a relacão dos que andaram; eu duvido. 
~:~/r?testo contra a 1~1 que se tralava de . 0 Sa, ·:FLORENCIO DE ABREU:...,.,. 0 no !ire depu. 

tado parece suppôr que .vivemos preoceupados 
.Mas adiante disse llinda (l'): . . com a sua pessoa, pois disse ante-hontem, da 
~ .Aberto ·o ooneursn, foram recebidas as duas tribuna, ~o Sr. ministro da justiça,. que S. Ex. 

propo-s~as -de ~e fallei- .!?s. :agenteS ·da ,adrriF não se_pe~~disse que o m~sm~ no~re _d:epu- · 
nil!traçao cabta, como aux1hares deUa, o ·dever tado n11o ·tinha força -na prov1n.~1a, uao tmh11m 
deoonrrontal·as eestudal,as, eassim]lroeedi eu .. oyoio a~ ~t:D»"Ur~s que 1~ia, e que, si _alguem. 
GOmo meu parecer.··· · - tmha dtto Isto, taltava a verdade, era desleal. 
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Pelo modo por que fallou ó' ·;.nobre deputado, 
parece acr&ditar que tive11se algum · de nós ido 
on :r S. Christovão dizer ao Im,~~ador: •Senhor, 

. não ~crediteis que o. deputado Fernando Osorio 
tenha apoio•, ou á·casa do Sr. Saraiva fallar. 
nos mesmos -termos. · 
. Isto, Sr. presidente, perdoe-me o nobre de~u· 
tado dizer-lhe, não me parece muito seria. Si o 
nobre deputado tem ou não tem força na pro
víncia, dei~e á aprecia~ão do publico; são ~~ 
factos que o hão de demonstr~r. e os factos Ja 
fallarlim do modo mais eloquente. 

O SR . FEnNANDO Osomo:-Na sua opinüío. 
O Sa . I!'LonENCIO DE Ammu:-E de todos os 

que não se rebellam contra as deducções d:~ 
logica . ., 

Acaba, Sr. presidentll, de"ter logar uma clei· 
ção geral em toda :1 provin.cia :~ . q~e se procedeu 

. para o preenchimento dos cargos ·de vereadores 
e juizes de paz . .Onde, em que parochia, em que 
logar, o mais recondito da província, diga,nos o 
nobre deputado, - appareceu com for~'l ~ara 
vence!." ou venceu algum grupo que apote a 
S. Ex.? 

Querer:i dizer porventura o nobre deputJ.do 
que a pressão da autoridade os fez. abandouar o 

.. pleito eleitoral 'l O noi:Jre deputado .sabe muito 
bem que para os liberaes Q.o Rio Grand.e do Sul 
não: tia pressão da ])arte do governo que os faça 
desertar das urnas. 

Os sn"s. CAMARGO E DrANA:..:..Apoiado. 
0 SR. FLORENClO DE ÁllREO:-Onobredeputado 

sabe qM affrontamos .e vencemos os prepo3tos 
conservadores com o seu cortejo de violencias e 
corrupção, e mandados expressamente para nos 
abater. . 

_Demais, o Dr. Henrique de A vila foi inteira
mente . neütro na eleição municipal ; deixou 
o campo livre á luta regular, dos partidos que 
combateram, servindo-se dos seus proprios ele
mentos: . 

O SR. C.uu.nGO:-Apoiado, Íião ba noticia d~ 
um só facto. · 

O Sa. DLI.t>1:-Ao menos os jornaes não faliam 
de intervenção alguma, n em- sequer indirecta, 
do governo. 

0 SR. FLOREKClO DE ) .. nllEU: -0 nol:Jre depu
tado, procedendo -do modo por que tem fetto, 
apen~s se tem mostrado um perfeito alliado. dos 
nossos adversarios. (.Apoiados dos Srs. Ca1nar,ijo 
e Diana.) . 

· O Sn. F.EmxANDO OsoRto :-Eu entendo que 
'V . .. Ex. é·que está neste caso. 

O Sn. FLORSNCro DE ABREU : - Os conserva
dores ~o podiam ter melhor representante 
aqní do que-o nobre· deputado. 

O Sn. C.uunGo:- Isso é verdade. 
O:$n. Fr.o:a.ENcto DE .Allnlm : - Tambem fui 

OpJIQsicionista, Sr. presidente, combati como es 
nobres deputados . que se_ :sentam á minha es
~erda, um ministerio de cº·religionarios; mas 
' . "li:x. nunca nos viu em·relação ao minísterio 
passado .. proceder como o nobre deputado pro
cede em relação ao mi,llisterio Saraiva; (Apoia~ 
dos dos Srs. Cama1:go e Diana.) • · 

O SR. FERNANDO Osonm :- A minha opposl- · 
,ção é até bem moderada. 

·0 SR. Fr.OR61.'(Cl0 DE ABREU:- Que O nobre . 
deputado apenas serve aos interesses conserva
dores, prova-o o facto de em toda a provincía 
do Rio Grande não haver um só jornal liberal 
que npoie a sua attilu.de nestu camnra ..• 
(Apoia.Ms àiJs Srs. Camargo e Diana.) · · 
· O Sr.. FERNAl'."DO Osonw : - Tem lido muito 

pouco. 
O Sn •. Fr.onENCio DE ABREU: - ... e, ao con· . 

traria, só receber elogios, palavras de aní mação 
dos orgãos conser\'adores.;. 

O Sn : FERNANDO OsoniO :-Não apoiado. 
O Sn . ·FLORENCIO DE ABREU:-.•• notavelmente 

o Eco . do S-ul, cujos elogios: o nobre deputado 
hoje _transcreve em todas as folhas desta cõrte 
com tanto desvanecimento, esquecendo por 
certo as injurias que, não ha muito tempo,com 
indignação de nós todos liberaes, ·foram lan· 
Çlldas a seu venernndo p~i e tambem ao nobre 
deputado. (Apoia-dos àiJs Srs. Diana a Catna,·go.) 

O Sa. FERNANDO Osoa10:- Eu podia prohibir 
ao Eco ·ou a outro qualquer jornal que escre· · 
vesse a meu favor? 

O Sa. FÚntEKCIO DE AnnEu:- Mas si o DObre 
deput~do jalga-se honrado tran~crevendo os 
elogios de hoje, é porque considera o jornal 
que os faz, com autorid~de, merecedor de con· 
ceito, e portanto julga procedentes. e curva-se 
ás '_injums de hontem. (Apoiados dos S,-s. Diana 
e Camar_qo.) 
· O Sn. FJO:RNA.."'DO Osomo:-E' o meu trinmpho: 
que a imprensa que me acensava hontem me 
foz justiça hoje defendendo-me: · · 
·O Sa. FwnBKcto DE AEllEu:- Triste triumpho 

o que por. tal ínodo se escreve I -
O Sn. FERNANDO Osomo:-Mas não me presto 

a servir de escada para que outros subam. 
o sa: FLORENCIO DE Alimm:- Apezar dassym· 

pathias de que é objeclO por parte do partido 
con~erv3d01:, o nobre deputado ainda :mte-hon
tem mostrou-sereceinso de seu poder, que julga 
prestes a firmar-se, no Rio Grande do Sul, pelas 
nossas divisões. 

Não se assuste o nobre deputado : os coniler
vadores foram sempre veucidos no Rio Grande, 
p~rque não têm força aUi. (Ãpoiados dos Srs. 
D1ana e Camargo.) Não foi a divisão que os der
rotou, porque unidos estiveram elles ,sempre 
nos dias de combate (apoiados dos mesmos se
n~ores) i eu ~unca fui as urnas q_ue nã~ tivesse 
d1ante ae m1m os meus adversanos un1dos. · 

O SR. FEI.\NANDO Osomo :- O mesmo me 
aconteceu. _ 
. o· SR • . FLORBKCI~ DE ÁllRBU :.::..Então vê () no- ·o 

bre deputado que não é pela divisão que os 
conservadores perderam. . . . 

Os liberae5 não estão divididos; alguns di ver· 
gente,s não formam sciSão, ,e o ncaba de-mostrar 

· a eleição municipal · ' · 
. · qs liberae5 do Rio Grande estão no sen posto, 
estão no posto que ooouparam sempre, na oppo-
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. SÍÇÜO .OU .com O "'OVerno, com gloria para SÍ e . defende, é O mais util e conveniente pt~ra todos 
proveito p:ms os 1iheraes de todo o Imperio. os fins que se tem em vista . . 

O Sn. FERN.kNoo Osoxuo:- E> o mesmo posto Vem á mesa é lido, apoiado, e adiado por 
em que estou. para com' os libernes: - ter p_edido a palavra o Sr. Jeronrmo Sodr~, o 

0 Sn. FLORENCIO DE AlsoEu: ~ E no dia f:ffi segumte ; 
qile 3S nossas bandeira~ venc~da~ aqui, na cõrte, 
e no n:orte do Impeno, necessitarem de novo _ 

Requerimento 

dos esforços su[)rem~s de_ seus defen~ores, hão Requeiro que gc peça ao governo que informe 
de encon1rar no partido liberal !lo R1o C!ran_de ' quaes as providencias dadas ~fim de serem 
do Sul a mesma corngell!, a mesma dedrca~.ao, relaxados das prisões os individuas que nellas 
os mesmos !lSiorços de mUitos annos de renh1das se acham illegalmente presos .-Galdino das 
lutas ~ (Mutto bem.) · Neves. 

Vem á mesa, é apoiado, e adiado por terem 
pediQo a palavra os Srs. Fernando Osorio e Ca· SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 
margo, o segtlinte 

Repuerimento 

Requeiro que se peça cópia ao governo do · 
acto pelo qual foi designado o major Joaquim 
Pedro Salgado para exercer interinamente o 
lugar de commandante superior de Porto Ale
gre.-Florencio de Abreu. 

O Sr. Galdino das Neves preva
lece-se· do meio que lbc offerece o regimento, 
apresentand? um ~eque~imento p~r~ discutir 
uma mater1a, que Julga IOJp()rtanllsstma e que 
não foi discutida na camaro quando se tratou do 
orçamento da justiça. · 

J::iustenta a incompatibilidade da magistratura, 
principio vencedor 11:0~ paizes. m_:.is clvi_lisados. 

'Vai tratar das pnsoes, q~e sao eons1dera~os 
hospitaes e as penas, rem~<h~, e:faz um rap1do 
l1istorico das penas que semfimg1am nos tempos 
barbaros. _ 

.A pena de .-galés não devia ser !fiais eonser· 
vada no nosso codigo ; é pena mft~mante ; o 
tmbalho regenera o homem, mas nlío o tra
balho infamado pela calcet~ . 

A pena que póde corresponder n todos os 
seus fins é a da prisão pelo systema peniten· 
einrio. . _ . _ . 

Con1bnte a pnsao em commum, que nao pode 
llroduzir os ·effeitos deseJudús, pois é uma es· 
cola de immoralidade, onde o individuo de 
pouc:l idade, e ainda novel 110 c~minho do 
vicio, sabe qu.asi sempre perdido pela forç.a do 
exemplo. . 

Cita alguns exemplos ·de individuas, que 
entraram para as prisões em commum com 
pouca idade e de ·. lá sahiram completamente 
viciosos. · · · . . _ 

Trata dos quatro sy~temas penrre~mar10s ; o 
de .Amsburn . o de Pluladelph13; o mglez e o 
irlandez; a~lysa minuc~osamenle cada um 
delles,tazendo a c_omparaçao e. mostrando como 
funeeionam em dtfferentes .patzes. 

Conlinúa a ~.a discussão do orçamento do 
ministerio d:1 agricultura. 

O Sr. RodJ.-igues .JIIIlior:-Sr. pre
sidente, não tenho a pretençiio de f;ozer um dis· 
curso, mas apenas a de aventur~r ligeiras e mo
destas óhservações a respeito de negocias que 
correm pelo · ministerio dn :ígricultura, com· 
mercio e obras publicas. 

o relatorio do honrado ministro des~a rep~r
tição, na parte em que se occupa da lavoura, 
revela claramente as intenções de S. Ex. em 
favor de tão importante ramo de indus~ria , a 
fonie principal da riqúeza do paiz. Prasa á Deus, 
Sr. presidente,. que tão bons desl?jos sejam ~
guidos dos m:us efiicnzes esforços e dos mn1s 
.felizes resultados, como é de esperar, e effecti
vamente espero, da reCQnllecida proficieMia e 
patriotismo de S. E:c. (.4.poiados. ) · · 

Bem conhecer o o3tado de uma industria, as 
diiDculdades que a embaraçam o a causa destas, 
é, de certo, j:í uma importante vantagem na es
colha e a[>plicação dos meios mnis apropriados 
para cercear.JilG os empecilhos e collocal·a ã 
cnminho do desenvolvimento e do PI'Ogresso. 
Ora, quaes sejam as circumstancbs de nossa 
lavour~, as neeessidad~s que sente e os reme
dias a olferecer· lhe, o nobre ministro, em 
seu bem elaborado relatorio, demonstr:•·O po· 
sitivamente e sem a menor besi t~ç:io . 

Entre os remedios.indicados figura como um 
dos mais urgentes, e sem duvida o mais eilicaz, 
a fundac:ão do credi~o real que, no dizer tle S. 
Ex., lia de libertar a bvoura do regimen de 
juros verdadeir:tm,~nte inloleravel que a ~cabra
~ha h:t de proporcionar-lhe meios de dcgenvol
ver'a cultura e aperfeiçoar os pr\)(luctos pela 
acquisição de machin:.s e instrumentos, e hn 
de ainda. fornecer recursos pnra melhorar as 
condições do solo, em ordem a torn:tl·o mais 
fecundo. ~ 

Chama a attenção do governo para o estado 
de .nossàs prisões ; censura o p~ano ad~ptado ~a 

· construcção da easa de correcçao da corte ; d•z 
o(que viu na cadêa de Ouro-Preto,~ma d~s me- . 
lhores do Imperio ; refere, se ao ma.o ~stado da 
c:idêa da capital de Pernambuco, e rns!Ste. pa~n 
q'ne se. adopkentre nós .o syste~a perutcncumo 
(al)risão eellu.lar de Phdadelphta. . · · . • . 
· Cita .dados cslalisticos e relator1os , para 
provar que o systema de prisão cellula.r, que 

Tomu l!l.--69. 

De accôrdo com o honrado ministro nesta 
parte, não tenho senão que juntar meus hJ?.mil 
des votos aos de S. Ex., afim !le que o prejec~o, 
pendente da deli!Jeraciio do semdo sobre credlto 
re:~.I, q_ue segundo () 'relatoi-io, traduz o pens~· 
mento do governo, ·tenha . andamento e. soluçao 
tão favoraveis. e prumptos quanto ex.1ge~ as 
circumstancias, em :verdade, criticas de nossa 
i.Iid ustria agrícola. (~4 poicidos:) . ·. · 

· Párn encarecer a urgencia da medi_ da bastaria, 
entre outras, ~~,e_9tdar a consideração de que~ 
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segundo o inquerito effectuado ainda niío ha 
muitos annos, 3o qual allude o ·nobre ministro 
no relatorio, a divida hypothecari3 du la
voura, e sómente a de 15'provincias do Imperio, 
arcava então em :t39.000:000J, além de-outros 
compromissos de curto prnzo e· juros de i2 a 
74, •/" em valor quasi duplo á esse; isto é, toda 
a divida em cerca de 41.7.000:0005000. Circum
sttlncias jü bem sérias e criticas, e aggra
vadas pela calamid_ade que, nos uHimos annos, 
íla:;ellou algumas provincias do norte. 

Entretanto, Sr. presidente, pelo que ainda não 
h3 muito tempo dizia um de· nossos estadistas, o 
illnstr~ Sr. Visconde do Rio Branco, receio 
que esse projecto, de q11e ttlnto espera o nobre 
ministro, ou.n5o seja adaptado pelo senado; ou 
n~o produM os desejaveis re~nlt:ldos. 

O Sn. POliPEU:- V: E:(. deve contar isso 
corno certo. 

O Sn. Roomcu.Es Jur;ton : -Em sessão de 25 
de .àl:lio ultimo dizia, no senado, o honrado 
Sr. Visconde de Rio Branco, commentando estn 
parte ~~~ fuVn do throno (li!]: 

• Auxiliar a l:rvoura, facilitando· lhe especial
mente capitaes e ensino prolissional, é ainda 
uma necessidade sentida geral mente, e quere
commendo it vossa attcnção. 

, Sr. presidente,_eu nuo sei si o ministerio 
t.on1a a peito estn qltestão; niio e o senado, não 
ê n camaru, não é qualquer de nó> que póde 
dizer si este problema é ou não possíveL 
· • Proporcionar capitaes a juro baixo e prazo 

longo á la1oura é um problema social dos muis 
difficeis. 

• Em !875 procurou-se resolvei-o, mas nuo se 
acertou nos meios cfficazes; ao menos é o que 
se deprehende dos resulwdos llté hoje obtidos • 

• Não direi que o problema seja impossível, 
mas penso que só o governo nos póde dizer si 
acredita re~liz:rvcl esta ospit·ação dn lavoura, 
porque só elle conhece quul é o seu pltmo geral 
de finanças e de politica. · 

• A solução c~slc problemn pridc trozer sn
crincios uo Estado; e quem os püde pesa r, quem 
póde julgor da sua excquibilidude, ~enão o go. 
verno, que tem nas suas mãos o rio das de5pe
zns publicas ? Convém, portanto, que os no!Jr~s 
ministros digam todo o seu peusnmcmto a este 
respeito. • · 

Da leitura que acabo de fnzer vêem-se, senha· 
res, a5 apptebensões do illustre visconde. • 

O SR. Po~IPEU:.:.,..O Sr. Viscondo do Rio Branco 
é muito apprebensivo. · 

O Sn. 'RoDtUGUES JuNron:-A import~ncia e 
g-r~vidade do problema da fundação do credito 
real, em ·condições a_ approveitar a lavoura, á 
saber, nas. de-lhe proporcionar .. eatJitaes á juro_ 
baixo e pr~zoJong:o; e, v~·se a1nda que princi
palme_nte ao governo compete a solução de t:ll 
proõlema; porque podendo ella ~curetar sa~ri
ficios ~o thesouro, e de certo os trará, só o 
governo :que tem o fio das despezas pulllicas e o 
plano d~s finanças, é que potlerá infor!!lar con
venientemente si sacrifieios s5o possiveis, até 
que ponto e,quaes os melhores meios de os sa-
\isfazer. ·· 

Que obonrado ministro e o governo, Sr. pre
sidente, tomam á peito :1 questão de auxilio á 
lavour~. interrogação levantada no senadopelo 
illustre Vüconde, não é licito duvidar ; em 
vista d:1s declarações po'silivas e francas com 
que S. Ex. :~ respeito se enuncia no seu rela· 
torio, que todos conhecemos. 

Mas por isso mesmo serã ~a maior conve
niencia, segundo me parece, que S. Ex. venhn 
á tribuna, e ainda uma vez ãffi.rmando ·e desen
volvendo os seus lllanos, dissipe todas as du
vidas e receios. 

Assim ; espero que S. Ex. me ba de per· 
mitlir que formule algumas interrogações. 

Espera S. Ex. que seja adaptado pelo senado 
es5e projecto sobre o credito real, e quando"/ 
Adaptado o projecto, produzirá elJe todos os 
result~dos annunciados e tão desejados~ 

Que meios pretende S. Ex. pedir ao corpo le· 
gislativo para dar-lbe exeCllcão? E proposital· 
mente accentuo a ultima pergunta, porque sei 
que o honrado mini~Lro é um daquellcs que e~ 
tendem que, na actualidadc, não será possivel, 
entre nós, a fundação do credito real, sem a in
tervenção do Estado. 

Parecer em que aliás acompanho a Sua Ex., 
altenta a ausencia de base conhecida e segura 
de nossa propriedade agricola, e a de capitaes, 
que infelizmente não temos, para um fim in
certo e novo. E tanto mais quanto a intervenção 
official em semelbuntc caso é justificavel; 
porque em todos os tempos os auxilias doEs
tado foram reconhecidos como necesssrios, para 
;;arantir a realiza~ão de certos em prezas rle uma 
nlilidade geral incontestavel, ainda que por sua 
natureza devam ficar no domínio da industria. 
privada, como acontece com a lavoura. 

O Sn. POMPEU:- Isso niio e da escoln liberal. 
O Sn. lloDnrcuE~ Ju;uon: -Mas é o facto ; 

scmtlre se entendeu :.~ssün. 
A quesWo de auxilias á lnvoura é uma ques

... liio grave e de nctunlidnde. 
.. A lavoura c a fonte principal da nossa 
riqueza, é n primeira ds noss:JS industrias, 
nquellu sem n qual todas as outrl'ls tcrüo de .. il.e
finlwr;e perecer. 

Mas não só de capitaes e braços precisa a la· 
voura ; tem ella dit·eito a mais alguma co usa, 
carece tambem de instrucção profissionnl. E 
instrucçiio profissional offerecida, diz o hon
rado ministro, em t;Scolas pratiC3S ou fazendas 
modelos: • util ensinamento da applicação dos 
methodos de cultura, dó emprego . de .machinis
mos, de instrum.mtos c de todos os trabalhos 
proprios da lavoura•. ' 

Senhores, a queslão do ensino agrícola, 
ministrado em escolas praticas ou fazendas 
modelos, idéa á primeira vista seductora, offe· 
rece dilliculdlldes mais séri:ts de que alguem 
talvez Sllpponha. ll.eceio, Sr. pre!Sidente, que 
depois de dispendios importantes, á realizar-se 
a iilea do honrado ministro na escala e propor
ções que S. Ex. deseja, em -vista dos. esclareci· 
m<!ntos pedidos a :i]guns presidentes de pro
víncia e das instrucções que lhes expediu, receio, 
digo, que não- cheguemos ~enão a resullados 
negativos, ou 3 resultados que não .compensem 
os sacrifieios feitos. 
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Não "tenho eompele~cia para dar opinião se
gura oobre o assumpto; e por isso mesmo hei de, 
receioso, limitar-me a simples ponderoções, 
ás quaes o nobre- ministro que me honra com 
sna auenção, dará o v:~lor que merecerem ; 
~-erto S. Ex. de que não tenho outro fim senão 
o de a.judai-o·i!m se11 nobre empenho de :mxi
liar por todos os meios a nossa llH·oura. 

• Nem o Estado, nem estabeleeimento algum 
póde nem deve procurar ensinar :1. agricuiLura 
pratica. • E' esta a minb3 convic~.ão ... 

O Sn. PoM;EU :-'-Esta proposição do V. Ex.. 
está condemnooa nos paizes mais adiantados. 
· O Sn~ RODIUGUEs JuNion.:- E' esta a ·minha 
convicção, que devo externai-a com n maior 
franqueza, dizia, senhores, um dos homens m~is 
notav.eis dos tempos modernos, esUJdista tão 
consumm~do como cidadão eminente e grande 
p~triota; ·que era ~o mesmo tempo um ~gri
cultor de profissão, o illusLre conde de C11vour. 

O SR. Po~trEu:- Era melhor diplomata do 
que entend~dor destas cousus. 

0 SR. RODIIIGUES JUNJOn:-Porque, dizia elle, 
a -verdadeira e bon prnticn não se poilerá achar 
nos estabelecimentos puiJ!icos ; ella não -se en· 
contra seniío nos estnbelecimentos parti~ulares, 
onde r8almente se faz por profissão a expio· 
raçãú da industrja agricola. 

O SR. PoMPEU:-Não é muito procedente, si 
essa é a razão que elle dava . 

o Sn. RoDRIGUEs ·Jmnon:- Que semelhante 
opinião, por mais <lbsolltta que pareça, tem 
algum valor ..• 

O Sa. PoMPEU :-Tem -valor pelo nome. 
0 SR. RODRIGUES JUNIOR :-Pelo menos O da 

autoridade de um grande nome, não de um 
thcorista mas d~ um homem de estado, é inMn· 
testavel : e tanto mais quanto é certo que 
quando assim se enuncia-va c~vourera mini~ro, 
fallava ils camaras de seu pair., <lCOnsellwva 
~ propunha não ~ cr~aç5o 1_11as _a exlincçiio de 
urna eseoln . pratica ; ·a exlmcçao da escc.lo. de 
la VeJwric, segundo leio na trnduc~~~o fr~nc.eza, 
a qual tinha por fim formar agricultor~~ eom· 
pletos, dar aos ~lumnos os Cúnbec1mentos 

·. theoricos e praticas necessarios á um . bom 
ngricultor. 

O Sa. PoMPEU :-Note V. E~ .. que -na propria 
Italia outros ·entenderam dever crear escolas 
agrícolas. 
os~. RODl:UGUES JUNIOli :,-E ·em süsientação 

de sua t:1ese, senhor~. f~zia o illuslre conde 
a pergunta e poridera~s seg-ui_ntes: • O que é.a 
agrjeuJLura 1 umaárte HldllStnal semelhante as 
eutns. mas muito maiseomflicad.a, mui~o mnis 

· .óbscúra, tenüo as ootr.as leis geraes · JUa1s pre· 
cisas. 

minhas. Perguntava aindaCavour: em-que.p~rte 
ha alguma instituição que se proponha 3 formar 
industriaes prat!cos, lbdores de ~lgod:io, por 
ex:ernplo, ou fab'ticantes ' de tecidos 'i · 

O S:a. POMPEtr:-Na Allemanhn. 
O SR. RoDtiiGUES JONIOR:- O ciu.e ba são es

colas technieas, Iyceus ou conservatorios. de 
~rtes c ollicios, onde se dão uàçQes theoricas 
rem applicação ã pratic.a, e que presLain bons 
serviços aos inqustri~es'; mas eu não conheço 
estabelecimento que se. abra aos moços sahidos 
de seus .primeiros estudos, para os entregar á 
sociedade feitos fabricantes de tecidos, fiadores 
de· algodão ou. fabricantes de machinas. 

Si alguem quizer prep3rar o chefe d~ uma 
fabrica, não o enviará, de certo, a escola des.
se geoero pMo o fazer entrar ·immediat~mente 
em seu estabel~cimenlo, mas preferirá vêl-o pri
meiro :tdquirir eoahecimentos theorie.os em uma 
escola technica, e depois exercitar-se na pratica 
em qualquer manuf<ICtura parLir.ular, dirigida 
por um e;:peculndor cujo fim seja ganhar di
nheiro. 

Ora,.sendo assim, perguntava elle, porque o 
mesmo não hr. de acontecer quanto á agriciiltura '! 
que aliás eslá sujeita a leis muito mais incerta~, 
mnito menos conhecidas do que ns das outras 
iodustrias. A arte da fabricação do ferro e do 
algodão está actualmente quasi reduzida a uma 
theoria scientíüca, as leis pbysicas e chimicas 

'que lhes-dizem respeito não são eonlestadn$, 
ao passo que as grandes~ leis da agricultu· 
ra estão em questão n:io sli nos bancós das 
escolas mas enlre os primeiros s.~bios da 
Europa_ 

o" exemplo de que em Fr-nnr.n: e na Allcmanhn 
as escola tbeoricas e praticas têm senido aos 
pro""ressos d~ lavonra, dizia Cavour, até cúrlo 
ponto procBde; mus notai que os estubcloci· 
mentos que for3m ateis á ngricultura, como 
o de Ro,•ille em Fran~a, o de Mollin na Prus· 
sía o de LlMnlim em WurLembel'g, de\·eram 
a prosperidade ~ seus fundadores ou dircc· 
toros, que sendo homens de ga.n!o, empre· 
garam todo o esforço de seu espmto nos pro
gressos d:1 instruc~iio agrícola; m:ts c_mrru~nto 
nfio disposcnnos de homens da c~pac1dade de 
Dombasle Thaer, Scbwit~, não devemos confiar 
nos fructÓs dejnstituições semelhantes. 

Ha um paíz que tem feito na ~c!ene~a agrícola 
mais . proaressos· do que os pa1zes cJUdos por 
suns esc.olas: é ::r Escossia, que é talvez .a pri· 
meira região agricola do mundo: .. 

.o Sn~ PoMPEo·-Onde ha escolas a.gricolas. 
D Sn.. RODRIGUEs · Jv1•non: -·H a· em todas as 

«randes ~idades da Esrossia pessoas· cuja prQ
íissão e exercer a ehimíea agricola, isto é, fazer 
an:tlyses de· terrenos . e ~e ~stru.mes . para os 
a'"'ricultores, o que por sr so denota quanto 3 
seiencia ~gricola está alli generalisada. Entre
tanto a Escôssia não possue, dizia Ca.vom·, es
tabelecimento algum do genero da escola de la · . o SR. ~XP&ll.: ....;. Por e.onsequenci:i o . ensino 

da agricultura aiJida ~ mais necessario. . .. .. . 
O Sn. B:o:DB1Gl.JBS lumon (dirigi~d:Ht · a~.· Sr .

1 
Pompeu)~- Pe~o ao nobre .depu~ado ·que ll!J-0-~~ 
interrompa, estou expondO razoes qne nao sao 

Yénerie. . .. . · ... · · · ., . · .· .. 
Em ''França e -n~ AUemanb.a, ditia· elle, si. h:1 

estabelecimentos dirigidos··. por· ·homens supe· 
riores que têm-prosperado, as instituições ordi· .. 
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narias mantidas com os dinheiros do Estado. 
têm sido de bem pequena util!dadi.L · 

Eu tive oceasião de visitar, . accrescentava 
Cavour, escolas desses paizes, uma de!las 
possuía oito ou nove professores, percorn os 
campos c fiquei escandalisado do modo como 
eram cultivados : não havia hrvrador algum 
dos nossos, :~inda o menor, que não cultivasse 
os seus com mais perfeição. 

}ias então nada se deverá fazer em bem do 
ensino 3gr1cola ; deve· se deixar tudo á rotin:t e 
ao empirismo ?. 

O estadista italiano previu a objecção c res
pondeu: absolutamente não. Por mais incerta 
que ainda seja .a sciencia da cultnrn, por mais 
obscuro;; que deixe ainda os: segredos da na
tureza sobre certos pontos, ella é susceptível de 

- presta!' grandes serviços. 
o lavrador que coohecc o que se póde co

nhecer tem uma grande >~nlagem sobre os 
outros. 

Eu entendo, dizia elle, e acho indispensavel 
que se creem em as grn:ndes cid:~des cursos de 
th!loria agrícola e das sciencias auxiliares da 
agricultlll'~, afim de ensinar-se esse conjuncto 
de noções que fazem da agricultarn actual o 
começo de uma sciencia. O que não quer dizer 
que a theoria seja inteiramente separada da 
pratica; por~ue os professores devem acompa· 
·nhar ns prelecções de cxperiencias: mas a prn
tica n5o devll ser empregada senão como meio 
de fazer melhor comprehendcr a theoria. 

Ainda mnis alguma eousa se pt'>de fMer em 
bem do ensino ~grlcola ; ha uma infinidade de 
noções ~cientificas e elementares que convem 
esp3lhnr no seio da populaç5o, e que serão 
de grande utilidade áque!les que se dedicarem 
:i vida ~gricola. 

Conviria ensinar na mór parte dos est~bele
cimenlos de instrueção sccundnri~, ou :10 menos 
e-m ~lguns colleg-ios situados em condições 
especines, as scienci~s uleis ú ~~ricu\tura; por 
exemplo, os elementos da chim1ca agrieola, a 
physiologia -vegeUII, n metereologia, a agrologin, 
!imitando-se o, ensino áquillo que fõr ele
mentar. 

Convirin crear escola de Yeterinari<l em uma 
província agrícola. 

ü Sn. Pom'EU dó um aparte. 

O Sn. RoDRIGUEs- JuNIOR :-Sr. presidente, do 
que acabo de dizer se vê a differença que ha 
entre o modo de pensar do illustre Conde de 
Cavour e o.do llonrado Sr. ministro da a~ricul· 
tura. Cnvour inclinava -se às escolas techrucas, ao 
ensino theorico, não querendo a pratica senão 
como meio de se ·fazer comprehender mais 
facilmente a tlleoria: o honrado ministro, pelo 
contrario, inclina,.se mais para:o ensino pratico 
em fazendas ,·modelos, ·onde a pratica predo
mine sobre a theilrío. São dous ::;ystem~' diffe
rentes. :· 

Não tenho ex.perienci3, nem . competencia, 
par:t decidir qual delles é· o melhor. Acho di· 
gnas de serem·ponderadas as r.uões do illustre 
estadista, pela,. elevação do. seu:;.criterio, pe1o 
estudo especial que fez da questão,. por sua 
experiencia de agricultor, pelo exame dos fa· 

ctQS que-então se pnssavamdebaixode suas vis
tas. Entretanto, repito, agitando a questão, não 
ouso resol vel-a . · 

E assim o que tenho observado não servirá 
senão p:m1 mais concentrar a attenção do hon· 
rado minish·o sobre o assumpto, e quando Yai 
iniciar seu plano, sem dnvida com a cautela 
e prudencin que lhe reconhecemos. 

O SR. Pom>Eu:~Jsto é de esperat· dos conhe
cimentos de S. Ex. 

ü Sn. BonRIGITEs JuNIOR:- Sr. presidente, 
por associ3~1io de idéas, peco licença ao llon
rado ministro para dar ligeira noticia de uma 
colonia agricofn, recentemente inaugurada em 
minha proviueia, cujos estatutos tenho pre
sentes e são dignos de exame. 

O Sn. POMPEU:-Pois não. 

O Sn. RonmGUES JuNJOn:-A posição d~ colo
nia n que me refiro é magnífica ..• 

O SR. PO>~IPEU:-Apoiado. 

O Sn. RODRIGUES luNron:-... está situada. á 
margem da estrada de ferro de Baturité ...... . 

O Sn. Po~trEu:-Em terrenos maguificos. 

o Sn. RoomGuEs JUNIOR : - •••• em logar 
em que lla uma estação, a da Gannafistula, no 

-kilometro 78 a contar da cidade da Fortale7.a ; 
tem uma ãrea de 120 ltilomctros qliadrados de 
terrenos que, segundo informações fidedignas, 
prestam-se á planta~ão de ccreaes, rlo algodão, 
de alguma canna d'Dssucar e até .·a do cafê. 
Os terreoos da colonia lhe foram doados pelo 
commendador Luiz Ribeiro da Cunha, ab:lstado 
coq~merciante da Fortaleza, digno por este acto 
de pllilantropi~ de elogios e da considel'ação do 
governo imperial, (Apoiados.) · 

O Sn. Po~rrEu :-E' um estrangeiro (ille se 
tornou verd:~deiramentc digno dos nossos 
e~ogios. 

O SR. RODRIGUES JONIOR:- O fim. da colonia 
~grkola é o que se vê dos seus estatutos. 
arts. L•, 2." c a,•, cuja leitur:~ peço licença para 
fazer (lê): 

• Art. L• No lug-ar denominado Cannafistula, 
do município de Acampe, dentro dos limites das 
terras para esse fim doadas :i província pelo 
comrnendailor Luiz Ribeiro dn Cunha, fica crendo 
um estnbelecimento orphanologico, sob a de
nornina~ão de Colonta Christina e padroado de 
Santa Thereza. 

• Art. 2.• O sen fim é recolher os meninos 
desvalidos de ambos· os sexos e os que, em vir
tude do a ri. L • da lei n. 2. 00~ de 28 de Setem
bro de 1871, são consider:tdos de wndição livre 
e ficarem nas cireumstancias do§ L• parte 3.~ 
do mesmo artigo, si o governo usar da facul
dade conterid:1 pelo art; 68 do regulamenlo ap
prov~do pc1o décreto n.ti.i3ã de !3 de Novem-· 
bro de i872, proporcionando-se-lhes alimento 
c modesta educação, que habilite-os a serem 
utcis n si e á- -patria e a obterem para o futuro . 
meios decentes de subsistencia. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 14:58+ Página 19 de 31 

Sessão em 31 de Julho. de 1880. 549 

• § :L • Qumtto aos do sexo masculino, ames
trando-os no conhecimento de artes e officios, e 
nos trab:1lhos da ·grande e pequena lavoura, 
pelo estudo theorico e pratico dos instrumentos 
e j)rocess~s mais aperfeiçoados da agricultura 
e mdustrtas connexas. . 

• § 2. • Qu~nto aos do feminino, preparando-os 
nos serviços domesticas e conhecimento dos 
trabalhos que fazem a educação da mulher. • 

A idéa da colonia foi suscitada ao honrado 
ex-presidente de minha· província, o Dr . José 
Julio de Albuqnerque Barros, pelo motivo que 
elle dá na portaria que n creou, a qual lerei 
á cnmara (lê): · 

• O presidente da provincin, usando da facul· 
d6de que lhe confere o art. 1.8 § 8." da lei pro
vincial n. L876 de H de Novembro de i879, e 
attendendo á urgente necessidadê de dar nsylo e 
a conveniente educação aos orphãos que as cala· 
midades da secca c àa peste, tlagcllando esta 
província durante tres annos, deixaram en
tregues :i protecç5o do govemo, resolve crear 
uma colonia orpllanologica sob a denominação 
de Colonia Christina ... e determina que na or· 
ganizaçiio e odministração da mesma coloni~ se 
obser·ve o regulamento que acompanha este a c to. 
-Ceará, ii de Abril de 1880.-José Julio deAl· 
buquerque Barros. • 

Devo infMmar ainda ao nobre ministro que 
a província concorreu o anno passado para a 
fundação d3 coloni~ com a quantia de 20:000,5, 
que : provavelmente lla de repeLir 'este anno 
no seu orçamento. 

A colonin já dispõe de casas modestas para 
empregados e colonos, e estes já se contam 
em numero de cento e tnntos a duzentos; tem 
cercados, um açude cujas proporções se trata de 
augmentar, al~uns gados, etc. 

Um cstab~lecimento em semelhantes condições 
é digno da 'nttenção do honrado ministro da 
agricultura. 

O Sl\. POlU'ElJ:-Apoiado, mas ainda ha muito 
que fazer em beneficio delle. 

O Sn. RonmGuES Juxron:-E me· compr~zo em 
vet• que o honrado ministr!l' já l:Jnçou suas 
vistas para -~ia Christina, propondo-no 
projecto de orçamento a quantia de 7:2008; 
quantia pequena, ó verdade, mas que· em todo 
o caso é um auxilio que a província receberá 
com reconllecimento. · 

Agr•adeço oncto do Sr. miniBtro, e ao relator 
da commissão; meu ~migo o illustre Sr. canse· 
lheiro LibüraLo Barroso, que sei muito se interes· 
sou por semelhante auxilio. 

·O Sll. LIBERA-ro BAimoso:-Não me · deve ne
nhum -agradecimento por isto; cumpri o meu 
dever. · · . 

O Sn. RoDBfGUES JuNIOli:-Insisto mais do 
que fôra preciso sobr0 a colonia Christin!l-; 
porque, senhores, já vi levantarem-se, no se· 
nad0

3 
prevenções _ contra este_ nascente esta· 

belecimento~ . . . 
· . Prevençoos sem fundamen~, em vista do 
que acabe de expor, o que mms uma vez vem 
demonstrar a falta de benevolencia. ·côm.. que, 

infelizmente, alguns nobres senadores,_ de 
tempos á esta parte, tratam dos negocias relativos 
ao Ceará. Lamento a prevenção dos honrados 
senadores, mas 'espero aa rectidiío e patriotismo 
de SS. EEx. que, melhor informados, hão de 
afinal fazer j us.tiça e variar de conceito e 
opinião. Assim, como deixar ao desamparo 
as centen<Js de orphãos, sem pão e sem abri· 
go, que nos legaram as calamidades que por 
tres annos fl~geHaram a província, muitos 
dos quaes já estão asylados na colonia Chris· 
tina? · · · 

Não é possível, senhores, e si é que digam 
·os· nobres senadores o destino á dar a tantos • 
infelizes. 

A fundação dn colonia Christina foi mais um 
relevante serviço da administração do honrado 
Sr~ Dr. Julio de Barros, que será continuado e 
complet~do pelo presidente actual, o honrado 
St·. conselheiro Fleury. ' 

Sr. presidente, "Taças ao gabinete 5 de Ja
neiro, conta hoje o 5e:~rá duns estradas de feno, 
a de Baturité que foi prolongada de Pacatuba 
até Canõa; a de Sobral que liga o porto de 
Camossim á cidade desse nome. 

A estruda de Baturité tem perto de :1.00 kilo
metros, inclusive o ramal de 1\faranguape, e~tá 
emeffectivo trafe~;"o, possuil1.3 estações, algumas 
ll~m montadas, linha telegraphica em toda a 
extensão. -
~ A de .Sobral tem 131 kilometro3 ainda seni 
trafl•go ; mas os trabalhos vão riwilo adian
tados, e a estn hora deve est:Jr preparado todo o 
leito do Camossim a Sobral, com obras d'ilrte 
em toda a La secção, obras d'arte na 2." e algu

·mJs na~-" 
Sr. presidente, ainda uma Yez dest:i tribuna, 

sendo o interprete fiel dos sentimentos de meus 
compt·ovínci~nos, devo render preito de ho· 
menngem e reconhecimento ao Au~usto Chefe 
da nação e no gabinete de 5 de Janetro, por tão 
nssignalados serviços á minha província (apoia· 

·dos), e preitos tanto mais sinceros quanto 
serviços de tamanlla importancia foram empre
hendidos c executodos em condições bem difficois 
e dolorosas para o C~1rá. . . · 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO (ministro ãa ag1itul· 
tura):-Apoiado; foi-um-relev:intissimo ser-viço. 

O Sr _ RooiUGUES JuNion:-•.. quando tantns 
vozes egoístas, sem sciencia e consciencia dos 
factos, se levantavam á um tempo da impren
sa e _ da tribuna para condemnar tão graniles 
commettimentos, que hfto de attestor, em todos 
os tempos, a amplidão de -vistas e o nobre 
patriotismo do Augusto Chefe da nação, e do 
gabinete · de: 5 de Janeiro que tinha á sua 
frente o honrado e illustre Sr. conselheiro 
Sinimbú. Ainda me doem no intimo da alma as 
apreciações malevolas e· injurias que, por essa 
occasião, se atiravam ao caracter àa nobre popll· 
la~ão cearense, tanto mais. injustas e atrozes 
quanto eram dirigidas a um po-vo que· se debatia 
eqrn duas grimdes calamidades ; a fome e a peste. 
. o SR. SoUZA ÁNDRADÉ: ~Apoiado, roram inju

rias e ealumnias injustissimas, atrozes, gue hão 
de ser todas-desm~n tidas e j:i o estão sendo pelos 
·factos. 
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ó Sn. RoonicuÉs l100on:-Eu que vi toda a ex- souro não pennittem actualmente o prolonga-
. tensão das desventuras de minha província, que mento, eu todavia entendo que é indispensavel 
sei c1nolicitude verdadeira mente paternal !!Oro o ramal de Canôa a Baturité. · 
que o Imperador, e da tenncidãde rom que o gabi- 0 Sa •. SouzA. A]I.'"DRADE :-Apoiado e j:í. 0 nobre 
nete de 5 de Janeiro, procuraram attenuar e mi- ministro mandou fazer. . . 
tigar os soffrimentos do Ceará, e de modo a pre-
venir males semelhantes no futuro, com prazo- O SR. RoDB.lGUEs ·JUNIOR: - Applaudo a de- . 
me sempre em manifestar taes sentin1entos, que ela ração de V. Ex. Já o honrado ministro me 
me brotam 'esp:'lnt.aneos da alma, (}Ue ~ão tanto tinha dito t~lgnma causa a este respeito; mas na 
mais sinceros, senhot·cs, quanto partem de um proposta do orçamento não 'Vejo a autorização 
homem que nad~ quer nem do rei nem do go- resp€ctiva. -
yerno· porque habituou-se 3 viver modestamente Eu esperava e contava mesmo qne S. Ex. 
de seÚ trabalho, $em querer emprego~ publicos, ha'Via de mandar !::~zer o ramal. . 
nem de modo algum depender do orçamento-~ O Sn. BuARQUE DE. MACEDO (mínis~-ro da a_qri-; 

O Sn. VmrATO DE MEDEIROS:- Apoiado, per· cultura):- Parece-me que a Je1 :lCtual da 
feitamente. credito para isto. E' uma questão que es!OU 

OS .... . ..., d . . estudando. 
R. nODRIGUES JUNlOR:-.~~~.an a a JUStiÇa . _ 

que fallando das estradas de Baturité e Sobral O SR. RooRIGIJE$ JUNron:- Esttmo a declaroçao 
eu tambem recorde os bons serviços de outros de S. Ex . 
cidadãos. · O Sn. Sooz,\ ANDII.UlE :-O que espero é que 

O nosso honrado collega, meu amigo, illustre o nobre ministro mandará fazer o- prolonga-
engenheiro, o Sr. Viria to de Medeiros (apoiados), to ..... - · · ha d 1· 
foi o mais zo,loso e solicit.o auxiliar do ex-mi- men pnra ._...nry, que e 0 que e tvrar 0 

- Ceará de calamidade futura. nistro da a~riculturn do gabinete de õ de 
Janeiro, em tudo qu~nto (Jodin interessar .á 
essas emprezas (apoiados), e com a proficie.neia 
que tanto o distingue em trabalhos semelhan
tes. (Apoiadas.) A' sua patriotica e constnnte 
cooperação deve-se em g-rande p~1·te o eomcco 
e execução prompta dos serviços, e economias 
im)?Ortantes para o Estado. 

Como se houve na direc~iío dos trabalhos da 
estradn de Baturité o honrado engenheiro em 
chere o Sr. Carlos A. lforsing, consta de uma
Sy,wpu historica-que corre impressa e foi aqui 
distribuída. Raros engenheiros cont;;m felici· 
dade tamanha na execo.ç.ão de traball1os desta 
orc!l!m, effectuados aliás em circumstancins bem 
extraordinarias e diffieels; ~raÇas a seu tino 
admtnistrativo e ~ptidão profissional. Sob sua 
direcção seus collegas rivalizaram entre si 
em <.~ctividade e zelo ao tr-3balho ; como os 
dislinctos Srs. Amarilio de Olinda Campello, 
Julius Pinkas e outros. . · · 

Si a estrada de Sobro! ainda não chegou :l 
eonclnit·-se; como a de&ta.rité, não são· menos 
relevantes os serviços prestados pelo illustre 
engenheiro chefe, o honrado St·. Dr . Luiz dn 
Rocha Dias (apoia.dos): intelligencia', Severi
dade na administração, economia, são quali-
dades que muito o recommeudam. · 

Os s~rviços do illustre ex.-presidente da pro
vlncia, Dr. Julio de Barros, a camara já os co
nheCê (apoiados) e por. isso seria ocioSõ . recor
dal-os. 

.. li: nãó posso nem de'Vo esquecer, senhores, os 
bons serviços á estrada ·de Baturité de . men 
illustre amigo e digno com provinciano o honrado 
.Sr. Dr. l.iiberiíio ·de Castro Carreira, sempre 
· vl:amente,,.:interessado por ~udo que diz res-· 
p~~ -~O bem estar e progressos de nossa pro-
vmcJa nataL , · · ~ · 

O SR: F:IUNcrsco SonRi:- Apbia1lo, lem pres-· 
. tado serv.l{;os muilo .imp<~rtantes. . . 

· ó sa. RontUGms lm<i:a : .;..:; St>; - llresident~. 
a estrada de ferro de Baturité é nma :empreza 
conhecida; e, si as circumstancias do the-

0 SR. RODRIGUES JUNIOR :-Trata-se do r~mal 
de uma legua ·e meia apenas, em terreno pl3no, 
seru depcndencia d'obras d'arte; os estudos 
estão feitos, orçados os serviços em cerca de 
300:000$ mais ou menos. . 
· E note-se que elle será um dos trechos d'ouro, 

como alguem jã disse, da estrada de ferro de 
Baturilé: do que S. Es. tem a prova em·sua se
cretario, onde consta-me haver pedidos de pri-
vilegio para a construcção. · . 

O Sn. Eouu .o\NDRADE :-lá !oram indefe
ridos. 

O Sn. RonntGtlES IUNioa:- Mas, em minha 
Jpinião, na do ex-presidente da provincia e de 
outros, o governo commeueria um erro se defe
risse os pedidos. 

O Sa. Souu. A!."DRADE :....:.. Os indeferimento& 
fonm puolieldos no Diario Oflicil;l. 

O Sn. RonnTGOES Juxwcé:- Não os li. 
S~r:í. ainda um erro a dernor~ na construcção 

do ramnl, urgenLe pMa o commercio e de 
v:.nt~ gljm t>ara a renda da estrada ; porque 
existem em deposito trilhos sufficientes, exis· 
tem. dormentes, os estudos csllio feitos, o sa
lario na prO\'inci:t está agora barotissimo· ha 
upetnrios peritos, os que trnballlaram na estradn 
do Baturlté. · 

·. O Sn. F.BEITAS CouTINHO : - O que deveria 
fazer-se em vender por bom preço n estrada de 
Baturité. · 

6. SR. RooiUGUES lmnoa:....:.. Por isso mesmo 
deve o· governo fazer o ramal, si esse lôr o 
pensamento; porque· assim a venda será mais 
vantajosa: e facit. . · . . ~ . . · . 

O Sa. ,SouZA.· Ali.DlUDE : - Feilo eise servico 
pelo. governo, custará sem dnvidaa terça parte; 
porque o governo· é que ·tem todos os elementos 
para executar a obra. .. . . - · .. ·.. · 

O Sn~ BoD!IiGtJES!mnoa:--:-Sr .• presidente, beni, 
adminímada a e.strnda de Batnrité não deixar! 
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d~ficit, ao conlrorio será uma fonte de renda ; 
mas sob uma condiç;io, para a qual chamo a 
attenção do nobre ministro ; é a ·de que: S. 
Ex. não ha de consentir que a pequena poli
tíca se ingira nos negocias da ~~Irada. Si o 
genio do mal aninhar-se alli a renda e o futuro 
d.: estroda estão compromettidos. 

O SR. SouzA ANDRADE : -Não apoíado. O 
genio do mal não póde penetrar nos negociós 
daquell:l estrada. 

Bastam estas considerações, Sr. presidente, 
p~ra se ver que a estrada de Sobral, qne nos 
primeiros nnnos não dará renda, ba de. ser em 
futuro proximo, passados os effeitos da sêec~. 
_uma importante via de commúnicaçã~, que ha 
de concorrer extraordinariamente para. o desen
volvimento da província e compensar os sacri
ficios do thesouro. 

O SR. BUARQUE DE Ilhc&no (mini$tro da a,qri
cultura) : - Mesmo porque não· ha disto no 
Ceará. · 

O SR .. SouzA ANDIWlE : - Não b.a genio do 
mal no Ceará. · 

0 SR. RODRIGUES JUNIOR:- 0 nobre deputado 
está dando interpretação malevola ns minhas 
palª'vras. Eu digo que a estroda é .boa, que 
póde render e prestar muilo bons serviços, mas 
sob uma condição: que o Sr. ministro resista, 
não consinla. que a pequena politica penetre alli; 
tenha o maior cuidado na escolha do pessoal.._ 

O Sa. SouzA ANDRADE :-O pessoal eStá com
pleto. 

O SR. RoDRIGUES JuNIOR :- ••• escolha sem-. 
pre os mais idoneos e aptos, e sem attender a 
considerações de qualquer outra ordem. 

Quanto á estrada de ferro de Sobral, eu já 
tive occasião. de dizer ~esta tribuna, vai ligar 
um dos primeiros por los do norte :1 uma das 
cidades mais importantes da .província. 

Ella contornea em parte a fertilissima ser
ra de 1\leruoca, em seu prolong~mento de 
Sobral ao Ipú e Príncipe Imperial, no Piauhy, 
irá costeando a serra da Ibiapaba, em uma 
das zonas de maior fecundidade. Por sua po
sição já á Sobral, já :10 Ipú e Príncipe Im
perial, ha de ser naturalmente a sahida obri
gatoria dos produc:tos das comarcas de Granja, 
Santa Quiteria e Tamboril, Ipú, S. Benedicto e 
S. Pedro, de parte das comarcas da Sant'Anna, 
S. Ft•ancisco e Imperatriz, Canindé, _ Quixera
mouim, Inhamuns, e de comarcas do _Piauhy, 
como sejnm l?rincipé' Imperial, Pedro Segundo, 
e da1Juf:llas que mois seuvizinbum do Ipú e So
bra! do que das cidades do Therezinu e Parna-
hyba. · 

O café e nssucar d:J.Ibiapaba, c algodão na 
inais vasta escala não só das serras, serrotas e 
de grandes zonas dos sertões ; os cereaes. a cria
ção de gados, o commercic de pelles .. ·, . · 

O Sn. VLRIATO DE :MEDEII\OS :-Entretanto o Sr .. 
JagU:aribe diz que a estrada sô atravessa terrenos 
incultos e inculliva veis: ·· : 

0 SR. RODRIGUES JUNIOR : - • • • e mais· tarde 
a exploração de ·miJJas de metaes, de marmore, 
de Ralitre e potassa, que abundam nos contornes 
da Ibiapaba, sãó <rrandescindustrias a desenvol
ver-se e a se expiorar nessas re!!;iõesc As rique
zas m:neralogicas do Ipú são de ha muito co
nhecidas, desde o· seculo passado, e sem auxilio 
da scienci:Çsem capitacs, as· minas. de ouro . do 
Iuré_e Bom Jesus têm sido jã trabalhadas com 
algum •. resultado:c 

No senado tenho visto o honrad<> s~nador 
Inguaribe levantar questão a respeito de -erro 
que houve, em seu conceito, no tra!tado da esp 
trada de Sobral. 

Ü SR. -VIRIATO DE MEDEIROS :-E tllle não en-
tende nada d1sso. 

0 Sn. RODRIGUES JUNIOR :-Já tive OCCasião de 
discutir esta quesFiO e de demonstrar que S. Ex. 
não tem razã<> , mas não insistirei sobre este 
ponto; porq_ue no pé em que es~o :as cousas 
será imposs1vel mudar o tra~ado da estrada. 

O Sn. BuARQUE DE :ltfACEDO (ministro da agri
cult<wa): -Este traçado foi muito estudado. 

0-Sn. RODRIGUES Jm<IOR:-'-E' verdade, e peço 
licença para intercalar em meu .discurso um 
trecho que ha poucos dias li, em artigo est:lm
pado ·no Jornal !UJ. Commercio, demonstrando 
que o traçado seguido foi o mais con-ven.ien!e. 

Deixo agora de fazer a leitura porque desejo 
concluir quanto antes, para niTo fatig~r mais a 
atteo.çiio da camara em hora tão adiantada. (Não 
apoiad~s.) 

Trechos do artigo do Joí·1uü do Commercio : 
• Muito tempo antes .que. se Miasse em con

struir a estrad<l de ferro de Baturité já a atrenc 
ção de pessoas competentes se voltava para a 
grande empreza da estrada de ferro de Sobral. 

• Na collecção de leis do Imperio vê-se a prova 
de que já em 1857 o major Teixeira, associando
se ao engenbeiroinglez Thomas Dixon Lowden, 
obtiveram pri-vilegio ~quelle para a. exploração 
de minas, e este para a construcção de uma 
estrada, que, partindo do porto do Camocim -e 
abarc~ndo Sobral, grande empor.ío commercial 
do centro do Ceará, se estendesse até o Ipú. 

• Bem se vê quetratava-sede·umavia-ferrea, 
cujo objecto principal era a exploração de minas 
de met<Jes, marmore e potass~. que abundam 
pelo contorno da Ibi~poba; e ainda assim julgou 
de vant;1gem aproveitar o commercio da cidade 
mais rica, populosa e industrial da província, 
~epois dn capílal, como se vê na clausula 9.• 
annexa ao decreto n. 1..983 de 3 de Outubro 
de iS57. 

• Di:ton, associado, como se disse, ao major 
Teixeira, concessionario do privilegio da mine· 
ração, por decreto de igm! datll n. 1.982, :pro
cedeu ~ci estudo de exploracão de accôrdo com 
este, que fornecia os capitaes, e ainda assim o 

·traçado descripto em sna IJlanta, existen1e na 
secretari~ da agricultura, se_ approxima da serra 
na altura parallela á povoação de S .. Pedro;. 
lugar denominado--cTa·quara-; cinco legnas dis
tante de Sobr31, de onde··devêra partir ·um 
ramal para a referida cid~de, que, nos termos do 
privilegio, era forçoso envolver-na linha~.- ·: ' 

• Admira que o dtstincto sen~do:r laguaribe, 
reconhe1:endo a 'utilidade ~a es1rada de ferro -de 
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Sobral, tomasse inconvenientemente o partido 
dos .poucos qne se esforç;~m para que Sobral não 
participe dos .beneficios della . .... 

. c Elle, que.já foi juiz nas trescomarcas limi
tropbes - Granj~,. Sobral e Ipú-, deve ter co
nhecimento perfeil<J da exposição que temos 
feito. ' 

~ E' sabido que as tres localidades formam 
nm :mgulo demasiadamente aberto entre si; e 
tanto, que o traçado mais recto que o enge
nheiro Dixon pôde tirar da Granja ao Ipú pas
sava apenas cinco Jego!ls á direita do Sobr:~l, no 
já dito lagar . 
• • E' justamente ahi que tem de passar a es
trada, quando seguir do Sobral para o Ipú, e 
donde irá costeando a serra Ibiapaba até Prin-
cipe Imperial . ., 

• Conseguintemenle é aproveitada toda a sérra 
em sua região mais Certil, . na extensão de mais 
de 4.0 leguas, ficando apenas a pequena parte 
compt•ehendida n:l freguezia da Viçosa, em dis
tancia pouco consideravel . 

• E oceorre que a economia resultante dessa 
curoo tk et.nco leguas seria itbsorvida na construc
ção do ramal, que de necessidade se faria da 
Taqu~ra para Sobral; Lrnzendo a grande des
vauta~em de ficu desaprovcitad3 para a estrada 
a fertit serra da 11eruoca,-cuja uberdade e pro
~~~~~ producçào de cereáes nunca foi contes~ 

• Convém não esquecer que nunca houve 
• quem pretendesse que a estrada se dirigisse da 
Granja em rumo á Viçosa, para desde ahi vol
tear a serra: a isto se oppõem invencíveis ob
staculos creados pela natureza, e direcç::io poent~:; 
que a cordilheira toma desde S. Pedro ª!é o mar, 
contra seu curso geral de sul a norte; · · 
' • Assim, a linha que jli se imaginou de maior 
aproximação passnva pela villa da Pnlmo, que 
fica a léste da serra cerca de i (J. leguas, e só
mente dahi é que podi:l ir-se aproximando len~ 
tamente até a Taquara-, onde, como j ã se viu, 
deve tocar a estrada do Sobral.. 

• Estas considerações se impõem á conscien
cia· com todo o peso da verdade. • 

Não ba ~inda muito tempo, Sr. presidente, 
ouvi contest3f a capacidade do porto de Ca
mocim, releve-me a cumara c o honrado mi
nistro, em contrnriedade fazer ·rnpida leitura 
do que acabo de ver a respeito desse ~rto, 
que convem seja conhecido, em ·um JOrnal 

· da província, o Cea.rense (lê): 
• 0.3apor inglez. Tl!erczi~a, tendo ordem.para 

entra!' nn barra do CamoClru, partiu do porto 
desta capital no dia f.9 de Abril ultimo, condu
zindo, além de outra carga, 2.540 volumes de 
generos com destrno aosoperarios indigentes da 

·estrada de ferro .do Sobral. · ·· ·· · · · · · · · · · · 
c No · dia ~0, . confrontando com a. barra, o 

commandanlti reconh~ceu pela sonda o melhor 
.. ancorad?ur_o e.deu fundo . . Em seguida·procedeu 
· a um_a ligeira sondagem na barra, em escaler, e 

depo1s demnndou-a com-muita facilid~de anco
rando em·frente á florescente .povoação 'doCa

. mo_cim .. Descarregou no m~mo dia e no se~ 
gumte susp!lndell. e sahiu sem ~ mínimo emba
raço, levando o commandante a mais agradavel 

impressão a respeito desse porto. que é incontes
tavelmente um dos melhores do nor te do Im
perto. 

« o ·There.zina · ~alava cerca de i2 pés e a 
barra offerece franca navcgução a D3vios de ca-· 
lado superior, pois que na baixa-mar das marés 
de lua encontra-se nella a profundidade ds iO 
pés inglez.es, elevando-se as agutJ.s no preamar 
destas marés mais de outro tanto. 

• A coustrucç.ão da estrada de ferro do Sobral 
tem feito affiuir para o porto de Cnmocim muitos 
navios nncionaes e estrangeiros, conduzindo 
generos e materiaes, e, até lloje , nenhum 
naufra goU: ainda na barra, já anteriormente 
frequentada pelos vapores das t~mpanhi&s ) fa-
rnnhense e P•·rnambucana.. · 

• Parece-nos que um porto nas condições 
deste devia merecer do goveruo o import..nte 
beneficio da collocação de um pbarol na barra 
ou no promontorio de Jeriquaquara a barlavento 
della com o reconhecimento de sua posi ~iio ns
tronomic;~, afim de facilitar u navegação, a se
melhança do que fez. na do Aracaty. , 

Sr. presidente, para a ultima p<~rte da noticia, 
a relativa ao pharol, cllamo a attencão do go
verno, e em occasião competente espero di rigir 
um pedido ao honrado Sr. ministro da marinha, 
por cuja pasta me parece que corre este 
serviço. . -· . 

.Mas, Sr. presidente, preciso de uma informa
Ção do honrado Sr. ministro da agricultura 
quanto a ~st•·ada de ferro do Sobral. 

Percorrendo a proposta não encontro verba 
algumli rela.tivamen~e á essn estrada. Os ser
viços não estão . concluídos; será possível que 
fiquem uo ponto em que estão'! Si isso acon
tecessl: seria um desastre para o Ceará, um 
prejuízo pa1·a o Estado ; porque dentro em pouco 
ter-se·i:.m perdido as centenas de contos jã des-
pendidas. .. -· 

. 0 Sn. LIDERA.TO BARROSO:- A de.~peza taz-se 
pelo credito e~pedal, e as obras devem estar 
terminndns ant~s de começar o exercício pal'a 
que estamos legislando. 

O Sn. RoomGuES Jumon:- Agradeço a decla
racão do nobre rciDtor da cornmissão, que me 
vem tr:mquillisnr. Itlterromperem-se serviços 
tiio adiantados, em via t~e concluslio. seria um 
procedimento mais que inconveniente, seria. 
injustificavel~, , ' 

Sr. presidente, ha ainda uma obra da maior 
importancia para o ce~r:í, que deve merecer a 
attenção do governo, ri o porto da c;~pital, . de 

·reconhecida necessidade. 

O Sn. VIIlLI.To DE MEDEIRos:- Isto é impor-
tantíssimo~ , 

. . .· .. 

O Sn. RooBIGüES JUNIOn:-Ainda ultimamente 
foram feitos estudos por uma not:1bilidade em 
engenharia hydraUlicn, o Sr. llawksh:nv. · ' 
· Segundo os. estudos e orçamento . feitos, em 
poder do governo, as despezas CO!U a construcç5o 
serão.de 1.500:000~ a :1.. 600:000~, .se não !lle~ 
.nores; · 

Si o·govcrno obtivesse autorizaÇãri;para con
\ratar o porto, mediante a garantia de juros. 
de 7 . ~lo sobre o capital; estou convencido que 
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facilmente encontraria quem tomasse a Si a em
prez~. (Apoiados.) 

A ga·rantia de juro seria, de certo, mais um 
onus para o tbesouro, porém de naturez:~ a ser 
compensado por vantagens reaes ao desenvolvi"
mento do commercio e de outras industrias da 
província; não excederia de cento e poucos 
contos, e tonto bnsto1~in para se lev~r n effeito 
essa obra da maior utilidade. 

O SR. SouZA ANDRADÉ:-E' muito provaveL 

O SR. RonlUGtrES Juruon:-0 1:\S!ado que con
cede garantia de juros :í <->tradas de n~rro, á 
engenhos centraes,·podia dispensar iq;u~l favor 
ao porto da Fortaleza e a outros em iguaes cnn· 
dicções. E' um erro adiar indifinidamente ser
viços desta ordem. 

O Sn. VIRIATO DE MEDEIRos:-:Não ha duvida. 
O Sll,.. RonmGOES Jur:.-ron:-N~o sei, Sr .. pre~i

dente, qual a razão por que aindn u~o estú ligad;• 
a linha telegraphica entre a provinda du LHo 
Grande do Norte e a do Ceará, quando é já 
tão curta a distancia, e ha tanto tempo ~e an
nuncia a junc(:ão. 

Paro este servico tomo aliberd:~de de aind~ cha
mar a attenção do honrado ministro, que c~rta
llJe!lítl u lll<tDÚ<lrá acLivar; cess~ndo a mor"~ i
dade. para a qual não acho e:;:p!icaciio razon
nl. 

O Sn. Yiffih<v DE ~J.EDEIROS :-Eu tenllo tido 
alguma_s, mas não s5o c3baes. ' 

O Sn. RonruGuES JuNtOu:- ~inguem m:lis_ 
competente do que V. Ex:. para avHiiar do m·,du 
como vai sendo execut~do esse ~erviço; ,.s~im 
vejo que tenho razão na observação qute eo<toll 
fazendo, e estimo qne venha em meu ~·uxiliu. 

Sr. presidente, a hora está ;1diant:>d:~ e n·:n 
devo continuar a abusar da aHendio do nobre 
miuistro e tia cauwra. (Não ap:iadas·.) 

O SR. BuAnQUE DE MAOEOO (ntiuistro da a.rri, 
cultura) :-Ouço-o com muito praz<!r. 

'0 Sn. BODUIGUES JuNron: -Muito ngr;1deçrt :1. 
attenção de V. Ex. 
· Portanto, vou pôr fim ús m inh~s 'observa ões, 
protestando a continnacão do meu upoiu ai•1da 
que fraco (não apoiados),. . 

O Sn. BU.'>RQUE DE :M.ACEDO (ministto da agri-
cultura) :-Valioso. , 

O Sn. BoDRIGIJES JUNIOR;-•.• m~s sincero ao 
gabinete, e emquanto, senhores, como até a~ur:•, 
corresponder ás jo.stas ~spirações do partido li
beral e satisfizer os legiLimos _ inleres~t·s do 
paiz e da província -que ~eo.ho u honra deiepre
sentar. 

(Muito bem, muito bem;_ o orador é compri-
numtado.) · , · _ 

.. O Sr. Ulysses Vianna:- Sr. pre
sid"ente, em um paiz novo, como o nos~o. n:·•o 
podem deixar demerecer a mais desvelada ~~
tenção os differentes servicos, que com·mpelu 
ministerio da agricultura, os quaes. ·tendem em 
seu conjuncto e em ~da uma d~s suas partes 
a fomentar a riquezn. publica. 

l"omo Ul.-70. ' 

Por mnis que uma cert~ escola, que na sessão 
pa~sada. leve um brilhante defensor na pessoa 
do honrado deputado pelo lUõ de J'aneiro, o Sr. 
Freit.'IS Coutinho. queira limitar a intervenção 
do Estado, es~a iolervenção niio póde deixar de 
se exercer na munifest3ção do progres~o social, 
que, para11bras••ando o dizer de um contempo
r~neo, nntes de tudo consiste na mnior. som ma 
de d·~senvolvimento inlellectual pela maior 
qunntidnde dei St:ie11i::ia irradiada, e nwiorsomma 
de gozo mnt••ri~l; que se origina do maximo 
~proveitamento de todas a~ activid<~des indivi~ 
duae.s e de todas as forças naluraes. 

Eu não preteodo, e a ho1·a acha-se adiantada 
demasiadamente, COilStiluir para olljecto do meu 
discurso os differentes· serviços inscriptos no 
on;:nuento da ~gricultura ; pretendo linlitar-me 
á I~\'Ourn c ás questões que a ella se prendem, 
centro, ponto vclico (pm·a ine servir: de _uma 

: phra~e r!e mal'ioha) da nossa rique2a particular 
e pu!Jlic~. 

Não é sómentli hoje a agricUltura d!l nosso 
paiz,que-otravesso uma crise dolorosa . infeli;~;
nlente pnra aquelles, que tf:m a curiosidade lle 
saber o q llll se passa fóra da terra, em que se 
constitue~ família, a lavoura tem atravessado 
ne-tes uHia1os a unos verd~deiras c~lamldades. 
Ab~trahindo das conclicoos excepcionnlruente · 

feliz•'S o:J~ g•·ande republica norte-americana, 
não conheç0 actualmente um paiz agricola, que 
u5o e~teja· sotrrendo os cffeítos de uma verda
dad()i ra crise.produúda por cau~s mais ou me
no~ perlll~nentes. · 

A g-ran11e prosperidade da agricultura ingleza 
ne~Le< ultímos tempos é quasi uma recordação 
do !Hls~Rdu. · 

Aquelles que mais se têm interess:ldo pelo 
dt•s··nv.,Jvimento rural da Ingl~tei'l."~, eõtão hoje 
tomMlos elas m~is sérü1s apprehensões sobre o 
futuro ~gr.col~ daquelle pniz. 

Ainda o a nno pas:;ado foi nomeada nma nu
m.-.-.. ,., COHWiissi";o real para in-;·estig~r as causas 
<lil depres-iio ;i~~·iwla; :• mant:h·a pela qual olla 
Wt1u•fl'e1·Ladn ns pmprietarios, os rendeiro~ e os 
~impl.~s t•·nlwllwrlores; estudar os effdtos da 
enn··u •T•'lll'i" •·sln• ngf.'ira e :1s leis que rcgulnm 
;1 prnpr1erlade . terrilori:1l, e finalmente .as rela
çiit" j11 illic:.s e Qconomicas entre os rendeiros 
e propril"t" rio,; tia terr~·e os ciroito~ dessv,~ rela
ções sobre a cullurn do solo. 

Na Franç:•, com() V. Ex:. s:~be, paiz grande
menti\ ; griCII(n, .no_ me~mo te_inrro em que erá 
nume:•da a commt:~sao de rnquento na Inglaterra, 
o Sr J'ouyeJ"·(.!uer·ticr di~ia, no senndo, em no
me dn~ idéa~ proteccionistas, que a agricultura 
definh~1va. sill~O morria·. · 

' ·Eu o:~o ·qu,,ro, senhores, seguindo o exemplo 
rlo no~, o honrado co !lega, o Sr. Dr. Bulcão, 

-descrever o estado da agricul!ura no nosso 
pai :r. :ella definha, ella estrebucha, e,si r~mediõs 
forte.:, na medida dus males, não forem quanto 
nnt~s empreg-ados, nõs teremos ·de atravessar 
nm11 grande crise, talvez tenhamos de assistir a 
grnndcs ca1astrophes fin~uceiras. q•le produ,. . 

·zirf•o eno,-mes ·retardamentos eni o nosso pro-
gr~sso soei:~L . 

Como ·ua vida11nimal ba>tres orgãos principaes 
. pel_os quaes se ma11ire~tna .vida; na :~gricultura 
ha tres gr~ndes questões que a ella se prendem 

. . '"' ,. '·.·. 
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· por tal fórm<~, que estudal·as, é· estudar a 'sua 1 lil~e peÍo senado, que, poressà rlenio"ra, assume 
organizn~iio. as suas funcções, os seus elementos u111a grave re~pons:1bilid~de. · 
de prosperid:1de ou decndenda. Não podendo examinar de novo a lei de 6 de 

Sà11 ~~sa~ lrcs qu~tões, seuhot'es: a organiza· Novembro, uma vez que dia lliiO eslá sujeita 
ção do tr:.b:~lho ; os meios de c;ommunicação entre ao debate, en limitar·me- hei, simplesmente~ a 
os c•:ntros productores (los mt,rl·odos exportndo- uuil· os meus '\'o lu; :~os do nobre depnt3do pela 
res ou cOnsumidores; e n constituição do direito Bnbia, uma vez: que já vai purecendo que as 
de pt'(tJ!I'iedude d:1 te1·ra, d~ ·modo a se poder deliber~1;iies de,: l:\ ' Calli~rn siío insufllciente~. e 
con!.cr.cr C•lrn ex:•clidão as rela~·õ~~ que a eonsti- que a e! las devem ncompanhar pedidos instan-· 
tuição des~e direito produz entre o proprietnrio tes ao senado; par~ Q'ijC a segunda c~sa legis
do só lo e ~olJre aoJUC!Ies que o eultil'am. l :~ti vn de nosso parh1ruento ap1·esse ·quanto antes 

A or:::mizaç.'io do trab:1l h o agricob ê complex:t; a decret:oção de ru~did3s , que são effeetivameo ~e 
ell:. envolve em si qncstões de capilaes, questões reclam••d:~s como necessarias, e que tt:m o cunho 
de br••to~, questõ~s de ensino profission:JL da uti lid~de ger9.1. 

A qlle~tão de ca11itaes é uma quest5o '•encida Si a questiin de capit:~es é uma questão ven-
nestõJ ~:as~, e que foi objecto de lar~.ros debates cicia, a quest5o de !Jraços é uma daquellas, se· 
n:• ~essão ~nterio1·, e a.<sum~to o!Jrigntoriu de nl.wres, em que as opiniões se dividem não só 
qm~lidi:m;~s discussõe;; no jorualismo em quasi n:1 massa gernl do paiz, como até mesmo no seio 
um~ deo·ada . Aquelles, pon!m, que estremecem do nosso proprio (lllrtido. 
pelo fu turo do no::so 11aiz tê111 tido a infelicidade A ·questão de braços offcrece uma dupla face: 
de Yt!l' que o resultado d:1s loc·uhrações desta o trabaii.J.o servil c a inHnigraçüo. Eu conside· 
canwra, tendentes á presl3ção de capitaes á r~re • , ainda que llgeil•ntncnte, a dupla face ·dessa 
}8\'0111"3 e a mobilisação jurídica.·da terra por que.;;;tão. 
meio d3S letr:ls hypothecarias, iem ~ido uté lwj!l · Antes de tudo devo declarar il camara que, 
pre~o na pasta de uma commiss5o do senado, tratando do elemento servil, nlio pl'ocurarei 
gr:,ça~ ao proposito confe5saõo ou manifesta· faz~r com que os grnndes prim·ipios de huma
mente cl:•ro de ser csterilisoda a pres_\lnt~ nid11d13_roe influcnci ··m de modo, q ue possa dt>s· 
situ;~tão lib~ral. - conhecer as condiçuas rcoes do nosso p;~iz. Eu 

Eu niío querof~zcr pairar scquer uma sombra s~i ~1ue_no ~\atlo do Impcrio,com um~ grande 
sobre 0 p 01 triotismo de uma corporaçiio. que d~v!da u:terna ccxtct·na,. ttuando o ~orv1ço dessa 
con~l.ituc uma grande roda no mecanismo d1V1.d_a e enorme rehltlVtlJ!Iel~te-a no~sa. pro
conslitncionul: mas não. posso deixar. entre- daccao; com. o trabalho:-st nao desoq:(antzndo, 
t:nlto, como repre:>enL~nte de um11 província com certeza em f~rma(.'•to; sem mn~ur .. ctur~s; 
agri~ol:•, dci x~ r de (l~soci~r - me 5s justas cen- com um commerc1~ que definha, nos _rlevemos 
alll':~s ;·, morosidude proposital do senado !e- tratar dessa questao com todo o cwdado, de 
vant:ulas hontem pelo bonrado deputado pela modo que uem ~s senti_mcntos de bu!II:anidarle 
Bahia, qu:mdo o ~enado todos .os dias discute possa~ _subrepUJ1lr os tnteresses leglttmos _do 
le•lllCrlrnento> e pequenas questões incandes - ; .noss~> patz e a classe d? lav_oura , nem esses lJ!.
ceutes de politica loc;1l. teresscs. abafar e .ex:tmgo.tr_ generoso~ sentt-

Xn> coodiçües nctuaes da agricultura a pr(l· me~t~s er:n. f:lvor ~a.s .... ger<~çu~s aetuaes. de es
st:t!,'ão de C~1pit~es por parte do governo a j UI'O f'a~ O.~, avtl~das pel,\ t.,DOfUli~Ja, 5~0: CSlll~lUlOS, 
modi ·o e a lon"O pr~zo de amortiza, ;;o é uma sol. d. 5 do _!110VImento _d~ vtda CIVil, prt':,ada~ 

• c .. d d -" 1 d , r-d . das consola~01:S da f:~m•ha, sem as asp1raç<.1es a 
ne~t'SS1 a e Vila c a~ que menos P0 em ser propriedade do solo, cujos sulcos re!!am· oom o 
adl.od~s. snor, e que fructificam ·com o trallafho pesado, .· 

Tnuto é vit:\1 cs~1 Itt•.cessi d~de, que em paizes v~rd8deiras nwehions de trabalho-sem intelli,~;~n
onde n siluaçiio .. dil lavoura tem -se tornudo difll- · cia, sem au1or á terra que ·.:ultivam. e aos se
cil, apezar de.Õs capitaes se accuroularem nos nllnres, aus quaes servem pela obediencia e pelo 
e~l~uel::dlllentus IJ;oncarios e na ca1·tei1·& parti- temor . 

. culm·, o ~ovet·oo t~:m éorrido em <IUXilio da :;r. :presidente, (mir ando-se · nest:~ quest5o, 
propriedade rural com os meios offici ;o~:s. Na tem-~ antes de tudo di11nle d<~s vistas a lei de 
Fratu:a, a!nda ultimamente, em vista da crise 28 de Set~mbro. J.lretendo considera'l' essa lei: 
d~ Javour:t, o Sr. Tu-ard, ministro dn :>;.:ricul· primeiro, em suas origens ; em segundo Iugnr, 
tura. deixando de lado platonicas.e vãs condo· como ella foi aceita 110r aquelles que se têm 
lem.;ia~, determinou aos Conselhos geracs um interessado durante uma longa e gloriosa vida 
in quer i to sobre o estado do capital agricola, em prol da emancipação dos escravos : em ter
afim de ~da conselho declarar si em seu de- cE:iro lugar, si clla tem realizndo todas as espe
partamento os ~gricullores possubm os capi- ranças daque!les que a fecuntlnram e a levaram 
tacs . nct--cssarios para ·uma boa e lucrativa ·ex- a e!Téito; fiualmente, 9._naes as disposições do 
plorac;:1o do ~ólo, assim como de que valores nosso par tido por oceasiao da dis~ussão da lei, e 
di~punham elles em provisões, sementes, gado, depois da ~ua promulgação . . 
utencilio~, para que, ell"ectuado esse invent:.,rio, Sr. presidente, penso que, em suas origens, a 
se reo<lnhecesse que insu!llciencias apresenta- gr:.u)de honra que provêm dn lei de ~S. de Se
vam os capiLaes agricolas, sobre que pontos tembro cabe a Sua Mal!estade o Imperador_ 
especiaes ellas se manifestavnm e· sobre que ~ 
classes particulares. · . , . . O Sn. CA.'\DIDO DE Ouvxtru. : -Antes o .par-

. lnrelizmente, porém, esse grande almejo, não tido liberal já tinba.leva11tado a questão. .· 
só . desta camnra, que pOdia ser t9xado de parti- O Sa. ULYSSES Vu.NNA: -E' externando esse 
dario, mas de todo o paiz, tem sido adiado nté juizo assigualo ;~penas um facto, não querendo 
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entrar na alta questão da iuterferencia de um 
. rei constitucional no mecanismo do governo; 
mas digo que cabe a Sua Magestade, porque foi 
elle quem, elesde i86~, deu o impulso pratico e 
e.tncaz á idéa abolicionisto no Brnzil. 

0-Sn.. CANDJDO DE ÜLIVEUU. : - A prop~ganda 
já existia. · · 

O Sn.. ABÀGÃO BuLcÃo : ·- Nessa occnsião o 
sul levantou·se, fez grande barulho e o norte 
calou-se. 

O Sa. ULYSSES VIANNA : - Já existia ~ propa
ílanda, é yerdade, ('. desde longo~ tempos, mas 
IOÍ o Imperador quem s~ constituiu :1 força 
propulsora do movimento nos uiUmos annos. 

Em i8M, ilor occa:<íão do crs~mento da [lrin
ceza Imperial e dn Princeza D. Leopoldin~. 
escravos fornm alforriados por iniciativa de Sua 
:Magcslade. 

Em i8G6, Sua l\fagestade com o seu proprio 
punho clogiáru o acto dos benedictinos ~lfor
riando em capftulo geral i. üUO escravos, per
tencentes ás propriedades de seus conventos. 

Em 1868aind~. Su~ ~fagestade. respondendo 
a urna ad1·esse do Comité de abolição de l'nri7., 
dizi11.. que 11 idé!l da cmnncip.1ç~o ~ra ju~~a em 
nosso paiz, e a questão er<l apenas de opportu • 
nidade e ile fórma. 

Si em suas origens a honra desse grande 
acto legislativo, ~implesmente pel:t impulsão 
que lhe._deu, cab3 de direito ~o Imperador, devo 
dizer que a execução brilhante que tem tido a 
lei cnbe inteiramente ao nosso paiz. Pela fórma 
por que essa lei tem sido execntadn, nlio póde 
haver um bt"nileiro qu.e não tenna sido tornado 
de verdadeiro rej ubilo. A execnç5o desta lei em 
seus dous princípios cardeaes, emancipa cão 
das gerações actuaes e libertação do ventre, 
póde ser estudada sob duplo aspecto : a morta
lidade dos ingenuos e ·as alforrias dos escravos. 

Senhores~ as taboas de.mortalidnde dos inge
nuos dev~m verdadeiramente contentar o senti
mento nacional. Não quero estabelecer princí-· 
phs geraes, afim de d~:nonslr~r. tanLO quanto 
possa ser demonstrado, -ã exten~ão da morlali
dade nas crianç~s do acto do nnscirnenlo a 

_ 7 nnaos, pois wl e a idade que cont~m o.> m~is 
velhos ingenuos em nosso paiz; preliro .affir
mações mais praticas, prefiro recortar a dados 
estatisticos. Da inici~cão da execução da lei ate 
hoje têm nascido 147.4.53 ingenuos; u mor
W.lidr.de desses ingenúos é de 3i.293, o que 
dá 25,29 "lo- Poder-se-IJa reconhecer o sen
timento de ,que é dotado o · povo . brazi
leiro quando se compare a mortalidade desses 
ingenuos com as t~boas da mClrt;~.Iidarle das 
crianças nos outros pnizés. Si comp~r~r P. 
julgar, senhores, comparemos. Sirvo· me da 
seguinte estatística de Block, relati"1'3 ã morL~li
dade de crianças sobre 100 vivos ~ na Fránça é 
de 3~,1:!, na Italia ·de 4o0,M, na Inglaterra de 
25,56, na Austria de 3~,03, na Prussia de 33,56;-
na Ba\tiera de 4,0,53, nn Suissa de 26.81 e ·nn 

· Belgiea de 28,30 • .A differença -é em. favor d() 
nosso paiz. (.'d'uito bem.)· 
· Cornpare~se ainda, Sr. pre~ldenlo, a dilfe
renva entre a alimen~ção, entre QS cuidados, 
que são dispensado5 a esses iogenuos, com os 

; cuidados. e desvelos ministrados .ás outras 

crianças, a que se referem as t~.belltts de morta· 
lidade de Biock na Europa, e se reconhecerá
que, no que diz respeito o iogenuos, é uma. honra 
para o nosso p3iz o mo·do por· que a lei tem sido 
execut;J da. · · · 

Em relaçiio ás aHorrias, temos os dados que 
nos offerece o relatorio uo Sr. ministro da agri
cultura, dados verdadeiramente sntisfac:to:rios. 

As ini'ormar.ões não são inteiramente precisas, 
mas póde-se caleülar que as manurnis~ões a 
titulo gratuito, devidas a iniciativn particular, _ 
atlj 31 de Dezembro de i878, auingem a ·mais 
de 30.000 escrni'OS. 

Nestas conrli<:-ões, porém, e apezar dessa gen(;· 
rosidade do p0\'0 brazileiro, póde-se e deve-~e 
simplesmente confiar no sentimento naciona-l e 
no jogo das leis naturaes para se operar a 
substituição do trabalho escravo pelo tr:)IJalho 
livre? Faco a per!!unta, e voltarei ã qnes1ão. 

Senhores, a lei dt: 28 de· Setembro foi um 
grande passo na mnreho da abolição, mas incon· 
Leswvelmente foi urna lei de transacçào entre os 
prindpio? lmmanitario$ e os grandes interesses 
nacionaes- e~Ulcionados U;JS nossas propriedades 
tetTitoriaes. Eu tenho por essa" lei um intenso 
sentimento de admiração, ainda que não a possa 
acei:ar CQmo a grande carta d~ libei·dade, como 
a qu~lificou, no tempo em que ella foi promul· 
gad~, um jornal estrangeiro que ~e public.nva 
ne~ta côrt~:~. Exercendo a ~ua ht'nefica inflnen
cia sobre as gera~õe~ futuras pela libertação do 
ventre, n lei teve o grande defeito de dei:owr no 
olv-ido as-gerações actuaes. Foi t5se o lado fraco 
rlo gr~nde acto legislativo, que serviu de alvo 
ás cen~Urlls dos abolicionistas da Europa, como 
o Sr. Cocbin, ~m Pariz, e aos protestos da An!i' 
stavery Soc:iety de Londres. 

.(Apoiados e aptu·tes.) 
Essas censurils, senhores, for~m mmbem as 

do pnrtidc liber:>.l no >enado por oc~asWo de 
discutir-se a lei, e depois-sempre que elb era 
trazida á debate. 

Ainda em Junho de 1373, o Sr. senr.dor Na
baco, de saudos~ memoria, dizi.a que er~• prcdso 
tr;1tar das gerntões nctuaes, remil·as gratlual
mente,' não deixar sem esperanca, sem provi
dencia a triste condição deltas em comparaçtio 
!.!as n.-:.l"as _gerações, cuja pref~reucia era. uma 
questüó do tempo em que tinham vindo. 

Senhores aceilando a lei em sun con~:ep~ão, 
e rendendo preito á fôrma por que ella tem sidt> 
posta em prntiéa. por"''entura. os intuitos do 
legisbdor tem sido r.ealizádos 'l E' esta uma 
questi\o seria,_. para a qual invo~o a attenção da 
c.<~ríl::u·a. Uma Iei só é feira para a satisfação de 
uma neces~id~de re(:onhecidu. Quando e~sa 
necessidnde nào é satisfeita, quando as intençõ!l! 
do Jegisl~dor_ não ficam attendidas, é preciso 
vollar sobre a lei, dar-lhe elaslerio, :refundi!-~. 
ou melbor.1l•a.' (Ap:1aidos.) . 

Quando se. discutiu a lei de 28 de Setembro · 
o que diziam os seus mais dedicados· defen
sores 'l Diziam que no prazo. de ii · anno5; 
quando os ingennus . ~ntra~sem no gozo da ia
_teira liberdade, qumdo se_ enc_erras~e. o eyclo·. da 
aprendizagem dos ingenuos velo servi;;o nos 
senhores das escravas, no caso de preferirem 
elles esses serviços ao respectivo preço;_ ou pela 
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educação nos -e~tnbelecim.enlos, quer _tm~lico~, 1 da.~ por aetos dll mnnumiss~es, pel? !nvestidnra 
quer cu~te~i!l)s por a~~oemçues, est:m~ :glHu· do e:>cl·:rvo e;;,~""' f:t:n;onahdude crVII. .. 
mente acabada a eseravidiio das gernções I3Til· · Os nossos costumes brilndos, generosos, cbris· 
sentes, que. entrariam simultaneamente no reai· !:tios, tem ext.in~uido us barrêir<~s entre as racas 
men duvida civil. - em todos o~ lugares publicas, M accesso de 

O Sr; senador Correia, ministro de eslnm· todas a~ posições. . · 
geiros de ~nt~o. dizia, lr:msmiitindo a Jei de As ger~çõcs ~·:.:tnaes dos e>cravos, presenciando 
I!S de Setembru aos nossos s::rentes diplélDláticü~, o ~;~pectuclllo Ju g·en.:rosidade brazileirn, espe· 
que a insliLuição d~ escmvidão e>t~v:1 cOnl!em- ram mais :1lgumn causa do qu.e os .e!Ieitos lentos, 
nada por lodns as conscienclas, c ·u~o havill morosos, ela lei de 28 de Setembro. 
divergencia sen~o sol.Jre os meios de abolll-,1. Não ·somos nós, senhores, que trazemos a 
· Ess3s esper~n~ns têm sido uma rc<didade, Oil ngitaçilo para o recinto desta camara; essa agi· 
antes podemos c.mtar que e!las se re:l!ize.m, en- tação vem d.e fóra, se impõe, produz llffi::J. certa 
tregu~ a lei de 28 de Setemilro á sua evolução obsessão de espírito e .. dá por si mesmo o im-
natur~l ~ · , pulso. 

S~nhores, nfio nos enganemos; absoluta- A ~~~piração abolícionista tem o seu movimento 
mente não. As esperanç~s ficarão em espe- pr'oprio na consciencia individual, que se reflccte 

__ ranças; continuará por muito tempo o rc:.;imen sobre a vida publica .. Ella é como a terra, e 
actual; o filho livro junto ú mãi es~rava; ~ pro- p1w si mnave! (,l!uito be:m,.) 
priedade movid~ pelo braço servil; ~ eseravidão Como, porém, senhores, apressar pratica· 
como um facto. ainda que condemu;Jdo por mente sem abalos á . propriedade, rural e a 
todas <JS consciencias; a e!Iectivid<lde do direito riqueza puhlica, o movimento ~bolieionista ·? Eu 
adiada pelas inadi~1ções do interesse, produ- vou ernittir a minha humilde opinião. 
zin_?.o tudo a_ ~esorgani~aç~o do tra!JaHl?, a v.gi- ' o SR. Ai.l..I.G:Ão ButcÃo:- Dá um aparto. 
taçao do espmto llllbhco, os anmgomsmos de _ • . . 
r1u;~~. o mau estar social. (~poic11:l?s.) . • 0,~~- ULYSSES 'VLu';!Vt:- Multo olmgado a 

Nao ba, s~_uhores,- dundar. Quando qm- V . .c.x,- , _ _ _ . 
zessemos deocrer do que se impoe quoth!lnna- . Pou.er-se-ha elfe~t~ar a. emancJp~çao nao lU· 
mente ás nossas vistas, ahi est~1vam os alga- derr:.nisan~C> os propnet:mos dos escravos? _ 
rismos levantar-se-hia a estatistic~. mestn1 .-tas A propnedade do homem sobre o homem nao 
previsÕes legislDlil;as. Da dalv. da lei de 28 de é uma propriedade legitima, · mas entr§ nós é 
Setembro até 3i de De:>.embro de 1.878 poderí~m um f~cto se?ul.arm~n.te legal, rec_onh~c1do por 
ter desapparecido <h nossa JJOpulnçiio servil, e ~odo n~sso 2Ire1to. CIVIl. A eman_Ctpaç3o sem· a 
digo poderiam, Jltll'que os d:1dos officines silo in- l.ndemn~s~cao .. ser!a .uru roubo feito pelo Est~do 
completos, IGO. 000 escravos, por falleci men tos e a pro prted:tde mdm~ual. Em parlll v.lgumu lS to 
por m<Jnumi~sões á titula gratuito, oneroso e succc~ou. A França libertou os _escr~vos de. suas 
pelo fundo de emancipnçno. Existindo uinda c.ol~ma~ sc~n p~gar aos p:roprmt~rtos a mde·. 
um mílhiio e quatro c~ntos mil e tantos eser~vo3, mmsaç~o, e verdade, mns libertou-os com a pro· 
vêde, senhores, si na data prevista, c1m1ndo os mcs"a solemne e lc~~l do pagamento. Esse pu
primeiros ingenuos complewrem os 21 annos, g~m~nto. sempre acuado, e nuooa eq-ectuado, 
esta1·:io redimid~s as' geraç"ões ac:unes, teremos naoe meiO para tmlnr um governo seno e lea_l. 
risc~do da no>sa civilisaeão a manchn dr• e•cra- A Inglaterra e a Holl~nda prometteram e reali· 
vidiio, te1~emos elimina do da noss~ eco"nathb Z<lf<l m índemnisacões. A emanei p:1çiio nos Estados 
esse legado oneroso da metropole! U_!lido~, pela mane.ira porg:ue .ella se_ eff~ctuou. 

Senhores. não tenho um temper~menlo b~s· nao fo1 uma medula legrslnt1va ordmana; ella 
tante s:111guineo p_ara <>usar descortinar o ruturo, foi umft conquista _de guerra, o _direito do ven-

. mas tenho fé ~Wustissima em que ~ lei de 28 ccdo_r .so~re o venctdo. Abstn~hmdo uos Pl!ros 
de S~lembro uao ha de complet~r por si mesma, ahollCIOO.Ista~ de Bastou, os·Je~Jsla~ores que.nam 
des~JUd<idN de outros elementos Jerrislativos a a emanc1p~çao g-radual e progressiva, rnt:dlante 
evolução do trahal\10 nacional, - o ' p~evio e justo r~sg~te. Lincoln pediu e ·os !e-

Essa lei n~o póde ser tida como um marco !fiSlador.es '!_o Cap!!oho votar~m fundos vara. a 
miliario, nem co1no 0 ultima Thule dos romanos mde_n::msnçao dos escrayos lthertados. Essa e a 
depois da qual só h~ via 0 desconhecido. trad: eao honros.a. (Apo~ados.) . 

. . . •··- . · _ Pode-se, porem, lrotar por ora, da emanctpa-
.0 espmto ~lJo)ICJOnlst~, !JU~ a fecundou;, nao çiio, mediante indemnisação? Qu<~es as forcas do 

po_de;jier como o do Deus b1bllto, qne depo1s de nos~o orçamento? -
ter, ftuctuad? . sobre o cahos d?s ~leme~ Los,_ e Senhores, segundo os dados· constante~ do 
crea~o o nmv~rso, repou~a satlsfeito ale hoJe. relatorio do ministerio da agricultllrD com 
(,Apatados. Mlltto bem.) · . 3.l92:898~039 rs. foram mannmettidos pelo 

O legislador não se_ isola. c niio póde deixnr fnndo de em~ncipação i.58~ escravc,s, o gue 
da ter em $Ltenç~o as aSIJirações nacionaes. O dã _para C1\da eseravo, termo médio, a quantia 
que se vê em, nosso paiz? . · de o97~185 rs. . . , . 

Como na antiguidade, as festas publicas e ns Para arredondar :~lgul'ismos aceitando a me· 
festas ~o lar eram ~onsagradas pelos sacrificios dia de 600~00,. que foi qnasi 'à mcsmá votada 
sangomolentos, ho]e, entre nós, os contenta- nos Est:1dos-Un1dos para a libertação dos escra-

, mrntos da familia, as ll'randes festas do lar pelo vos, isto e-.-300 dollars. quando, já declarada a 
· cas~~ento e pelo·na~_c1mento_ da prole, os ac!OS guerra, o c~ngr~~so a~eriea~uiz emprehen
. r_ellg1o~os, ~s r~gozljos n~c!onaes!.. as sessoes der a eman!aP~l:aO med1ante resgate, e, tomando 
litersilas, sctentlllcas e _artlslicas, sao consagra- por base !.400:000 escravos, leremos, senhores; 
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multiplicando essa media de 600$ pelo 1:400:000 
escravos, a fabn[,jsa som ma de SW. OOO:OOOSOOO. 

Será isto possiveT? O estudo do the.souro com
portar<\ essa dcspeza,não só presentemente, como 
sempre, em vista da rendencia cr~ cente, em 
nosso paiz como em toda parte, do augmeoto 
dos orçamentos de despezas,augmento superior, 
economicamente fallando, ao crescimento relu
tivo da producção? A resposta está nos proprios 
termos da pergunta: é impossível. (Apoiados.) 

O Sn. UL:~sEs .VJAN!:'"A. : - N:Ío podemos re· 
conhecer c.:~la:.~ tJ~ncili::iU' ac J.\or~;~ ass~.- e;;Jii;ra· 
~ão de escra ;. os pari! o 8 ui. 

Admitti a hypothese de que a intlemnis:u;iio 
fosse feita por apolices, ás quoes simplesm•:nte 
fosse taxado o jUl'O não de 6 •;o, que é o actnal, 
mas de' 5°/o; a quanto poderia monl:lr an
nualmente esse juro? Esse juro montaria . a 
42 . 000:0006000. . 

Tom ai· ainda a taxa de 4 o;., e tereis 
33.600:000ll, de juros nnnuaes. 

Sobrecarregai o serviço da nossa divida, que 
import~ em cerca de ~6.000:600~, com esse ex.
cesso, produzido pelos juros das apolices clesti
nadas ao resg~te dos escravos, e vós rereis no 
orçamento de despezns, simr,Jesmente na verba 
-juros da dívida publica- uma qu:mti;J fabu
losamente extrnordinnria, que absorveria quasi 
toda a receita actual. 

.Abiltrahi, porém, do aspecto propriamente 
pecuuiario dt1 questão, c reeonllecereis que a 
emancipação de uma vez, immediata, por in-

: demnisar;5o, além de alterar profund~mcnte ~ 
situação do nosso orçamento, traz dous grnndes 
Jlerigos ; em primeiro lugar, esse milhiio e qua
tro centos mil escrnvos s~>ri<~m do pvt· do ~oi ao 
nascer do sol seguinte cid~d5os sem prep~ros, 
sem antecedentes e sem estimulo~ p:u·a u vid~ 
social ; em segundo lugar num p<liz de reg:imen 
fi~nciario,que vive simplesmente de papel moe
da, a dcsorg;miz~ção do tr~balho :Jgricola tr~l'ia 
necess~riamente a d~~org•miz3ção d·J nosso re:,:i· 
men financeiro, a depreciação conwleta do papRl 
moéda e dos fundos publicas, c a baixa, que não 
:póde ser calculada de 3ntemão, do c:nnbio pda 
nossa deficieltCia no movimento dil conta cor
rente internacional. 

Nem ao menos, Sr. ·presidente, ter-se-hi:t a 
consol<lÇão de ver a agricultura tirar voota
gens da baix:~ do combio por issq quo com a 
baixa·do c3mbio o productor nada percebe, nada 
lucra, porquen~o é o genero que solle de preço 
e o papel-moed<t que boixa de v:>lor. . 

Nestas condições, Sr. presidente, a pemando 
entretnnto· que o movimento ~bolicionist;l em 
nossopniz não póde ·estacionar,uma vez que n~o 
são aquelles que .. querem apressar.e$Se movi
mento, que tr<~zem a questão para·o porlamcnto, 
para a imprensa; pnra as reuniões, mas é essa 

-mesma ·questão .que impelle o proprio movi-
mento, é essa que~ tão que como aterro se move 
por si mesma acho que devemos por med.idas 
mdirectas ir apressando gradualme~te a eman
cipação,demcdoque ella não se opere de cllúfre., 

O Sn. AMi>ÃO Bur.cto dá um aparte. 
.. 0 SR- ULYSSES VIANN1• ; -Acho,: aproveit~n
do. o aparte do . . nobre deputado, qu~ nós não de
vemos levantar fronteiras :en~re o :Norte e.o Sul. 

Ó Sn. AIU.GÃO 11rir.Cio : :._ Não, não estou 
levantando ·fronleims, estou· assignalando o 
facto', · 

o SR. AnAGÃ.O Bur.cio : - Cert3mente· e de-. 
ploravel. 

O Sn. ULYS'<I>S VrANNA:- A questão não se 
res~>lve por islo; :1 IJUI'"t:!o, q<<crn:lo mu:lo, se 
desloe:Jr:\: o <!St,r:1vo do No•·te não deixará de 
ser escl·avo no. Sul (afJlJird{).s), e t10nsequcnte
menLe o [Jroblcma cunlirtuarã o mesmo, por 
maior que sej:J e~s:1 'emig-r~u:;ào. 

O Sa. FREITAs CouTINI:IO :-.Mas o nor'te é que 
fic3 com o dinheiro. 

O SR. ARAGÃo Bur.cÃo:- Não, não ficamos, 
vendemos por necessidade. 
, ( C ru.:;am · se mui tos apa?·tPs ). 

0 ::iR. ULLYSSES VlAANA:-:- Entretanto o movi
mento alwlidnista não pó de e~tacionar. Não nos 
podenrlo content:rr com os effl~itos lllorososda lei 
de ::l8 de Setc·rnbro. para se oprrar a completa 
emancipnção do trabalho·fsr-raTo no nosso paiz, 
medidas indirecta~, medidas que tendam á 
emandp~r o escravo progr1~~sivameote, ~·ra
!lu~lmente, iniciando~11uelles, que forem errwn· 
cipados, no re.Q"irllen da vida civil. devem ser 
tent<~das, d1:vem $c>t' po$l:•s em pratica. 

Procuremos obviar a maior censura levant.~da
contra :1 lei de ~8 de S~tembro ; n<io cont inoeo 
abandono d:J.s gc!r<lÇÕ<·s actn:~es, ~sse abandono, 
que de•or~aniz<Jndo o tn1balhó <~;ricota, coosti
tue po1· sua ·vez uma grave pert11rbação eiD. 
nossa economia soci;~l. . 

o·sn. CANO lO(] DE OLIVEIRA : - Apoi:tdo; e o 
nobre ministro já calcula no seu relnlorio a 
impOI'tfinta despeza n fazer-se cou1 os ingenuos 
c que nos ,li to primeiro!'. nnnos eleva-se, pare
ce· mo, n qual.ro mil e tantos contos. · 

O Su. ULYS~Eil VIANNA: - O honrodo Sr. mi
nistro da ~gl'icultur~ ref.,re-se aos infj'enuos, . 
m"s eu me rdlro ~os e,cruvos ac~uoes, a~ gera
~;ões pre::en te~. 

Eu pensr1, senhore~. que devemos nlargnr ns 
e;msas·ue emiíncipa.,.:iio cre~d~s pcln lei de 28 de 
Setembro, devemos est~bt:le,·er de um modo 
mais largo a constit:dçãn do peeulio escr~vo. 
deve nos procur;u· <~Ugmentur o fundo de emvn
ciparão .•. 

o Sn. c.ummo DE OLI\'EIRA :-Apoiado. 
O Sn. ULrssE~ VIANNA. :-••• e si os recursos 

~ctoaos dns orçriml•ntos. ordinarios ·são insuJli
ci<mt•·s, devemo,; procurar os recursos cxu-~or
din~rios, ~ppellando p~rn o p:J.trioti$mO dos bru
sildros. 

O 811. oCA!mmo DE OuvsrnA:-Que níio tem 
falil~do. A em.,ncip3ti\o volunh1ri~ tem sido em 
grande numero em todas :lS r•rovincias. · · 

O SR. ULYSSES VIANNA:-Eu.n';oqnet·o·entr:~r 
detallladamente n3 maneira pera qttal se pode
ri:~ .alarg"r a constitukão do·peculio e;;c_ravo; 
poder-se-h rã -f;~zer com· qu., .e."Se peculio rosse 
constituido, por.um dia _de trt1b;1lho, á, exemplo· 
do que na Franç:rprovuzer:1m os Srs~ ·Passy e 
Bruglie~ · · ·, ·. · , . · . · 

A união phy:;íca ,da 'e5crava como senhor, 
a amamentação .pela escrava da filha ou filho_ do 
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senbor poderiam ser outras tantas causas de 
emancipa vão; e com estes meios indirectos, e 
com o nu~mento do fundo de emancipação, parn 
o qual poderia ser destinado o producto das lote
rias e creado nm imposto especial-o imposLo de 
capiLa~ii.o, ainda que moàico. a exemplo d<J 9.~e 
se pratica em Mussacbu~seus para o exerc1c10 
do direito eleitoral, poderia ellu ir-se orerando 
gradualmente; de modo a não dar-se a desorga
nis~ç5o do tr~balho a~ricola; e quando o ultimo 
escravo tivesse de desapparecer do ~óio bra
sileiro já os anteriores estariam aptos para o 
goso de todos os direitos civis, já estariam 
goz~ndo do regimen leg-a l, e nenhuma pressão 
se do ria quer. na sociedade civil, quer no re
gimen do trabalho rural. 

Ainda· como cnnsa que ha de t~pressar o mo
vimento abolicionisw eu menciono a coloni
s~eão espontanea, sem todos os inconvenientes, 
que tem havido até hoje, e qu.e tem sido uma 
verdadeir;~ chaga parn o 110sw paiz. tApoiaàos.) 

. o braço escravo. só !em va 1 o r pela f a 1 ta do 
braço livre. Quando o trabt1lho J ivre fõr barato, 
quando houver facilid~de de obter tr~balha· 
dores, o escravo perderá a sua necessidade 
actunl; e si nós, alargando as correntes de im: 
migra~lio pr.dermos obter paru -o nosso p~iz
trabslbo barato, teremos facilitado extraordina
riamente essa grande conquista da humanidade 
no presente seculo·: a igualdade entre todos os 
homens. . 

Além.da colonização européa, livre e espon
ta~~a,.eu me confesso partidario da colonis<~ção 
cb10eza. 

OSa. GALDINO nAs NEvEs :-Pois tem muito 
mau g-osto. (Riso.) 
. 0 SR·. MARTI)! FRANCISCO FILHO:-Feita pelo 

g-overno? : 
O SR~ ULYSSES VI.I .. NNA:-Não, mas com facili

dsdes crendas pelo governo. Não quero que o 
ehim seja le.,;ado a propriedade agrieola pelo 
governo. ( Apviados.) ' , 

Sou·parLidario do Lrabalho cbinez na~ condi-
ções áctilaes da lavoura d,o Brnzi I. , · 

O SR.llÚRTIM Fa.U'icrsco FrLHo:-Eu tambem, 
não se envoly~ndo o governo nisto. 

O Sn. GALDINO DAS NEVES (para o or11.dor): 
-Si V. Ex. tivesse acompanhado as discassões 
nesta casa sobre. a coloni~ação chineza havia de 
mudardeopinião. , · 

O Sa. ULYSSES VIANNA:-Nã!'t tinha a honrn de 
f:iúrparte desta eamara, mas acompanhei de 
longe as discus>ões ·tra\'adas a respeito da colo
niilaç5o chincza, e devo dizer ao nobre depu
tado por- llinns, qu.e esses bellos discursos não 
produziram em ' mim a convicção contraria á 
conveniencia do tr<Jbalho dos coolies. 

Sem querér reabrir o- debale havido a propo
sito do cr.edito. pará a missão á China, tenho em 
resposta· ao nobre deplltado · e apóz á discussão 
havida nesta casa a opiniãoullimamente emitti
!l~ por um illusLre eêonomista, o Sr. Froux de 
Fontpertuis, que os nobres deputados conhecem 
perfeitamente, e a aspiração de Ull1 estado pro
d)lCt?r de assucar nos l<:$tados- Unidos: a Lu-

.. z1ama. 

< E' na, verdaóe, um singular espectaculo, 
disse 0 Sr. Frouu de Fontpertuis, sobre essa 
tena tão altiva de suas grandes liberdades, o 
do pobre chin~z. cftea.p Jolm, Jnão a preço baixo, 
como dizem os yankees, sacudidos em todos os 
sentidos, expeli idos do litor~l do llacillco porque 
trt~bollla a b~1ixo preço, e procurado ás margens 
do golpho do Mexico, precisamente porque sua 
mão de obra ébal'ata. Como agricnltor, elle tem 
dndo todas as provas, e teria para os brancos 
do sal a grande vantagem de não alliar á cul
tllra do algodão o cuidado dos mais gt·aves 
assumptos leg-islativos. O chinez não se liga ao 
5Óio, que fecunda rúr:~ do seu paiz,. não se 
torno co!ono; na verdadeira accepção do termo, 
e si reduz a vida ao strictamente necessario, 
si faz' economi~s com severidade -sobre a ali
mentação, sobre o fumo e o chá, é sempre com 
o proposlto firme, com n idé:~ fixa de volt.~r um 
dia para o paiz das torres de porcellana. Não é 
um cidadão, é um utensílio. • 

O maior.nrgumento contra os chins foi o es· 
tado da California, após a grande iJlmigração 
dos coolies. · 

Pois bem, é um estado eminentemente assu
careiro, nos Estados-Unidos, a Lnziania, que 
hoje espera o hter os chins·-para augment3r· a 
sua producção agrícola. · 

O Sa. GALDINO DAS NEvEs :-V. Ex. leia o 
que se decidio no congresso. 

O SR. ULYSSES VIANNA. :-As decisões tomadas 
pelo congresso não foram oriundas dos males 
trazidos !i é conomia. social pela introducção do 
chim, for~m provenif.ntes da concurrencia do 
trabalho a3iatico b:trato com o trabalho ameri
cano, á alto sahrio . 

Nós, só pela b3rateza do trabnlho~ pelo alar- . 
gamento da immigração, poderemos augmentar 
a nossa ;Jroducção, de modo que não s·ó chegue 
ella para sntisfazer as ner.essidades uacionaes, 
como tnmbem sirv~ para augm(lntar a riqueza 
publica P'')a e:tport~ção. · 

A bart~Leza do trabalho, elemenlo propulsor 
da. producçào agricola, só poderâ. ser trazida ao 
nosso paiz pelo trabalho do chiru, tenaz, pa· 
cienLe, inaustrioso, ecouomico, sem grandes 
aspirações. limitando-se si mp lesmen te aO' cultivo 
do g,iJo e depois desse cultivo a consLimir um 
veculio para vo!Lar para a patria. -

Não se trata de assimilar a rava amarel!a, 
ninguem quer mongolisar o Braiil, sim trata-se 
de obter instrumentos de trabalho, como um 
regimen de trans.tcção entre o trabalho escravo 
actual e o trab~lho livre futuro, como succedeu 
em algumas eolonias inglezas depois da eman
cipação dos escravos. 

Senhores, ·eu me regÓsijo com . o governo 
actual, pelos novos alvitres tomados á proposito 
de colonisação européa. A colonis~ção em nosso 
p3ÍZ tem SidO feita dO modo ill3ÍS dispendiOSO (l 

do modo menos scientifico e menos aproprit~do 
ás nossas condi~ões. Desde i850, quando pelo 
braço e•· ergico de Eusebio de Queroz: se 11bolill. 
o trafico de africauos.e se tratou da colonisaÇão 
estl'angeira, essa :colonização tem-nos cost;Jdo 
contos ~os milhares, e os resultados. são ·guasi 
nega ti yos. · · - - · · 
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·Abstrahindo de uma ou outra colonia, como 
a de S. Leopoldo, no lUo Grande do Snl, .cuja 
prosperidade é· devida. ás condi~ões topographic 
case âfacilidade da condu~ção dos generos para 
o mercncto·de Porto Alegre, qnasi todas ag ou
tras. ainda ~!vez aspirem a viver soiJ. a .tutela 
official, de modo que os colonos continuem á 
ser semprê pensionistas do Estado. Entendo, 
e nisto me regosijo profundamente com o go
verno actual, em vistn das solernnes declara· 
~es feitos, que todos os estabelecimentos colo-

. níaes devem ser o m~is br~;vemente. possível 
emancipados; e aquf.lles que não possam se!,o, 
desde já devem ser" entregues á ilidustria par· 
ticu.lar, mediante contratos de parceria. · 

Se11hores, a terceira condição da organização 
do trabJlbo · é o ensino pro!bsional. Nüo posso 
concordar com o n'lbre deputado, que me pre
cedell na tribuna, quando atncou a orgauiwção 
do ensino. profissional, como inutil, cnmo-não 
podendo ··produzir os resuttados que delles se 
esperam. 

O Sa. RooiUGU.ES. ]UNlOR :-Eu níio ataquei a 
organização do ensino profissional ; tratei !lo 
modo de dal-o. ·' 

ser estabelecido quanto antes. Pergu.Iatar-se-me
ha: como, si achais que, apezar das portas da 
escola. estarem. abertas, faltarão discipalos ? ·· 
· Para mim, Sr. presidente; já que os discipulos. 
niio vão á~ escolas, as esco\~s devem Ir <tQs dis
cípulos; deve-so -esLahele_ce~.Q"ensino em colo
nias a ~ricolas devidamente or~anizadas, de ino
do que esse ensino seja effectiV'amente obriga~ 
torio para aquelles, que se mostr;~re<n com :.~pti· 
dões. . 

O nobre Sr. ministro da agricultura quer 
tentar a organizaçfio do ensino; mas, de duas 
uma: ou esse ensino será tão· elementar que for· 
me um prolongamento, uma dependencia das 
escolas primari~s, como existe nos Estados 
Unidos, na França e na Prussia ; ,ou esse ensino 
será desenvolvido, assentado em sol idas e largas 
base;, de modo que possa ir exercendo aos pou, 
cos, mas efficazmente, inflúeneia e accão sobre 
o nosso· regi meu rural. · 

No primeiro caso, a influencia desse ensino 
será nenhuma, uma vez que os meninos das 
nossas escolas primarias não poder~o exercer., 
com os conhec:iml!ntos elementares nellas adqui
rido~. uma influencia effi.caz em o nosso modo 
de cultura, nos processos agrícolas. 

O SR. ULYSSES VIANNA :- Devo, entretanto, No segundo cnso, com o errsino desenvolvido 
dizer u ·S. Ex. que eu não ocredito que·o·ensino das sciencias.qae á agricultura se prendem e 
profissional agrícola se organize tão cedo em com e lia tiim intima connexão, com o estudadas 
nosso paiz. Antes de tudo lamento que um,paiz, irrigações, dos processos. de nivelamentos, ·de 
.essencialmente agricola, como o no .. so; tenb.a levantamento de planos, da. engenharia rural, 
um arremedo ile ensino 'de tal fórm~, que é teremos com certeza· a deficiencia ou mesmo 
uma cousa ridicula, que ·de ensino tem apenas ausencia de alumnos. 
o nome. · · Por isso, digo que . só tirariamos proveito do 

Nós que vivemos antes de tudo da producçlio ensino profissional, pelo menos durante algum 
da terro1-,' e jã na antiguidade. dizia Plinio que tempo, si fosse elle dado. de modo obr!gatorio 
a boa terra de trabalho só produz bem quando pelo E~tado ãquelles que recebes~em do Estado 
é collivada com amor, e o amor á terra só pó de subsistenci::~, aUm de que, passado certo perimlo, 
consi8tir nos processos aperfeiçoados de cultura, podessem esses pensionistas constituir um pes
vemos que o ensino profissional em .nosso paiz soai apto, e que servissem de exemplos e de 
tem sido descurado, não só pelos poderes pu- estimuJos para as classes em geral do paiz. 
blir:.os, corno pela iniciativa individual. Em qne Seria um meio indirecto de ir~se modificando a 

· tem con~istido o ensino agricola em nosso paiz, tendencia intellectu&l, atieiçoando-a aos estudos ' 
e a culpa tem sido tanto do poder publico, como a!!ronomicos. · 
Jlrincipalmente da noSSil. educação inteller.tu.al "!. ·Lembro-me de q11e o nobre ministro consultou 

Temos em Minas a escola dó Juiz rle Fóra, na ao presidente de minha. província sobre o melhor 
Bahi.Ha escol3 de S. Bento das Lages, na côrte local para. poder ser estabele~ida uma escola 
uma Fazenda nacion:tl e uma esll'•lo asylo agri- agricola. Aproveito~· occasino llara dizer a S. 
cola destinado á .meninos de~validos, ·em o qual Ex. 9.ue es~a escola só póde ser fundada com 
se fazem cb11péos ~om a fibrr. do bambonassa. provetto .na colnnia orphanologica.l5<1bel, que 
A C.~(·ola de Minas · não tem discipuJos; a da .tem extensas e exeellentes terr:1s, devendo os 
Bahia tamhem não tem, a F~.zenda nacional e o colonos ser os alumuos. 
asylo agricola não se destillam ao ensino profes- A quesrão do ensino profissional, Sr. presi-
sional. dente, é muito séria. Nos paizes mais adi~n· 

A culpa é do governo, senhores; por não ter tados,já ·Se encontram dilliculdades na ob_tepção, 
organizado em bases larJ:,"::S•O en$ino ~gricola, não dl3 trabalhadores, mas de bons admamstra
e nos~a por não termos frequentado essas es- dores de fazendas ruraes. (Apoiado$.) · 
oola~, ond~ ellas existe:n. - "Tenho· -aqui ,um excellente ttllb~Jho publi-
. Mas, ·sr, presidente, pergunto a V. - Ex.: cado em uin dos ultimos 11umeros··da Remstr.nle · 
póde-~e transformar da noite pnra o dia, por Edi'liWu,rgo sobra a deprPssão agricola .na In· 
acto legisl3tivo, a índole nacional"' . glaLerra; e no. qual esse facto se affirma. Si 

\,!ual e a nossa l.endencia 1nte1lectual "! - · succede este racto na Ingla_terra, :poderemos·ter 
Os estudus scienlifiêos e litterarios, o gráo de a esperança de,por meiq do. ensino p~oft:o~ional, 

bacb~rel em direito e e11genheiro ou dquto,rem entregue aos nossos habatos e tepdeneras !itte~
med!c.ill.a. .. · rias, em pouco tempo melborar.a nossa:sll~çao 
. Multipliquem-se as escolas .agricolas, dêm-lhe_ rural, para activar~se ··a· mesma producção, e 

· mesmo boa organização, e p:~rece-me que e !las · conseguintemente desenvolvér--se a· riqueza pu~, . 
·fie:~ rã o desertas por mui to tempo ... . M~s- eu que bl ica 'r Julgo que não podemos nutrir esperanças· 
~.s~im penso, julgo que o .ensino agricola deve muito lisongeiras" Si o Estado tem.o dever de 
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ori!aniz~r da melhor fôrma o emino profis.-.fonal Dizia elle que sobre os caminhos de ferro 
.agrícola, esta necessidnde não dcre ser m!!ra- póde-se applicar o que disse Bastiat sobre ma-

. menle app:i rntos~ ; não deve ter un1 a>pe1·1.0 de teria economicà: eJU cada phenomeno econo· 
·simples fncllad:•; mas deve sn sat1sfcit~ de fürma mico ha o que se vê e o que não se vê. O que 
que anfiramos :1 maiur somma de proveitos, e se vê é o que interessa ao industrial, ao nego
esta .maior somm:~ de proveilo~ só pôde ~er. oh- ciante; é a que~tiio do lucro; mas o que não. se 
tida . por ora em estabeleci111entns m~ntidos pelo v~ !! n riqu•·za cread3 pelo cantinho de ferro, 
Estado ~ com :il um nus p,.ngionisbs do E~ ta do. são os pro duetos, que elle leva ao Estado sob 

Referindo- nw. ::ir. presi<l~nk, ;í ~ f:lcilidat!es diversas formas, e que representam beneficios 
de conducção entre os eentrog proouctores r, os quasl t1io consideraveis como os que eUe pro
merc<•dos consun1idores ~ ~xport~dores, dnvo duz para o capital: eis o quenão se vê ·e G que 
-dizer ao nobre d1!putallo pelo Rio ele .l:ln~iro o Est~do deve ver. 
que discordo . positivo,uente das opiniõe;; por Eiltretanto, Sr. presidente, nessa questão de . 
el!e ho.ntem elllittid:os re l :~ tiv:,llên te :i porte eswados de ferro em nosso pafz censuras pódem 
que o Estado rle,•e to1uar na or~aniz~ção das ser levantad:~s á maneira pela qu~l ella tem 
em :1rezas de cstr3d:'s de ferro . (Apartes. ) sidn conduzida. 

St\i que as funcçõ~s !lo E~:a.lu tJod.i~m ser Tem havido concessões prejudiciaes umas ás 
perfoitamente limit:od :l ~ á gn raoti:J da S<·g nr1lol,'3 outras, e concessões menos uteis umas do que 
individual e de propried:•rte e á di: Lrlliuiçiio da outras, o que ter-se-ia evitado com· o levauta-
juslif;a ; mas pt•rgunto 80 IIObre depUl:ldO: 3J)L~ - d I l d d d r 
zar dessa ~onc•·• .,àu ~t:i.·oti tkn das soci~d .. dcs rnento e urna p antn ger:~ e estra as e erro, 

.-y attendid3s as neee~idades do presente e de um 
modernas, onde se poderia furmar um governo prox.imo futuro, de modo que · as concessões 
tendo si mp!e~tllente esgas du:'s runc<;ões- ga- ro8sem sendo fl'it.1s mediante um plano previa 
rantir a viúa e a prQpricdade e distribuir 
a justiça 7 e sy~tematicamente organizado. 

DianLe mesmn das grnndP.;; iÍl i ··i ativ.~s ir.di· O SR. Fnt::rrAs C01:rrn'mci :-._!lias como orga-
vidu:~es nos Jlloiz•·s m:.i> adiant:•dos. o Estndo nizar esse plano? Eis ahi a nõs_sa-JJ.Ueytão . . 
tem tolliado ~· · IJI'e si se··n ç•Js qu•). at•solut:• - O SR. ULYSSES VrAN:-.-A:~Mas . diz- mê o nobre 
nlt!llte niio se pnd~m abri!!~r s .. to a idéa que uós deputado : croUJo se pôde organizar esse plano 'f• 
hoje temos SCICOtiiÍC~IJIL'IILC do Estado moderno, Eu respon!lo: como se org-anizou, peht lei de 

Qul'rendo da•· umu fór111~ ]lratic" ó mi~ha H de Junho de !8g,2, na França, quPndo se 
ar!(umentaçlio, direi ::o nohr·· d•!pUt:tdo qu~ de traçou previamente uma rêde de câminhos de 
todos os paize~. :•qtt~ l le. onde "" ind11Stria de ferro .. . 
esLr~das d~ ferriL 10i ~ ínc:a!iVn inrlivítlual le- ' 
V3 dll 30 seu t'\ lremo. roi a lt!~]:ole iT;I; ru ~s o Sn. Fl\EI'XAS CoUTnmo:- Oh! v. Ex. não 
assim mesmo quando ,..l ia ~ev .. l"le e~1a·bu ecer as e:<t~beleça puralltllo entre a França e o Brazil; 
:suas extensas I! ramiJir•;oda.; linh:oS f•~rre"s ·tia =são~usas muito differentes. 
India ·.eve neee.-sitlade de toda• a~ ~u hvenÇões, O Sn. GALDJNO DAS NEVES:- Pois isso é uma 
de torlos· os auxolílls 1•ar" que ~!l :os fossem des- · nece,!<idade p:tra as estradas não matarem umas 
envolvidas. ás outras, como tem acontecido no Bruzil. 

Na B+llgic;~ " ·~n~trn•·\·ão I' ~'Xplol'ação dos · 
caminhos de rerl'o cu•-r•·u p••r c11:: t:1 tl ir~ 1·ta do O Sn. ULYssÉ~ Vu~"N ... :-. . . e as concessões 
Est~do, é · 11:1 r: nnç·· :· ,;0, "~ ,·y-:cma:: foram f01:~m feitas _por concnrrencia, de modo que os 
puHo~ em pra h ·:. ,, :· .. ,: .1n u:.ç:i" p··la iuici:•ti\'a grandes centros de producç.ão eram de prefe· 
indiVidU:J] isol .ol :tm nt .... por ,·u·ll-« dô j~,:t;1no· e rencia tl.ttendidos. 
eom :~uxil h;;: )!1' \' t·n!':m•·".t ., .~ s ····:" Pmti:i::s, Não h~ difficuldades 'inveucivcis, e eu niio me 
tornando esses aux1flo, ro· ma d•! :,rJ J;IIJiameo- refiro aos detalhes. As nossas regiões produeto
tos ~lll dinheiro. · !e . ll<.li;;ut" ' "e"t"~ o·m tr ba.lhos ras siio <·onhecidag, e conhecidos são muitos es
de g-:~rantias de jnr•·s, de S!l ioVo·nçõ.·5 em L"ahn ~ tudos de cstr~d:~s de ferro. Era determin~r, em 
lhos. e de ~ubv• ,w õ~' e111 olh•h··i•···, clt l'g:mdo o v ist;1 da utilidade (JUblica verificada, do inte
~overoo muit:~s veze> á !Jro:;l~• r o ~eu concur;o r~gse geral provado, quaes as zonas, quG de
:~s '·ornpaobia~ ··•u ••ccasiiJ s de cd:<ll tin~ nt;<:irn. viam SClr preferidas, quaes as concessões de 
como ~nccedtn• .•or o:·t"-~i '" ot~ •:ri~·: que eui estrados, que devbm de preferencia ser outor
i~iiS affectuu q tw,;i tod: s 8S tm·~a~ commer- godns pelo Est~d~s aos emprezarios. Assi!ll se 

. eue~ . reconheceria, antes da :Iealizaç:ão, a mai:teira 
·· -:-A' esse respeit.o n op•ni:ln verd;•d,..ir;• está n ~ pela qual se Leria de organizar a rede das 
c~ntraria d~ emi•t!dn p~l · • nott•e depurado pdo estrad:1s de ferro do nosso paiz. 
~ro _d~ J_an~ 1 r? {"P'•wd • .s), e n··s c"ndi;·ões da i oi- E depois, Sr. presidente, esta questão'de ca
::n.ttl'a •ndJv•du;ol, ro(l.~:t .,em estimulas, em ~m minbos de ferro não é sômente industrial, hoje 
p_a12: novo c~m" o n~,,~ ... ~e_m recursos peeuma- e !la tem um grnnde alcance social. As estradas 
l"IO$, .a ~cç~o ~o .!;s~;·~~~ e :tl oso hJ L:'m ~ nte im- ~ · de ferro não servem -simplesmente como meio 
pre:;~JndtvehJau •du~Lnn do.< l':•minb .. s de ferru. de ~ransporte, ellas são grandes elementos estra
(.Apo aclos.} . .. _ _ · ·.- teg1cos ; e sendo grandes ·elementos estratfl· 

-;Os s.,cr1ficros ! .,•to~ ":~" cumpen!'lllios em p~o- , gico~. niio deverá o governo prevenir-se de 
x1mo tuturo. . : . . 1 ante-mlio com uma combinação razoavel, de 
R~·cord~rne d:1 optn!a•: 1p _e_ o artual prest· j modo que sejam attendidos os interesses com

D;en,e do conselho de m•o•strus na Frnn\:a cmit- merciaes, "induslriaes e agricôlas · beni camo os 
tm o anno passado nn ramar.1_ defendendo a retle -

1 
inter esses mais altos os interesses da defesa da 

de estrad(ls de ferro, que projcctar~ realizar. patria Y Certamente'. ' · 
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O nobre deputado que censurou a interven
ção do governo na inrlustria de Mrninhos de 
feno, deve notar que quasi todús os Estados 
tendem a apropriar-se das ~randes linhas ferrem; 
existentes e de construir novas por intervenção 
directa del!es proprio~ (apoiados}; deve conb.e
cer a questiio Ievantadn o anno passado pela 
acquisiciio dos caminhos de ferro da Allemanh::r, 
por porte do Sr. Bis ma r~k e a gr:•nde rêde de
lineada e já iniciada com muita actividado pelo 
Sr. Ft·eycinet. _ 

Senhores, si o concurso .do Estado na_ explo
rnção de estradas de !'erro é umn necessidade, 
esse concurso deve ser o menos oneroso possi-

~ vel ao erario pulllico. E' sabido que a lei do 
2(1, de Setembro de 1873 conferiu ao governo e 
faculdade de conceder t.rarantia de juros de 7 % 
ás estradas_ de ferro, mediante condições pr~cs-

• tabelacidas. -
E~L~ lei bem como o re3pectivo regulamento 

de 24. de Fevereiro de tS7(1. estabelecia a garan
tia d!l_ jurosAe 7 •;. sobre o capital definitiva· 
mente despendido; mas, em consequencia do 
in q uerito feito n:~ prn ça de Londres peJo Sr. 
Barão de Penedo, e nrr qual depuzeram ban
queiros, emprezarios e homens àe negoch's do' 
mais -in1portanles, iuquerito !JUe é verdadeira
mente uma peça digna de toda attenção e do 
estudo mnis 'lOUrndo, o capitnl dcllnitivamen1e 
empregado foi sub~tituido pelo decreto n. 6. 995 
de :lO de Agosto de :1.878, expedido pelo honra
do ex-ministro dos negocias da ~gricultur11 1 por 
capital!lxado. -

HJ du:1s causas a notar, Sr: presidente, e o faço 
só pelo interesse do nssumpto, e para obter in
formações. 

A P!'imeira, n:io ter sido feita essa substituição 
pelas fórm~s parl:1mentares. 

Si peln lei de 24 de Setembro ne 1.873, e em 
consequencia do inr1uerito procedido em Lon
dres pelo Sr. Barão do Penedo, não se podiam 
levantar capik~es na pr~ça de Lo11dres, devia
se _vir expf.lr o negocio ao parhwento, para que 
este providenciasse. 

A scgundn ob~~rvaçiio é a seguinte : póde 
aconteeer qu~ o capiTal nxado não seja o defini
tivamente despendido, redundando d'ahi grandes 
vantagens para os emprezarios. Desde que se 
estabeleça a garantia sobre o capitallixudo, a 
fisenlisa~ão por parte do governo do emprego 
desse capital, por mais severa que seja, não 
]lóde_ impedir qae a subvenção peln garantia de 
juros se faça na mesma proporçiio do capital, 
quando mesmo elle rião tenha sido definitiva
mente despendido. 

Si ::r garantia é sobro o capital fixado, a em· 
preza para receber a importancia dessa garan
tia não tem necessidaue. de comprovai· o dis

. pendia effectuado ; desde que o capital. seja 
fixado para a companhia, ella tem o direito de 

·obter a garantia referente a esse capital. 
Si nós devemos· fomentar a industria de ca-

. minhas de ferro,. si de_,uma rede extensa de 
vias Ferreas depende em parte o augmento da 
nossa riqueza, nôsdevemos lambem lazer com 
que essa rede nos custe o wenos põssiveL 

Senhores, . pretendb. trata r das questões, que 
se referem ã constituição do nosso direito de 
propriedade sobre a terra, assumpto de acmali

TomoiU.-n. 

dade hoje na Euro11a. A camara, por•1m, vê que 
é tarde, e en não desejo fatif(ar por mais tempo 
n sua benevola attengão. (Nrw apoiados.) O no
bre Sr. ministro da ~gricullura promutteu ao 
paíz apresentar uma lei sobre terras, e eu me 
reservo par:~ discutir a organização de nossa 
propried~dc territorial, extensa e ínoulw, como 
úS latijundios romanos, quando essa lei fàr su
jdta a de!Jate. 

Tendo-me referido a alguns dos 3ssumptos que 
correm pelo fninislerio da ngricultur~, etl tive 
necessid3de de emillir a minlú1 humilde opinião 
solJre ellcs; mas terminando farei um a_ppello 
ao governo, e ao mtlsmo tempo me applaudirei 
por um Mto por el!o praticado em rela~ão 
á minlla provinci~. 

O appello ó o melhoramenLo do porto ila minha 
provincia. - .. 

Sobre a necessidade desse melhoramento, 
qu3ndo n opinião uão esLivesse feitn, era bas
tante ciLur a do illuslre senador Sr. visconde 
do Rio B r~nc:o, que em sna ulLima passagem 
por aquella pruvincia, diante das diiiicultlndes 
com que lutou para desembarcar, disse que 
era uma das necessidades mais m•gentos do 
paiz o melhoramento do _p(lrto de Per!l1lmbuco. 

u ag-radecimento que raça ao governo é pela 
sub,tituiçfio do trecho, nas obrns r!o prolonga
m~nto da esL1'.1tla do Recife ~ S. Francisco,. d~ 
Guaranhus o Aguas Bcllas, pela estrada -do 
Recife :~ Victoria. pass~ndo por Jaboatão. 

Essa estr3da da Victoria atteo ile a uma neces
sidade da viaçüo da minha provlncia, .e o go~ 
verno· reconlaecendo·n e satisfazendo-a, tor
nou-s~ ~igno dos appl~usos meus e de todos os 
perna m tmcnnos. 

ConC-luindo, Sr. presidente, e confiando em 
que o governo, 110 que dizres[leito á emancipação 
do trabalho escravo,' npresse opportunamente 
essn mo-vimento, progressivamente, sem alle
ração do trabalho agricola e por meios indire
ctos, e pela exLin~ção da C{llooiziiçíio otlicial 
abra um sulco largo c fundo á colonização 
esponlane:~ para nosso paiz, fomenumdo assim 
a riqueza individual e publica pelo augmento da 
prorlucção _ agricola, tenho certeza. de que 
prestará ello retevnntissimos serviços ao nosso 
paiz, Tenho C()ncluido. (lffuito bem ; muito bt:H~, 
O orador é felicitado.) 

A discussiio. fiea adiada pel:l hora. 
O Sn. PnESWENTE dá a seguinte ordem do dia 

2 de Agosto : . 
Votação do parecer n. i3 A, so!Jre as eleições 

primarias da provincin do Rio de Janeiro~ 

L" discussão do proj0eto n. 3!.2, de 1879, 
sobre a associação de caridade do Rosario do 
Caltete, em Sergipe . 

Continua({1io · da 2." discussão do orçamento 
da agricultura. _. 

2.• discussão do orç3mento do ministerio d1. 
marinha. " -

Redacção do pl"ojccto, n. U de :1.880 

A assembléa geral resolve:·.. _ 
-Artigo uniCil: Fica autorizado o governo a 

mandar matricular no L o anno da faculdade de 
direito de S. Paulo a Jesuino übaldo Cardoso de 
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Mello, a quem se dispen_sn da ' idade legal ex i· 
gida para esse fim; rev-ogadas as di5posições em 
contrario. 

Rio de Janeiro. 31 de Julho de 1880.-Silveira 
de Souza_.- Ruy· Barbosa. 

Redac;iio do proj ~cto n. 4:l de iSSO, o fTe?·ecido 
como emenda ao de n. M do mesmo am~o. 

A assemblê~ geral resoh'e : 
Arli~o unico. Fica autorizado o governo a 

mandar ~dmittir a tJ:<:ame das materias do Lo 
anno da escola polytechnica o estudmte Hecem· 
vindo Hodrigues Pereira,depois de upprovado 
em exame de historio. e geometria; revogadas 
as disposições em contr~rio. 

Rio de J anJiro, 31 de Julho de 1880. -Silveira 
de Sottza.-Ruy Barboza. 

Redacção do projecto n. 63 de t880. 
A assembléa geral resolV6: 
Al't. 1..• E' o governo autorizado a conceder 

ao b:~charel .Nicoláo Antonio de Barros, juiz d~ 
direito da cor_onrca de J:1guar)', na província de 
1\Iin~s Geraes, um anno de licença com ores
pectivo orderwdo, para tratar de sua saude onde 
lhe convier. · · 

.Art. 2." Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissi'.íes em 31 de Julho de 1880. 
-Silveira de SoRza.-R!~!J Barboza. 

Redacção da proj~:cto n. 65 de !880, o1Terecido 
como emenda M do n. 63 do ·m.esmo anna. 

A assemblé:l geral resolve: 
Art. L• E' autorizndo ó governo a conceder 

~o desembargador da rel:1çlio de S. Paulo, Anto
nio Candido da . Rocha, um anuo de licença 
com o respectivo ordenado, para tratar de. sua 
saude onde lhe convier. · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Snla dos commissões em 31 de Julho de iSSO. 
-Silveira de Souza.-Ruy Barbosa,. · 

Levantou-saa sessão :.\s 5 _112 horas da tarde. 

Sessão em~ de A.go.sto de 1.880 

PRESIDENClA DO Sll. VISCONDE DE PRADOS 

s:ff:ÍOi.:\.RIQ.-ExtEDlC~YE. -Ptltcecres.-Projcetos.-Qbser
~:l.CÕOS o requerimento ~o Sr. Joa1uim Scrra.-Observo.
çõÕs c requerimento do Sr. Leoncio uc Ca!"Valho.-Ubsor· 
v<içõos o reqummcnto uo Sr. Snluanba .lbxinho.-Ollsor
'"o.çõcs do Sr.Frcitas Continbo.-Diseursos dos Srs. Frei· 
tas Couünlto c Barão J:iomom do llcllo (ministro do im
porio).-Observaçõcs do Sr. Jo;é·1rarianno e presidente. 
-onnlil< D(l niA.-Approvação •lo parecer :13 A.- ·1.• do 
proj octo ~l~· de :1.879.-Discossõo do orçamento da agrí· 
eultura.Emend.as.Discursos dos Srs. Candiuo de Olheira, 
Libcrato Barroso, Marlim Francisco Filho, Souza Andrade 
o J9sé Bassoli.-'-Rodacr-'io~ 

A?s H: horas' da maubã, feita a chamada, acha-. 
ram:se presentes os Srs. Visconde de Prados, 
Almeida Barboza, Costa .-\zevedo, Alves. de 
Araujo, ManOBl Eustaqnio, Affonso Penna, João 
Brigido, Sigismundo, :rtianoel de • Magalhães, 
Martinho Campos, Zama e Cesario Alvim. · 

Compareceram depois da chamada· os Srs. 
S~ldanha :Mm·inho, Americo, Danin, Belfort 
Duarte, Fabio Reis, Joaquim Serr~, T11vores 
Belforl, Libernto Barroso, Theodoreto Souto, 
Viriato de l\[edeiro~, l\loreira Br:mdão, Abdon 
~manez, Freitas, Sinval, l\leirn de Vasconcellos, 
Billlrque de :Macedo, Co$ ta Hibeito, Luiz Felippe, 
Soares Br:mdão, Ulysses Vi~nM, Jos~ Marianuo, 
13arros Pimentel, Illonte, Prado Pimentel, Al
meida Couto, Bulcão, Ferreira de Itroura, Ilde
fonso do Anmjo, Prisco Para.iso, Rodolpho 
Dantas, Ruy Barbozn, Baptista Pereira, Frnnça 
C~rvalllo, Freitas Coutinho, José Caetano, An
drude Pinto, Franco de Almeida, Abreu e Silva, 
:\lanoel Carlos, Olegario, Candid.o de Oliveira, 
José Bassou, Cornia P.abello, Ignacio Martins, 
Antonio de Siqueira, BarRo Hflmem de Mello, 
Gavião ·Peixoto, Leoncio de Carvalho, Martim 
Francí~co, Martim Francisco Junior, Taman
daré, Jeronymo Jnrdim, Ser;;io de Castro, 
Souz:~ Andrade, Feruandc Osorío, Florencio de 
Abreu, Galdino, Pompeu e Antoni0 Carlos. 

Compareceram depois de aberla a sessão os 
Srs_. ~pgao e Mello, Esperidião, Rodril\"ues 
Junior, Thcodomiro, Augusto França, ?.Ialhei
ros, Joaquim Nabuco, :Marcolino l\loura, Diana, 
!:amarg-o, Epaminondas de Mello, Francisco 
Sodré, Jeronymo Sodré, Frederico Rego, Pedro 
Luiz, Souza Lima, Bezerra Cavalcanti, Joaquim 
Tavares, Beltriio, Ribeiro de Menezes, Souzo. 
Carvalho, Franco de Sá, :Moreira de Barros, 
Lima Duart~, Carlos Affonso e Felicio dos San-
~s. . 

F~ltaram com pnrticipação os Srs. Aureli
ano l\Iogalhiíes, Buri.io da .!J;stancin, Frederico de 
Almehb, Franklin Daria, l'tlacedo, ~Iello e Ai
vim, i\Iarian11o da Bilvn, Mello Frunco e Souto; 
e sem ella os Srs. Azamlmja Mcirelles, Be
zerra de Menezes, Couto Magalll1ies, Espindola, 
Fidelis Bõtelho, Horta dõ Araujo, Joaquim Bre
ves, Lourenço de Albuquerque, Silvtlira de 
Souza e Theophilo OLtoni. 

Ao méio dia o Sr. presidente declara nberta 
a sessão. 

E' lida e approvada a ~ela da sessiTo antece
dente. 

O SR. i.• SEcRETARIO dá conta do.seguinte 

ExPE:DlENTE 

Officios : 
Do ministerio do imperío, de 30 de Julho ui· 

timo, remettendo uma repi"esenUJç5o do insti· • 
tuto pllarmaceutico do Rio de J~neiro sobre a 
c reação de uma escola superior de pharmacia.
A' c.ommtssão de instrucçüo publica. 

Do miriist~rio da agricultura, de 31 de Julho 
findo, remettendo um offido do presidente do 
Pianhy, expondo a conveniencia de estender-se 
o serviço da navegação do rio Parnahyba 3lém 
do actu3l ponto terminal, c pedindo para tal fim 
um auxilio de 1!1,:000~000. - A' commissão de 
orçamrmto. · · · 

Do secretario do senado, de 30 de Julho pro
ximo finJo, pnrticipando que conston ao senado 
que .Sua l\logestade consente nns resoluções re· 
lativas ás matriculas de Alberto das Chngas 
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Leite· e Olavo dos Guimarães Bilac, na faculdade 
de medicina desta cõrtc. - Inteirada. 

Do mesmo e igual _ d3ta, p~rticipnndo que o 
senado ndoptou e v.ai dirigir á sancçiio imperial 
as resoluções que autorizam as licenças aos 
desembargadore~ Francisco de Faria Lemos e 
Seb~stião Jo~e d<1 Silva Braga, ao juiz de direito 
Francisco ·José Cardoso Guimarães, no official de 
secretaria Tllomaz Angelo do Amaral e ~o pro
fessor Dr. Antonio José de Souza. - Inteír:l.da. 

Requerimentos : 
· De Jouo Climaco dos Santos Bernardes, por
teiro do arsenal de guerra de Pernambuco, pe
dindo que seus -vencimenros sejam equiparados 
aos do porteiro do arseMI do marinha d<J. mes
ma província. - A' commissiio de pensões e 
ordenados. 

De At<tliba Ferreira Pimentel Delleza. ·ex
gunrdn-mór da alfandega de Albuquerque ao 
temp:l da invasão puraguaya, na . provineia 
de 1\btto Grosso, pedindo que se lhe mande pa
gar o que de menos reeebeu de seus venci
mentss durante o tempo em que Mteve prisio
neiro do ·governo paraguoyo.-A' commissão de 
fazenda. 

Acham-se sobre o mesa as aclas àutentilllls 
das eleições procedi das nos collegios de Alfenas 
e Praw, na província .de l\Iinas, para preencher 
as vagas dos Srs. deputados Laf:\yette e llygino 
Silva.- A' commissão do IJOderes. 

Acham-se tombem sobre:\ rilesn~e vão á com
missão A e poderes as tllltils elos collegios do 
Crato, S. ?\fnttteus, Tamboril, Ipli., Jngu~ribe
merim, Aquiraz, Baturité, Barbalha. Missão 
Velha, Santa Anna, C:mindé, S. Francisco 
Assaré e Pereira, da provincia do .CP.nrá, par:1 
pr.eencber a vaga deixada pelo Sr. deputado 
P11ula Pe<iSOII. . 

· Vem á mesa e é remettida á commissão do com
mercio, · iudnstria e artes uma represent~ç.io 
pedindo algumas medidas que melhor garantam 
as diversas industrias do Brazil contra as causa.." 
de atrozo com que lutam. 

Süo l idas e approvadas as redacções sobre 
ns licenças no bucharcl Nicoláo A.ntouio de 
Barr.os e desctnbugador .. ;\.ntonio Cnndido da 
nochn, e mandt~ndo matricul~r os estud;lntes 
Jcnuino Ubnldo Cardoso de Mello.c Reconvindo 
Rodrigues Pcreir~. · 

E' lido c approvado o seguinte 

PAllECER 

tenção sendo ramettidos ao ministerio da guerra 
o dito. officio e papeis annexos. . 

Sala das commissues, 2 de Agosto de iSSO. --: 
l. C. Azevedo.~Jeronyma R. de Momes /ardi~. 

São lidos e mandados imprimir os seguintes 

P.ARECEtlES 

!880-N. 57 

A commissão de constituição e poderes, a 
quem foram ·presentes as actas das eleicões se· 
cundarias n ·que se procedeu na provinci:t d@ 
Ceará a~ seis dias do mez de· Junho do corrente 
anno, para preênchimento da vaga occasionada 
pelo fal ler.imento do deputado Dr. Francisco de 
.I? aula Pessoa· filho, depois de observadas as 
disposições do :ir L. 7. o e paragraphos do regi
meuLO da camara, ex&minon as actlls de lrint.:l 
collegios, faltando as dos collegios de Trahiry, 
Maranguape, S. Bern:~rdei, Pereiro, Lavras, 
Mnria Pereira, Santa Quiteria, Acaracú, Viçosa 
e S. JQão .do Principe, comprehendendo q,o~ elei-
tores, c, . 

Considerando que correram regularmente as 
eleições nos roíeridos collegios, cujas :~c tas. exa
minou ; tendo obtido o ur. Antonio Pinto No
gU:eirn Accioly i,Oi3 votos, o Dr. Castro Cnr
reltll 42, e o Dr. Pompeu Cavalcanti 2, e que, 
po1·tanto, qu~ndo mesmo os 1!0-i · .:leitores dos 
collegios, cujos netos não estão presentes, vo
tossem em um sõ candidato, ainda as~im não 
deixaria de ser o mais votado o Dr. Acciolv, é 
ll (:ommis~ão de ;,Jarecer : .. 

L • Que sejam approvadas as eleições secun
d~rias aos- collegios presentes á commissão, e 
adiado o conhecimento dos outros collegios 
acima nomeado; ; .. 

~.o Que seja reconhecido e declarado depu
tado peln proviucia do Ceará o O r . Antonio . 
Pinto Nogueira Ai:cioly. · 

Sala das .commissões em 2 de .Agosto de U~SO. 
-Flormcio de Abreu.-EsperidiíW E. ck B. ·Pi
ment el. 

!SSO.- N. 58 

Mclúo1·amcnto de reformo. do L • sa.,._qento !"efor
mado José Joaquim do Patrocinio. 

A' comissão de m~rinha e guerra foi presente, 
por despacho. da mesa da camara dos Srs. de· 
putados de 30 de Junho ultimo, o requerimento 
documentado em que o L o sargento reformado 
do exercito José Ja~quim do PaLrocinio pede ao 
corpo legisltllivo melhoramento de reforma. 
· O supplicantc a !lega em favor de sua prctcn

Ad!ni.~são ho qttadto do exercito no primCi!'O posto, ção: ter sido reformado depois de· mais de 1!6 
tle tenJJnte ftonomJ-io Jfanoellosd dos Santos. annos de bons serviços, por-se acha~: impossi· 

bilitado de continuar nas fileiras do exercito, e, 

iSSO- N. 59 

A commissão de m<1rinha c guerra, a quem fo·i· não obstante, ter marchado em principias de 
presente por despacho da mesa da camara dos 11367 para a c:nnpauha do Paraguay, onde per
Srs. deput.1dos; de 2 de Julho prox:imo findo, o maneceu e prestou de sua espontane.a vontade 
officio dÕ" presidente da província do Sergipe, os scp-iços a que· era obrigndo comobrazilérro, 
remettendo o requerimento documentado em atê uns de !868 ; c haver-lhe a carta imperial 
que o tenente houorario do exercito Manoel José de G de Outubro de lS7~ .o distinguido . com as 
dos Santós pede ·ser admiltido . no quadro do I honras do posto. de lllferes. do exercito, pelos 
serviço activo no primeiro posto. nos termos do ~eus longos serviços. · · 
decreto_ de ~ de Iul!10 de i869 ; . é de parecer . Informando esta_ . preteuç:io . a repartição de 
que seJa ouvtdo o governo -a resp~1to dessa pre· ajudante general dtz ; · 
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ê O supplicante por decreto tlc 9 de No-, especial, dh-orso da verha dilierenças de cambio, 
vembro d~ i867 sendo L• sarg-ento do 2.• bata- sem :tllefa!}ão nos lllgarismos tla proposta . 
. lhão de artilh:n-ia a pé, foi reformodo, vencendo E', l}OI'ltlnto, a cornmissão do parecer que se 
o respectivo sold'l tlOr inlci_ro e valor. da farinh:~, adople o seg-uinte: 
po~ contar mai.> de 30 n~nos de servir-e e nch~r- A as~emhléa "er~l decreta: 
se mcapnz de nelle contmllar, como se fez pu- . ". . . 
hlieo em ordem do dia desLn rep~rtição n. 6!)3 Arl•t:ro . . : O mm rs tro e. secretpno de estndo 
<lo dito anno ; o com os docnmentos que dos negoc1os da ~azenda ~ autonzndo a despcn
aprescuta não prova que contava 46 annos qunn- der com os servH:;os_ desrgna~os nos se~umtes 
do foi reformado; porque si assim fos;e tinha paragraphos n quantta lle 117.596:976~i30. -· 
direito á sua refol'DHI no posto de nlfercs com o A sabér:·' 
respectivo soldo, nos termos do r 3. • do ]llan:> N i Juros e amortização e 
que b~ixou com o decreto de H de Dezambra · · mais de.~pczns d:1 divi-
de i815 ; sendo que o de 6 de Jnlho de i8i2, da externa ao cambio 
prohibe o melhoramento de r eforma por <ICCC$0 Q 
ou por qualquer outro titulo. · J>:lr de -7 · · · .... -• · · i2 .4,99:307$000 

A com missão de m::trinhn e guerra, 11ão vendo ~: 2- (Como na proposta. ) 
em favor do supplicante serviços por elle pre- N. i· ~~em. 
stados, depois da rerorma, que justific:~ssem uma N · Idem_ 
dispensa na lei, para o melhoramento \la f(Ue N · g· Idem· 
obteve em i867, r\ de parecer que seja indefe . N · · d em. 
ritl3 a pretenção sujeitn :i resolução desta au- N · 7 • 1d em· 
gusta cam;lra. 1 • 8. I em. 

N. 9. Idem. 
Sala d~s commissõ.-s. 2 de Agosto de :1.88().- N. 10. Idem. 

J. C. Azrvcrlo.- Jeronymo R. de JlOI'(!CS Jar- N. H . Id~m 
dim. - N. i2. Idem. 

São Jiilos, julgados ·oiJjectos de dcliberacrio e 
mandados imprimir os seguintes projcctos pre· 
cedidos de parecer: 

:1.88!)-N. 77 

J)F.OP);;ZA. 1)0 l!I:SISTElliO Dll. l'AZEli"D.A. 

A commissão de orcamento examinou detida· 
mente a proposta do Ílod lll' executivo, relativa 
ú despeza do miuisterio da fa1;enda. 

.A commissão, fiel ao pensamento de r igorosa 
economia, :~conselhada pelo estado Cl'ili co d~s 
nossas finanças e pelas excepcionncs condições 
econom ic.~s do paiz, vendo :rgorentadas suas 
fontes ele producção, o que reclama a .l.lterllção 
de alguns· dos imtl05tos existentes, .excessiva
mente onerosos e vex:rtorios, buscou fazer a~ 
reducçõcs possíveis n~ dcspcza, mns, nttenden
do-se :i natureza .especial dos servic:·~s deste 
ministcrio em ··sua qnosi totalid~de, represen
tados por avultados compromissos no exterior e 
interior, nquellcs e ainda parte dr:sLr.s, nmorli
zação e juros, pagos ern ouro ou.ao cambio pai' 
ue 27 c sojeitos.ás fiilcluol)ões contimL1s na tilxn 
do mesmo combio, apenas uma ·reclucção põdc 
realizar na proposta do governo c esLa d a se· 
guinte: 

Divid2 rxte1·na 

Deduza-se desta verba a qu~ntia rle i.8H:i78~, 
ditfereoçn do alg~rismo da propostn-14.3 74.:085a 

· 'e o da tabcll_:t., explicativa -l:tLtJ,99:307~ , pruve
niente :aoT(>sgate dos remanescentes do empres
timo externo de t859, e dos juros de um semes
tre,_, e mnis dcspezas do dito emprestimo t'enli
za!lo: em Outut~ro no exercício de i879 a :1.880. 

Despczas fvcntuMs -incluida.s as diffcl·cnfas 
de.ccrmbio 

. A commisslio eu\Cnde que a verba de clespe
~as eventuaes deve constitui~ .um paragt'3pho 

-N. :1.3. Idem. 
N. 1L Idem. 
N. :1.5. Pespezas cven.tuaes.... 100:000600(} 
N. :1.6. Differençns de cambio. 3.8:!9:96:1.nBi5 
N. f 7. !E' o n. i6 da proposta.) 
N. ·18. E' ou, li ela pro posta.) 
N. :1.9. E' o n. :1.8 da proposta .~ 
N. 20. E' o n. l.9 da proposta. 
N. 2!. (E' o n. 20 da propos r~. 
N. 22. (E' on. 2l da p::oposta. 
N. 23. (E' o n. 22 da proposta . 
N. 2~. {E'o n.~3 da r.roposta.) 

Snla elos commi~sões em 3:1. de Julho de 1880 . 
-A.rO.!JiiO Butcào. - Liberato Barroso.- Fabio 
Reis.-Cesa1· Zama-.-A. Penna.-PI'ado Pimmtet 
-Andrade Pinto. · 

Proposta 

Art. 8.0 O ministro e secretario de estado 
dos ncgocíos dn fazenda ó autot·izado a despen
der com os serviços designados uos seguintes 
paragraphos a quantia de.. .. 59.~il:7!J4,~l30 

K saiJe•·; 
L Juros, amortização c mais 

despezas da divida externa 
ao cambio par de ~7. __ .. 

2. Juros e amortização dn di
vida interna fundada ...• 

3. JnrCJs da divida inscripta 
antes da erui,;são d~s rc-
s pccti:vas n poliees e paga-
mento em dinheiro das 
qaautias menores <le 4008, 
na fórma do art. 95 da lei 
de 2~ ·de Outubro de 1832 

&.. Caixa de amortização ... _ 
5. Pensionistas e aposentndos 
6. :Empregados de reparti~õ;:s 

ext i n~:tas _ . •... • .. .-••..• 
7. · Tht,sonro ' nacion~l e the· 

sourarias de razenda _ , ~ . , 

i i. 37fJ.:OS;J;;i}OO 

30:000~000 
2:1.5:300Õ()OO 

Vi5t: 74iaooo 
43:745~97~ 

t.S66:61~oo· 
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8. Juizo dodcitos d:1 ~fa::enda . 
9. Eslaçõe~ do arrecndação .. 

10. Casa da moeda ........•. 
H. Admini, tração de proprios 

nacionaes . . ...•.... .. . . . 
i !. Typographia nacional e 

Dia.rio 0/f:cial. •....•..•• 

:133: 61.2~000 
fU66 ~~2~~ 110 

180:90(1~00 

. ~0;000~ 

300:000JOOO 

Alleg~, finalmente, que, termina.dá a guerra, 
continuou ~o serviÇo da esquildra; ·· ~enilo inclui
do no quadro dos praticas d•l armada,.por aviso 

. do 4. de Abril de 187:!, .cl:.ssificado n11 2.3 classe, 
pelo de ~de Janeiro de !879 que organizou defi-
nitivamente o respectivo .q:·uadro; e ainda que 
é o unico desse quadro fóra do gozo das vanta· 
gcns do .posto que tem, por ser honorario é não 13. Ajutla~ de cnsto .•... · ... 

i~. Gratificações por serviços 
extrAOrdinnrios e tempo·-
rarios •. . .•..... ...... . . 

i5. Desptizas eventu;,e._~, in
cluidas as dilferonças do 
cambio . .. .. •. ... ... .... . 

i6. Juros diverso~ , inclnidos . 
os do~ bilhetes do thesou
ro. commissões e corre-
ta~en~ . . . ... ........... . 

i 7. Juros do empresLimo ílo 
corre de orpbàos ....... . 

i8. Juros dos depositas das 
caixas economicas c dos 
montes de soccorro ...• . . 

:1.9 . ObrM ...... ....... . . . . . 
20. Serviço das loterias, para 

a grnti llcação do fiscal. .. . 
21. Exercícios findos ....... . 
22. Adionl8n'lenlo da garnntia 
· provincial de 2 "lo ás es

trad:Js de r erro ·d~ Bahia, 
PernambucCI c S. Paulo .... 

!3. Reposições e restituicões 

i880-N. 78 

50:0006000 

_, 25:000~00 

3.929:95188,i5 

l.OOO:OOO~OOO 

620:000;5000 

600:000~000 
G:3s: soo~uoo 

2:400;}000 
800: OO~§.OuO 

(r. 50: OOOt}OOO 
90:000$UOO 

Effel;tividadc do posto de 2. • tenente da annada 
ao 2.• tenente lwnorario, l osé Rolon,pratico da 
maril•ha. 

A' commissilo de marinha e guerra foi pre· 
sente, por .despacho d:t 111e::a da t:~•mara dos Srs. 
deputados, o oviso do ministerio da marinlla, de 
!5 de Jnuho ultimo, tr~nsmittindo o requeri
mento infurm;odo, em que o pratico tia nrrnada, 
2. • tenente honorario José Rolon, pede ~ eJrecti
viclade do · me:;mo posto, em r~rnuneratão dos 
serviços prestàdC's desde !8G6 á marinha de 
guerra. . 

Allega o pellciton~rio que, sendo contrntndo 
em :L • de Janeiro daquelle anno pnra servir na 
esquadra em operações cont .. a o governo do 
Paragny, rôrologo H 6 designndo parn o Bar1·oso, 
em cujo encour;~çado a 2~ do seguinte mez foi 
contuso quando effectoava-se um reconheci
mento da forttficaç:io de CurUJ):.ity, o ·mereceu 
elogio em ordem do dia do comm<mdo em chefe, 
de !5deNo\~embro sob n .. to (<~liâs n. 8) :, 

Allega mal$ : qne ~ervtra consecutivamente 
em outros encour;,çado~, achando-se no lima 
Barros. por occasião do !orçamento daquellafor
tificação, a t5 de Agosto de !867, e ~ssistira a 
Yarios.com bates, e\11 que tomaram pnrte os na vias· 
de qu~ era .pratico, aindu sendo elogiado na or-. 
dem do. dia n. i6:l pelo seu comportamentO por 
occasião do ·da madrugada .de !!t de Junho d~ 
!868 contra a$ batel'ias de . Humayt:i, h;~vendo 
por decreto de 5!11 dé Dezembro ant.crior.sido 
agr:~ciado coro ;1s honras do po::.to de :2. • tenentf> 
da armada, como consta.da ordem do dia n. U 
do commando em chere. . . · 

effectivo. . . 
A fé de officio do peticionaria e as infor ma

çõe~ officiaos exaradas sobre n pretenção quo 
abriga, confirmamo-tudo quanto elle allega em 
seu rovor. 

a.)-0 pratico-mór, capitão de fragata gradua
do Fernando Etchbarne, encaminhando o roque· 
rimento do peLicionario, diz : • 

• Qu~. o suppliconte prestou muito bons ser
viços na sua prolissão e demonstrou sempre va
lor durante a guerra do Par.agnay, pelo que me· 
re~eu··elogios, uma condecoração e obteve a grD-
duilção de 2. • tenente honorario ; · 

Que continua a ser exac10 cumpridor de seus 
deveres e provar as suas habilitações profissio· 
naes; · .. , 
- Que é,de um comportamento exemplar e de 
uma circumspecçiio reconhecida ; . 

Que é o uni co pratico que não percebe soldo de · 
.sua paJente, ainda qne embarcado;-visto a sua 
c.ondição-de honorario ; · 

Que ~ttendhln essa prétenção ficaria o novo 
quadro de praticas guardando innis uairormi· 
dade, ·pois regular-se-lia as vantagens na pro
porção das suas cn tegorias. ~ · 

b)- O éommalid:Jnte da divisão naval. do 
i.0 districto fallaudo da pretenção diz : 

• Si o defe(imento . que pede o requeri
mento, acima alludido, não importar no in· 
conveniente de collocar o seu signatario na 
escala dos olllcines do qundro, com direito 
a nova promoção, res ,ringin.do-se, apenas, 
os beneficios resultantes dn concessão que ora 
impelrn, ãs vantagens de soldo, de tempo 
de serviço para a reforma e de contri
buição para o monte-pio da marinha,_ ficando 
assim equiparado aos outros praticas aaquelle 
corpo ;-:acho de equid~de que seja o peticiona
ria attundido em $Ua modesta prelenção. • 
c)- O ajudante general da armada, por ul

timo, om seu o li! cio n. 57:l de 18 de Junho 
pro:dmo findo, assim expressa-se sobre o 
assumpto: 

• Alêm da i nformBção muito favornvel, 
compeLente e Yerdadeira do pratico-mór e · 
do mnis que consta do assentamento : ~o 
supplicnnte, estou habilitado·, como testemunha 
ocul;n• dos ep!sodios da guerra do Paraguay, 
a assegurar que o· dito pr:1tico Rolon, . nos 
combates que susten1ar:1m os navios de seus 
embarques, distinguiu-se tanto, como os pra· 
ti r.os seus cnmaradàs promovidos ao quadro dos 
olficiaes da armada pelo decreto de U de 
Março de 1868, -para galardoar o segundo 
dos feitos mais importantes da dita guerra, 
a passagem .do 'passo de Humaytã, na qual 
não tetJe o supplicante ~ {elicida~ M toma1· 

. pa~~ess~ époc~ extrnordinari~ não sómente estava 
o governo investido de faculdades tambemex
traordinarias; que ccinduzi8sem -,ao feliz exilo .p.a 
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campanha, empregando portanto os meios de o legado que a seu paii deixou tiio eminente 
enconjar os animos dos combatentes, como brazileiro. 
tambem não existia lei expressa de promocões, Hontem li com desgosto o parecer. da com
IJ!!e prolúbe a pron:toção de praticas. Actualmênte, missão de fnzeuda do se.nado, em ']Ue se diz que 
porém, acham-se estabelecidos no art. L"§ 2.u por falta de esclaremmeutos que ucompu· 
da .lei n. 299Q. de :lS de Junho de 18i3 as regras nhassem o projecto da camara, não devia elle 
e predicados para a admissão do dito quadro, e ser approvado. · 
de1las excluída a clnsse dos praticos. , Eu não sei que especie de csclarecim~ntos fôrn 

•Ainda usando dlls ditas faculdades ex:traordi- necessario mandar para o senado. Niio se tra
narias, c.onferiu o governo ao pratico J..o tenente tav:1 de um:~ petiçào, de favor individual, não 
l!onorario Bernardino Gustavino o soldo de 2.o era nen huma dessas que~tlíes de interesse par
tenente da armada, quando o elevou de 2.• a L 0 ticular , que precisam ser instruidas com certi· 
tenente honorario pelo decreto de :12 de Abril dõe_s e atrestados. Foi um projecto da c~mara 
de 1-868, soldo de qne está no gozo, concorrendo como qualquer outro, tendo por com menta rio 
para o respectivo montepio. o que aqui se dissa. 

<Si o corpo le~islativo em sua sabedoria enten· . Nesta tribun~ affirmon-se o que havia sobre a 
der que não póae ou não deve di.spensar na ci- obra em questão, e leu-se, um juizo sobre o seu 
tada lei de promocàes em favor da pretenção, merecimento. 
parece-me ser dÔ sua perfeita competencia e Que as Memorias existem, prova nua só a pre
alçada, !em otrende1· ot~ contrariar. lei alfJuma, a senç11 de um exemplar, que esteyo n~ mesa desta 
concessao da mesma graça confenda ao pratico .casa, como a corta do Dr. BenJamin Constant, 
Gust.avino, a qual preencherá o fim objectivo da autoridade competentissima na ma teria. 
pretençã<? do pratico Rolon,-qiie é não só au{eril· Que ao E_stado n[o poderin prOI'Í r on~s alg-um,' 
em sua Vlda a vanta.qem pecuniaria do saldo, wmo caso Casse mexacto tudo quanto ~e dlsse, ga· 
gl!rantir á sua familta o {uttwo ,qozo do monte·- rant~.a fôrma do projecto, que é facultativo, e. 
plo. , autonzando o governo. 

A commíssão de marinha e guerra, attendemlo Ora, para que o paiz não fique m:ivMo dQ 
d~vid8mente uo assumpto; e, - pub!ic:Jçiio de um trabalho excepcional, segundo 

Cousjderando por uma parte que não convém o juiw de autorida~e~ ~halis~das, ~u vou re
que seJa levado ao quadro do corpo da armada querer ao nobre mmtslro do 1mpeno, que, ou
nacional e. imperial official sem os conheci· ·vindo a dü·ectoria da. escolu pol)•technica, obte
mentos profissionaes que a lei exige, previ· nba alguns esclarecimentos !)ara officialruente 
dente e sabiamente; e por outra que o paiz ser instrtiido o senado sobre um faeto de que 
deve ao peticionarilJ maior demons<ração de todo o mundo scientillco tem noticia. 
apreço pelos bons serviços que prr.st.ou durante A academia real de Londres teve . em seu 
a guerra do Paraguay, e tem continuado a poder essas 11frowrias, e elogiou-as ; dei noticia 
prestar depois de finda a mésma guerra; disso em discurso. 

Considerando mais que a concessão do soldo Agora lerei a seguinte carta do illustrado Sr. 
de 2.• tenente da armada ao peticionario não conselheiro Cap~nBmn, escripta depois do pare
fere direitos de quem quer que seja, e nem é cer do senado. Diz esse distincto professol': · 
caso novo que se e~tabele~a, porquanto o de- • Conheci algum~s 1ltemorius do D1·. Joaquim 
çreto .de :1.2 de ~lml de !~68, conferi~ soldo Gomes de Souza, porque em vida m'~s mostrou, 
1den~rco no ent~o 2.' tenente l!on~wano Ber· e expoz :1. materin. Eram de subido valor scien
Dar~n.o Gll;stavmo, tambem pratrco, co~o é tifico, ti::lzendo conclusões novas e irrtportautes. 
o p~ttcwnano, offerece como parecer o segmnte Na minlla 'Ultima viagem á. Europn fui visitar o 
IJTOJecto: estabelecimento de Brcchkaus, em Leipzig, on· 

A assembléa geral resolve: de tinham ~ido puiJlicndas as ol!ras de Gonçnl· 

Art. ! . • Fica o governo autoriz~do a con. 
ceder ao pratico 2.• tenente llonorario Ios~ 
Rolon o soldo correspondente a este posto, a 
contar da data da promulgação desta lei. 

Art. 2.• Revogam-se as disposi~ões em con
trario. 

., Sala das commissões, 2 de Agosto de !880. 
- J. C. Azevedo.- Jero1úmo R. de ..õfot·aes 
laràim. 

O Sr. ""Joaquim Serra :-Quando o 
anno passado tive a honra de propôr aqui que 
fos~.em publicado!~ ã custn do Estado as obras do 
pr. Joaquim Gomes de Souza, que estavam seudo 
1mpressas em Leypzig, apresentei á me.sa um 
exemplar dessas memorias e li· uma carta de 
pessoa competente, o Sr; Dr. Benjamim co·ns· 
taut_ Botelho de M~galhães, declarando' quaes os 
meriLOs que elle vta nesse trabalho. · 

A camara votou unanimemente o projecto 
mos,rando por essa forma apreciar devidamenté-

ves Dias, Ferreira França e Joaquim Souza. 
A1li encontrei as mcmol'ias deste, jú em grande 
parte impressas, formando um Yolume in quar· 
!o, e pouco faltnndo partt a conclusão, que des· 
tinava-as a ]Japel "de e1nln-ulho porque não res. 
:;atavam essa pulllicação , que dependia do 
pagnmento de quntro contos de reis; pouco 
m;:~is ou menos, incluindo a conclu~ão. Peui 
a Drockhaus que não <1estmisse o trab:~lho jã 
feito, e quo me coníi3sse ilous ·exemplares, dos 
quaes entreguei um a Sun Mnn·estüde o Impe· 
radar , c remettí o outro á escola poly'technic:L 

• Lembrei a conveniencia de se sulvar esta pu
blicação, porque·cram trabalhos valiosos de um 
brazileiro distincto, que hoje em nada :tprovei
t;nn :; seu autor, mas siio um testemunho de 
que entre nós se cultiva a sciencia, do que ha 
ua Europa tão escassas provas, que não se deve 
perder uma só d:Js apresentadas pelo nosso pa
tricia. Só com os ttaball!os que attestam a .nossa 
iutelligencia, é que -poderemos ser acreditados 
como·nação civilisada, c sinto sobrem~meira que 
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a cnmmis!i-ão do senado niio tivesse sido habili
tuda a forniular um par.ecer favoravel. Bastaria 
mostrar o que existe impresso, e no senndo ha 
pesSOn,; babilitadúS para ju,gar do ffierecimel!-tO 
âas obras do Dr. Souza e mformar a commis
são etc., etc., etc. • -

Est1h~orta tem um grande valor pelo nome 
que n assigna, assjm como a que li o nnno pas
sado e que está impressa nos Annaes. 

A vista disso, Sr. vresidente,embora eu saiba 
que este5 d"ocumentos que estou lendo, bem 
como outros que existam desse genero, não po
dem ser Ievndos ollieivJmente ao senado, entre~
gal-os-hei a alguns senndores, qne seriamente 
se interessam por esta,questão. 

TodaNia, p<Jra·quc possa ser offereeido algum 
documento de origem official, vou envinr á 
mesa o seguinte requerimento. 

Vem :i mesa, é lido e approva.do o seguinte 

Requerimento 

•Requeiro que se peça ao Sr. ministro do im· 
perio, ouvindo este ao dirPctor da escoia polyte
chnica, informeções sobre as llfemorias mathc

. maticas do Dr. Joaquim Gomes de Souza, que 
estão sendo publicadas em Leipzig _..,.S. R.- J. 
Serra. • 

O S:r. Leoncio de Carva1ho (pela 
ordem):- Sr. presíden te, ~. associação Ctttto á 
sciencia, existente em C:nil]Jinas, onde desde 
18ti[j, tem um importante collegio, em que, além 
de outras ma terias, são ensinados todos os pre-. 
paratorios requeridos para a matrtcnla nos 
cursos suveriores, ensino que é dado por um 
numeroso e habilitado corpo docente, incum
biu-me de trazer a esta augusta camara uma 
petição, a respeito da qual entendi dev.er dizer 
algumas palavras. 

Não vou justificar a petição, porque pelo re
gimellto isso não me é licito; vou :~penas dizer 
muito succintameute a natureza daquella asso
ciação. 

A associação • culto á sciencia • não visa inte
resses mercanlis, não procura outros lucros 
senão o desenvolvimento da industria; os asso
ehdos têm contribuído com uma somma supe
rior a SO:OOOS, ainda com a clausula de que os 
bens sociaes se destinem exclusivamente ao des-
envolvimento da Jndustria. . 

O collegio jil tem preparado mais de 280 alum
nos . .Ach;1-se por conseguinte, ·nas condições 
exigidas pelo decreto de :19 de .Abril para 

que seus ex1tmes sejam V1llidos. Infelizmente 
esse artigo do decreto não está em execução e é 
por isso que aquella associação vem pedir á 
camara a concessão desta preroga ti v a, que aliás 
já foi dada e com muito bôas_ razões ao lyceu 
da Bahia. . 

O SR. JosÉ 1\i-\lUANNO :-E o senado negou, 
·· :tssim como ao gymn~sio de Pernambuco. 

O Sa. LEOKCIO DE C.-\.RVALHO:-E' exacto; e 
sei que igual sorte espera este requerimento, 

· mas cada um cumpra com o seu dever. E' 
mesmo de necessidade que todos os dias este
jamos obrigando o senado a reiterar os seus 
atlentad.os contra a civilisação e a liberdade, 
:lfim de que no espírito publico se vã accen-

tuando a idéa de acabar com . aquella insti-
tuição: . . · ... . .. 

Limito-me, pois, á vista do regimento, ~ 
man·dar o meu requerimento á mesa. 

O Sa. JosÉ :MA.nt.-\.!'INO :-Aproveitarei tambem 
a opportunidade para apresentar uma emenda 
relativa ao gymnasio _I.ernambucano. 
. Vem á mesa. e é remettido á commissão de 
instrucçlio publica um requerimento da asso
ciação Culto á Sciencia, fundada em Campinas, 
província de S. Paulo, pedindo para que seja 
concedido ao collegio daquella as~ociação a pre· 
rogativa de serem validos nos cursos superiores 
os exames prest~dos naquelle estabelecimento. 

O Sr. Saldanha Harinho (peli 
ordcm):-Sr. presidente, tenho a honra de olfe
recer'-tt'esta augusta camara a representação de 
que· sou portador, e que é dirigida ao corpo 
legislativo por nm grande numero de habilan· 
tes du cidade da Victoria, capital da província 
do·Espirito Santo, entre os quaes se contam os 
honra.â.os e distinctos Srs. Tito da Silva Machado, 
Dr. Florencio Francisco Gonçalves e outros. 

Nesta re11resentação, Sr, presidente, se pedem 
imtantemen!e urgentes providencias contra o 
insoiito prõcedin:iento e acçãõ indebita do bispo 
do Rio de Janeiro que lá se acha, não no exer
cicio regular da suas faculdades episcopaes, mas 
abusanao do seu sagrado ministerio para fins 
sem duvida indecentes e repugnantes, como 
sejam entre outros lançar a injuria e o insulto,. 
até da tribuna !agrada, a todos aquelles que 
não têm tido a (ortr;.11,a de merecer as suas 
graças. 

Alli, como mais uma vez aqui, tem elle, sem 
respeito á Constituição do Imperio, e menos 
a ttenção aos poderes publicas, dado execução a 
breves não plucitados, qualificando como ma
çons a quem lhe parece, e isto sem conscieo.cia, 
sem certeza e sem criterio, conforme um ijrro-
lamento, que engendrou, de todo arbitraria, no 
qual fez inscrever todos .aquelles a quem quiz 
desfeitear, como tem feito, repellindo do templo 
e a esmo a quem lhe apraz. :, 

Tenho sempre :~conselhado toda a prudencia 
no soffrimento de quanto energu.meno como 
esse tem ousado fazer em menosc;bo dos direi
tos do cidadão e das leis do Estado. 

Entretanto, vejo uma grande parte de habi
tantes do Imperio abandonada pelo governo, que 
assim a sacrifica a esses suissos de Roma l · 

E, pois, acho-me collocado na dura posição 
de dizer aos que se queixam e sem . remedío 
-que se libertem como puderem de seus perse-
guidores. · 

Vou -enviar a repesentação ã mesa, e rogo a 
V. Ex. que a mande transcrever no Diario 0{-
ficial. · · 
. ·Tenho ainda a apresenm um requerimento de 

recurso, não a esta augusta camora, mas ao.Sr. 
ministro do imperio, fazendo-o desta tribuna 
muito propositalmente. 

S. Ex. affirmou.-nos, quando respondeu ã in.
terpellação que ultimamente lhe dirigi, que o go
verno se considerava armado :para providenciar 
opportunamente nos casos .de suspensões ea; in.
fiJ'I'fTW,ta con~cirntia,-visto como o governo tinha 
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pÔder para discriminar as hyeotheses em que os 
bisvos, abusando de mas attrtbuiçõos r!lgulare$, 
se consLiluem simplesmente nrbitrarios, caso 

-em que o goverD(I podia intervir de mvdo a cor~ 

maçon d'l cidade da Victor ia, reunido em assem
lJiéa ger~l. vem muito res~eitosomente trazer 
esta re1>r~sentação · ús camaras do paiz contra o 
proct!dlmento· do citado funccionario. 

Confiado na justiça c na v.erdade das leis do rigir os abusos eptscop3es, garantindo o clero e 
dando provimento a seus recursos. 

o requerimemo a que me refiro, e que or:1 
entrego a S. Ex. o Sr. ministro do imperio, é de 
recurso do Sr. conego Joaquim de Souza Caldas,. 
v jj!ario collado da Creguezia· da Sé, de Cuy:~bá, 
pedindu provimenLo contra a SU$pPns5o ex-in· 
foNTUlta CQnsvientia que lhe infligiu o bispo 
daqne!la diocese, não por irregularidade de con · 
ducta, mas porque teve a ous~JiB: de queix::1r-se 
êontra desmandos reprellenSl'i'ClS que se pra· 
ticam naquella catbedral. . . , 

E'. portanto, o caso para exper101en~r a sm
ceridade .das declarações do governo imperial 
nesta espinhosa roateria. 

Aproveito tambem e;:ta occnsião p~ra mandar 
rl mesa a representação de muiLos iudustrives 
desta càrte, que alias represeiJtam mais de 
·iO.OOO:OOOt$ de capital, e um namero de O!le· 
rarios exr.edente de :>.000, solicitando instante· 
mente do ·poder JegislaLivo providenciM indea 
clinaveis á segurança de suos industrias e de 

·• capltal\s-~mpregados, -.pondo-os a coberto dos 
commettimentos já insupportaveis a qae estào 
sendo sujeitos. 
. Merecem, sem duvida, ser attendidos; . por· 
quanto, capitaes, industria e trabalho, qunsi 
que completamente desprotegidos, reclumam u 
atten~ão do~ poderes do Estado. o,; qunes não os 
{IOdem abandonar sem que prejudiquem o des
envol rimento e progresso da riqueza p ublict1. 

Vem á mesa, ~ lida e mandada imflrlmir a 
seguinte 

liEPRESENTAÇÃO 

• Augustos e dignissimos Srs. representantes 
da nação. ,· 

A Constitnir;iiQ política do Imperio garantindo 
a todos os cithtdã•>s o direif,v de a~socbção, o 
povo maçon tem em suas mulli jtlas lojas exer
cíd(l esse direito, semp1'e res1>eiLando as leis do 
paiz e acatando 3 moral e a opinião publica de 
que não tem b~vido denuncias nem depoi· 
mentes em contrario. 

Espera. pois, ver o sua associação ·igunl men t.c 
respeitada por todos os funccionarios publicos 
do lmperio. : 

.Entretanto,· com grande sorpreza, ouviu ao 
·,gr, biopo do Rio d~ raneiro, actualmente em 
visita ·na capital dn província do Espírito Santo, 
que faz pnrte da sua diocese, c viu-se em todos 
os lugares, . maxime na igreja cathedral, reves-

. tido das_:ínsignias officiaes da sua autoridades, 
d~rigir os nttaque~ ~ai~ v~rulentos á nossa asso
ClaÇào, atrever-se" a IDJUrtar e a recusar os seus 
~erviços ~ .. o;r~· seu clew aos maç·~ns, q_ue t~m 
'Jdo reqUJSttál-os como os:de funcctonarLOS pu· 
blicos. . · 

pai.z . 
E. R. M. 

Victoria, 2! de Julho de :1880 • .-Seguem-se 
51 ·assignlltnras devidamente reconhecidas. 

O Sr. Freit.as -COut.inho:- Ve· 
nho, senhores, receioso. occupnr a ~ttenção dos 
honr~dos deputados, de ·cuja benevoleocia pre-
ciso hoje mais do que nunc~. . 

Careço dirigir . nl:mm;1s perg·untas no nobr e 
ministro do iu1perio, o que teria eu fe ito snb· 
barlo ullimo ~i me tivesse c~bido a p~lavr~, com 
o .fim de inquirir de S. Ex. as razões que roili
t:u>am a r~vor de dous aviso~,r1ue expediu rei a· · 
.tivamente á eleição municiJl~) da cõrte, medi· 
anuo ·entre um e outro o espaço de 2/J, horas, o 
contendo ambos duas soluções que profundn
m··DLe se contradi1.e:n. 

Este facto é importante; e con venço-me de 
que a cumara niio se opporã a que o nohre mi· 
nistro venha dar as ex. plicac<les :•s mais termi· · 
n:mtes at"erca· do seu procP.dimento; é- de cx
pôt' perante o paiz os imperiosos motivos que o 
levar:1m a vir rejeitar hoje a doutrina que sus-
tentou bontem. · . 

Si n camnra quizeL' attender ao me11 pedido, 
concedendo-me ur~eneia por n m quarto de 
hora, t'ormu larei Oe:<se sen tido O meu L'equeri· 
mento, mas desde já declnro qoe ~i o meu re~ 
qneriroento cahir convertel·o-llei em urna inter
pellação, quo tomarei a lib~rdade de dirigir ao 
nobre ministro uo irnperio. ·. 

A camara,decida, pois, como entender. 
O Sn. CÃNorno DE OtrvEtRA : - Com ameaçàs 

é que o nobre deputado nada consegue . 
0 Sn. FREITAS COUTINHO: - Não sei si as 

minhas .palavras contêm li am r.aça, C•)ID que se 
a:;~usta o nobre depuLado; ao proreri l'-ns não 
LiVI-\ em visLa senão salvajl'Uardnr os direito; da 
opposiçlio, dirdtO!= que não poucas ve;r.e.s aqui 
têm sid9 conculcados. 

·Dem:ois , senhores, julg(l-me autorizado a 
tornar neste ponto bem claro o meu pensa
mento, JJOrqtte ainda níio ha umito que est.:'l 
cnm~ra ~e revelou maisministerialista do que o 
pró'prio ministerio. ne,;ando-me as informaçê!es 
que eu havia solir:itndo do nobre mini~tro da 
agricultura que· aliás em partkular me tinha 
decla_rado est;or pron!Pt? a prestal ·.as, pois S. Ex. 
não desconhece o dLre11o que ass1ste ao repre
sentanLe da nação de reclamar do governo todos 
os dados, que julg!lr necessarlos, para com jus
tiç!l poder apreciar a marcll:l dos negocias ptl· 
blicos. 

Convencido de que o ditn bispo exorbito de 
suas atLribuições, como funccionario publico, 

'=nos baldões grosseiros qlie lan~;a á instituiçãll da 
Dla()onaria, sciente de que o funccionarJO pu
blico não pôde recusar- sé a serviços, n quem · 
quer que seja, noS misreres a seu cargo, o povo 

Requeiro. portanto, quG se me conceda urgen • 
cia por u.m quarto de hora para interrogar o 
n91Jre ministro do imperio sobre as rnões que 
o levaram "revognr no di:~ ~eguinte um aviso 
que ex~Jedira na vcspern ácerca da eleiçiio mu-
nitlipal dn côrte. · 

O Sn. PRESIDENTE : -O nobre deputado quer, 
mterpellar ou pergnntar'r . . 
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O Sn. FREITAS CotJTisHo:-Quero fazer algtlmos 
pergtlntas ao nobro ministro do imperio. 

O Sr. . BA.nÃo Hot.um i>E lll~LLO '(mi·:istro do 
. imperío}:-Estou prompto a satisfazer:;, S. Ex.. 

·_ · r~on5ultada . a camara concedP. a urgencia· 
pedida. · . 

apoiadas), conseguiu que o l10n.rodo presidente 
do conselho stygm~liza>se o procedimento do 
nobre ministro d·• imperio. ' 

A palavra d~ illustre sen<~dor pela província 
do R1o de Janetro, o 'Sr. Teix_eira Junior. exerceu. 
senhores, no animo do nobre· presidente do con
selho umn pressão tão grnnde, que S. Ex. de

O Sr. Freitas Coutinho:- Senb~- clarou que á vista d·,s arguições que aquelle 
res, entendo que presto um serviço relevnnte ao notavel parlamentar acabara de formular contra 
nobre mini~~ro do i~perio! proporcionando a o vv}so do nob~ê ministro do imperio, o governo 
S. Ex. occastao parn v1r ex pile~ r o procedilDento senha a neccsstdade de submetter esse mesmo 
q~~ teve relativamente á questão da eleição mu- ov~sÇl n exume, a.estudo demorado a refleCtido . 

. ntCJpal da côrLe. . · :senh_ores, essa Huport:lnte declarac~o do chefe 
. Q!Jondo tive a fortuna de aqui discutir os ne- . do g:abmete fez cahir o véu, e deulog~r a que 
g~ctos, que c_orrem pela repartição do nobru mi-~ Gl_ll!vesse <? deSljOSto de v_er que o nobre mi
m,;Lro da agr1cultura, houve momentos em que m,;tro do tmper•o se hav1a apartado de seus 
applaudi varios_'11~ so::us a·.·tos, pois me parecia colleg:~~,:<jue s_. Ex. quebrara de um modo via
que tom elles tmh:~ S. Ex. adtJUiri•lo direito ás lomto Clmprevtsto os princípios de solidariedade 
exp~~. que então me dici.Jra o sentimento ming!el-ial. e q~e por si só, sem consull:i préví3. 
de JUStiça. ·- . . nem co~1l~n~aç_ao de qualquer especie, havia to-

_Nessa ocas1ao G$ am!gos do gabinete ma- mn~o a IDICtr•ltva _de um a~to. que reputo da 
mf~staram-se sorprendtdos pelo facto de ha- mats momentosa tmporl.:lneta. 
v~r eu · el<?g!udo alguru.~s das medidas que o ·o Sn. 1LoEFONSO DE AR.\.UIO: _v Ex. tem 
honradú mmtstro da agriCultura entendera de- olhos de Jynce · · · 
ver tomar a bem do serviço pu!Jiico · e isso • 
senhoril.~, me collocon na nbrig-:.ção de' deela-Far O Sn · F !lEITA.s CoUT!NHO ;-Não. preciso ter 
a estn cam~ra que a pasição que havia as~umido olhos de _l yuce para asstm t!le. expnmir e julgar 
em fre~te_ ao gov~rno se inspirava t!'o sómente o proced,lm~nto do nobre ~m1stro . . 
.no~ prJUCIPIOS de JUSti~:a, e que portanto est~va Com dfett•',_senhore_s. st o nobt·r. prestdenle 
disposto a louvar o que me parecesse bon), como dB . c~nselh~ ~~vesse SidO consu~tado e tivesse 
a cenmrar o que se me ~nl.otbasse contrario C~t~L1do O~ll~tao f~voravel ao ttVJSO do honrado 
aos legitimos interesses do pniz; a,sim pois mt~tsLro do _tmpel'lo, e,;tou certo que S. Ex. o 
devo esperar que meus honrado~ amigos sa-· tepa defe~~tdo no seuudo, pois que outra cousa 
berão r~nder homenagem ás minh.as intenções, nuo era lic1to esperar-~e do caracter, ch leal~ 
e que nao enxergarão nn cen~ura que hoje di - dade,_da bonn1de~ de::;. Ex..; mns senhores em 
rijo ao governo $enão a convicção em que estou v~z d1sso o que vtmos? Declara!' o nobre presi
de que elle ·commetteu uma grave fillta, que · dente do conse_lh.p que o ~rover~o examinaria o 
exia-e explicações claras e positivas. neto do Sr. mtmstro do lmpet·;o; e de se me· 
. Si pois t ive o prazer do louvar o governo lb~n_te exame_ o qu~ rf!snltou? Ver-se· o nobre 

l1ontem .• sinto realmente ter de censurai-o hoje. ill~•;Lro do 1mper•_o na dura . co~tingencia de 
Os mottvos que eotão actuaram em meo e.3pirito revooar apoz o .rvptdo espaço de vtnle.e-qo.atro 
s5o us mesmos_ que _neste momento explicam a horas a duutrw?-.. que na vespe_ra apregoava · 
dolorosa pos,{'.;J.O, eru que me acho. de vir pedir co~ o sendo a U!ltca boa e _verdadetra. 
contas ao nobl'e ministro do imperio. senllo~e~. veJO· me llbr1~ado a perguntar ao 

Senb.ores, quando o honrado ministro da ngri· nobre m!ntstro por que razao_ S.:. E:x. aba~~onou 
eullura me assllv~rou que eu seria obri..,.ado a a doutnna· 9ue l!_a sua opm1ao era legtttma T · 
apoiar todos os actos do governo, porque o linha P~r-~ne mo~vo nao .~e con~ervo~ grme e ina
plena confian~.a no meu espírito de rcctidão bala\ el e nao repelhu as 1mpos•çoes dos seus 

·eu ·lhe respondi que infelizmenla tal n5o po: collegas? ... 
deria ser, tanto mais q11anto o nobre mi- · ~e~l10res. os mm_tstr~s desempenham uma 

. niatro do iiD)lerio havia naquelle mesmo ·dia mts~a_o altamente diffi_etl, que se eleva, que se 
oxpedido um aviso que consoíitlava um doutri- nobthta q~ando ex.erc1da com altivez, com in
na, que me parecia impratieav:el, que me pare- depenllençw.; a tarera do governo é. summa· 
cia absurdn. . mente delicada e aquelles qus a tomam sobre 

Com effeito nos ultimas momentos, qua·ndo se seus. h~mbros d~vem ser por tal maneira sus
tralava de verificar os resultados da eleição ruu· ceptlv~l'• que dmnte de um.estr~mecimento, 
nieipal, o nobre ministro do imperio publicou que Se)a.capaz d~ alterar a harmon:a que é ne
um a vis•>, que a meu ver vinha .. dar uma solução cessano qu~ e:u~ta _entre os_ me!J?.bros.de um 
inesperada e at.é certo ponto originul a uma mesmo gabmet~. nao ~evera hestt~r 11;m mo
questão, que sendo. velh:t estava já re$olvlda mento em segUir o cammho que lhe md1cam os 
por um:~ st>rie ininterrodtpida de precedentes <1~veres do seu cargo. _ . 
Oll quaes até agora não haviam solirido aiud~ E eu entendia, senhorss, que o nobre ministro 
uma contestaç;io digna de ser aceita. do imperiodesde que tinhae:xpedido!um aviso de-

O senado, que tem perante o aetu:~l ministorio el:~rando ser a doutrina nelle consi!rnada verda-
mais poder dv que e~ta cnmara (nclo apoiados), dei ramente le~al e jurídica, se eollÕcara em um 
um senador, que pelo facto de perte.neer à par· terreno, que jám~is .devera abandonar . se con
cialidade contraria, ·dispõe de mais . iufiueneia stituira na posiçcio de amparai-a cont1·à todos 03 
do que qu<~lquer deput;tdo que aqui ousa re- ataques, contra todas as censuras que porvén-
clamar contra os actos da administração (não tura se l&vantassem diante della. ' . .. · 

Tom~ 1ll,-7;t. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 14:59+ Pág ina 9 de 40 

570 Sessão em 2 de Agosto de 1880. 

Senhores, permUtam-me a express1io, eu de- teve o nobre ministro do imperio, que não du
sej:nra que S. Ex. defendesse as suas eonvicçõesi. vi dou em ~ffirmar hoje que, aqui !lo que hontem 
com a mesma energia, e direi com a mc•stna decidiu ser justo e regular, conôtitue uma cla-
rerocidode com que o leão defende a sua prcle, . morosa ini(Jllidade. · 

"e. não-: se dei':t3SSe desnutorar et;l pleno parta, Dktntc do senado,pois,tod~s as explicações, to· 
mento, J?erante os seus adversar .. os, per~ute. os das :1s demonslr3çues de respeito e submissão ... 
~~r~o~mJgo~. pelo lJOnrado presidente do con- o Sn. Josf; uhRL~NNO:-Tsdosas humilhações. 

·:Senhores, o exame a que se procedeu sobre o O Sn. FnEtTAS C()Immo : - ... e até mesmo, 
acto do nobre ministro do !rnperio deu em re- senhores, a-abdicação dos princípios da escola 
sultado :;er elle r·eprov~do pelo gabinete, e liberal, o sacrific'o dos legítimos íateresses do 
::{ Ex. não estremeceu diante destn reprovação; partido e dos amigos que n~ adversidade mais 
pelo contrario curvou-se respeitoso e aceitou, dircctaruenle cooperaram para o seu completo 
sem discutir, as indicações que lhe llzer:~m os triumpb.o,e pornnte estu cam~ra llromessas, boas 
seus colleg~s. pnbvras, mas a c tos que destroem estas palavras, 

En louvo o nobre presidente do conselho, que onnullam nqnellas promessas. (Apoiados 
porquanto S. Ex. com a sua benefica inter- e não apoiados.) 
venção mostroE- que mio estava dispos~o.·a to- lsto imJlOrta a inversiío do sydtema_ D'aqui é 
lerar a c.onfus~o, que certamente surgma. e~ que deveria parti!· n insptra~ão para o governo, 
asstr.mpto tao ~mportn~te, como sem duYida e que deveria ter a c-oragem e frani]ueza de ser 
aquelle que _d!z respe~to ao ~odo por que as t'orte com os seus amigos desta camara. 
camar~s muUlClpaes devem venllcar os seus PO· Eu pergunto agora ao 11abre mini,tro : qile 
deres· força moral podem ter as decisões que S. Ex. 

O Sn., Jost }[Al\rAN!\0 :-Apoiado. tiver de tomar relativnmentc aos negocias da 
- 6 SR. FREtl'.~s CotJTrNHo:-E demais, senhores, 
para que essa medida isolada, .parn que esse 
acodamento por parte do ministro do imperlo. 
que niio,trepida em crear di~posições especi~es 
relativnmente aos negocias do municipio neutro? 
Porventura o município neutro está fóra da lei 
commum? E qual será a sorte das outrus pro
-vincias do Imperio? Por que modo as camarns 
municipaes ubi procederiio a verificação dos seus 
poderes~ 

Não se teria legitimado com o ~viso do noiJre 
ministro do imperio a anarcbia 3 mais com
pleta em ma teria desta ordem! 

Senhores, e~tas pergun!<!s bem demonstr<1m 
que o nobre ministro do imperio com o seu 
primeiro aviso iri:t l:tnçar a. desordem por toda 
a pnrte; os recursos contra a maneira leAal por 
que as municip~lidadcs ter-iam de >'ctil1car os 
poderes dos seus membms, se mult!p!icnriam em 
uma escal:~ assombrosa, e o resultado du tudo, 

, senhores, seria uma agitação realmente peri
gosa para os destinos do paiz. 

O SR. JosÉ IIIARL\li:NO:- Além de que levan
tava 11-ma doutrina :~bsurda. 

O Sn. FREITAS CouTINHO:- Senhores, quando 
ªqui uso lia pala-vra para reclamar contra os 
actos da administração, não ê porque tenha 3 
certeza de q11e serei attendldo pelos nobres 
ministros. . . · 

Ser:nelba~te illusão já mais alimentei, ~enhores; 
o UD.JCO esl1mulo que encontro no cumprimento 
do meu dever, ~ unica r<1ziio que justifica a 
insistencia com que occupo a attenção· da camara. 
é a convicção em que estou de que ~ssim fa
zendo advogo o bern publico, e desperto em meu 

·favor os applansos dos llomens sensatos. 
O · sen~do, sómente o senado nas tristes cir

cumstanciiJ.s q1le atravessa o paiz, é quem tem 
sobre o goveryo a ~pais (iecidida intl uencia, só 
elll). é q e é eapn de obrigar o ministerio 
a. retryctar-se, a corrigir os seus erros, a 
reJ!Udr~rosseus actos, e a prova disso, senhores, 

. aht esta clara e pat~nte no procedimento que 

sua pasta ~ 
O SIJ. JosÉ }hnr.L'i"NO :-Apoindo. 
O SR. Z.ur.\ :....., A mesma qtte sempre tiver3m. 
O Sn- FREITAS CoUTINHO:- Nãc s~rá necess::t

rio que os actos de S. Ex. tenlwm a etiqueta do 
nobre 11residcnte uo cons~lho, pnra que assim 
possamos neeilal-os corno representando o pen· 
sarnento i!o ~overno? O nobre presidente do 
consell10, obrigando o ministro do imperio a 
retr3tar-se, nlio autoriza da nossa pnrte todas 
estas duvidas e apprehensões, todos estes receios. 
que expontro e que reputo serem perfeit~mente 
naturaes e procedentes ? 

O Sn. losil :1\L~RV..Nlio :-Apoiado. 
O SR. Mo!'..,.E :-N~o apoiado. 
O Sa. FnEITAS. CoUTINHO:- Hllj e S. Ex. adapta 

uma medid;1, mas não JIÓUe el!a ser nmanhrí 
desupprovnda pelo chefe do gabin ete~ E demais 
S. Ex. jii n1ío deu a prova de que r~citmente se 
presta a repudiar hoje o que defendeu IJOntem? 

Nilo contribuirá i~to 1larn, estabelecendo a 
confus~o e auarchia, quebrar a· força moral do 
gabinete? · 

O Su. Josil M.iuUANNO:- Si fosse só no seio do 
gabinete bom era .... -.· 

O Sa. FnErrAs CounNHO :- Uma de duas ; ou 
o nobre ministro do imperio expediu o primeiro 
aviso sem consultar os seus collegas, ou fel-o 
consultando-os. . 

Na primeira h~'Potbese s, Ex. foi de encon
tro ã solidariedude ministeri:~l, não cumpriu o 
seu dever como membro do g-~binete onde deve 
ha-ver peefeita unidade de vist3s, e assim in
correu com toda a justiça na desconfiança dos 
seus coltegas, e como tal impossibilitou-se a 
cooperar francamente com elles. , _ 

O Srr. JosÉ MARIANlio:...;_Apoiado. 
o SR. FRErr.AS Coumâ!O: -Na segunda hy· 

pothese ainda é peior a posio%o de S. Ex. , por
quanto tendo sido desautoradq pelo honrado 
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presidente do conselho e seus colle~as, perdeu 1 subtilezas, figurar todas as hvpotheses imazina· · 
como ministro toda a sua íorÇ<J moral. veis, pois que isso tudo nenhum valor tera pe-

0 SR. JosÉ ~IARL"-:\NO: -Apoiudo. rante a oeinião do paiz. . . . ~. 
O que e certo é que o Sr. pres1dente do con-

0 Sn. Fmm:As C_oorrxao: -Declara-se que selho declarou que ia examinar o acto e o re' 
~meu~a1·-se o erro e uma ;:rrtu~e. E' _exacto_: sulindo desse exame foi a revogação de um 
mas ;1 sombra desse conce1to nao se pode abri- avi5o por outro em sllntido contrario. . . 
ga;-8. Ex., porquanto o err.o_qu_c S. Ex. com- Eu ainda insisto neste ponto: a questão resol
metteu, e emendado como lo_I nao ~ salva nem vida pelo nobre ministro é de doutrina e não de 
seq~cr perante os seus proprws n:n~.f?OS. . facto. (Apa1·tes.) 

Dll! S. E.x. que mudou de opJUwo em vir- ·· _ . . 
tude de recl~maçucs que lhe foram dirigidas; O Sn. Pli~SI?E~TE.- Peço ,ao nobre deputado 
mas de que natureza são essas reelnma~ões 'l que se restrmJa as suas per.,untas. . . 
Que influencia puderam e !las exercer no espirito O Sn. FREITAS CoUTINHo:- Eu no sabbado 
do uoi.Jre ministro para obrigai-o a mudar de llavia pedido a palavra para tratar desta questão 
rumo? e u5o me foi eUa concedida , portanto tenho 

E dcm3is tratnndo-se de uma questiio de direito a esperar que V. Ex. n1io me cortará o 
direito altamente impor tnme, como ó aquel!a que meu discurso, pois que além de tudo tenho a 
diz respeito á verific.1çrío de poderes e não de meu favor um quarto de hora, que pela camara 
facto, que cnrecesse ser estudado em todos· os me foi concedido. 
~eus ~etnlhes, ~,;omo_cede o. nobre minis_tro do o SR. Pl!ESIDENTE:- o quarto de hort\ está 
~mpan_o a recl3maç~es, C~J:l pt:oeedencl? n9s vencido. 
e mteiramenle desconhecida pois que ~te hoJe 
têm ellas ficado no mais completo segredo~ 

Senhores, a questão que se controverte é de 
tnl natureza, que l)Ot' ncnlmm homem político 
é desconlleeiàn a solução que lhe possa com
petir, e o nobre ministro, versado como é nos 
negocias publicas, u~o podia ter, como real
mente nlio tinha, duas opiniões n respeito. 

Portanto, senhores, niio creio que S. Ex, fosse 
precipitado resolvendo-a, como fez em seu pri
meiro aviso, onde consagrou as suas convicções 
ácerca de sernellwntç ussmmpto. 

Por mais delic~das que sejam as argucias 
com que se procura defender os dons aviso~ d.o 
hom·ado ministro, por maiores que sej~m os 
esforços empregadüs para demonstrar que 
houve da sua parte perfeita cohereuci~, susten
tando dous actos que profundamente se contr:~
riam, ahi ostú a conscieucia nàcional, que tem u 
intuição da verdaue e que certamente snberá 
condemnar o procedimento que teve S. Ex. 

O Sn. MoNTE:- O anno passado deu-se caso 
identica e nClm por isso salliu nenlmm ministro 
nem V. E:c. censurou o acto. 

O Si\. FRE[TAS CouTr1>EIO·:-Niio sei qu:ll o 
facto a que se refere o nobre deputado e nem 
tenho interesse em conhecei-o. 

O Sn. ~foNTE :-São os decretos do banco 
nacional. 

O Sn. Fnua:rAs CounNno:-0 nobre deputado 
com este, seu aparte prova qu~ não me tem [ll'e
stado snn attenção. Tenho até agora considerado 
no actual gDbinete a posiçi.ío do nobre ministro 
do imperio, que praticJndo um acto sem nudien
cia dos seus collegas, commetteu no systema po-. 
litico que nos rege uma grave irregularidade, 
q:te cresceu, si assim me é dado exprimir, com o 
segundo aviso que expediu, no entretanto qne o 
decreto a que se refere o nobro deputado foi um 
acto em que intervieram todos os ministros, e 
que portanto foi expressão genuina do pensa
mento do goyerno. 

(Ha muitos apartes). 
Os'nobres deputados podem par:i defeuder o 

Sr. ministro do imperio tecer as mais delicadas 

O sn·. FnEIT.~s Coll'I:LNHO:-Eu não tenho real
mente interesse algum em querer dimiimir a 
fot·~a moral do gabinete, pois que o vejo ampa
rado por uma maioria tão numerosa,- !lias, se
nhores, o ministerio é que vai perdendo perante 
n nação a confiança de que aliás tanto precisa 
para levar por diunte a obra que tomou sobre 
si, c elle que desdobra perante o publico a des
ordem que lavra em seu seio, é elle que, pelo 
orgão do honrado minisLro do imperio, vem em 
plena camnra conf~ssaNe batido pelos seus 
advcrsarios do senado. 

( T1·ocarn ·$e nmitos apartes e-nt te os S rs. J!on • 
te, José .Mar·im~no e outros Srs. deputados). 

Esta scenn a que assistimos, lança em m ~u 
espírito umn sombi·~ de profundn tristeza. Eu 
Yejo que os nobres deputndos defendem o mi
nisterio retaliando, o que ao meu ver importa 
uma verdadeira accusação, pois que o· abuso 
nunca justificou o abuso. 

O Sn. i' RESIDENTE: --:-Torno a lembrar ao no
bre deputado que a urgencia lhe foi concedida 
por um quarto li e hora sómente. 

O Sn. Fl!Em.s Cm.;Trxao:..:... Eu desejava que o 
regimento fosse sempre observado, princip~I
mente quanto :i opposição, que nem sempre o 
tem tido a seu favor. 

O S:a. PRESID&'nE:-Cumpra V. Ex. tambem 
por SLla parte o regimento. 

o sn_ Fnmus CoUTINHO: - V.Ex.. está-me in
terrompendo, e assim contribuindo para que me 
alongue mais do que devo. · 

O Sn. PnEsiDENrE:-Pois não interrompo mais 
e só I h e pe~o que termine o seu discurso. 

O Sn FREITAS CoUTINHo: -Eu vou terminar 
em obediencia a V. Ex., :1 quem, alias, muito 
respcito. ~.· ... 

Senhures, o sy•tema que adaptaram os· nobres 
deputados parn defender o ministerio, rião é dé 
natureza t:Jl que nos· convença ser este innocen· 
te ; pois não é, senh~res, com os erros e .,com a; 
fultas, que attrihuem . ao gabinete passridó~, quE 
hão de consegUir levantar a favor dos mlnistrm 
actuaes o apoio d<l opinião pnbliea I · 
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Nuo q~ero, Sr. presidente, continunr a abusnr 
da attenr.ão da casa e d:~ paciencia de V. Ex ... 

O Sn. PIIESH>"EliTE: -Eu sempre ouço no 
nobre deputado com todo o prazer, o que fnco é 
obserl'ar o regimento. 

O SR. FREITAS CouTJ:1-.'1Io:-.•. nem quero 
que se diga que eu, deputndo da opposic1ío, sou 
o primeiro a violnr o regimento. 

Sento-me, rois, e~pernndo pelas cxpHcnções 
do nobre ministro do imperio, que espero não se 
demorará em prestai-as a esta camara, fazendo 
jusli~n ·:is intenções que tive no formular as 
perguntas que S. Ex. :JMbou de ouvir. 

O Sr. Darão Homem de Mello 
(ministro do impe1·io): -Sr. presidente, o prin
cipio q_ue domina o systema constitucionnl que 
felizmente nos rege é que todo o acto do poder 
:publico deve pnssar pela prova da censura. 
Tenho dado testemunho de que aceito este prin
cipio em toda sua plenitud<l. (Apoiados.) O hon
rado deputado peb provineia do Rio àe Janeiro, 
que acaba de dirigir-me a~ suas per:;untas, 
tem presenciado que estou sempre prom(lto a 
responder e dar explicações sobre todos e cndn 
um de meus aclos. 

O SR. FREITAs Coummo : -E por isso é que 
pedi estas explicarões a V. Ex. 

O Sn. BA.nÃO Hm!Enr DE liiELLO (mi•!istro do 
in~perio) :-Direi mesmo que ngr·adeço <~O nobre 
deputado o haver-me proporcionndo occ~~ião 
de explicar-me sobre este ns:;umpto. 

Aqucstão de doulrinn, relati-va ~ suspeição 
do vereador, e~tá regulada pelo art. 38 da lei 
de i. • de Outubro de i8!8 explíc:1dO p~lo :.vi5o 
de 22 de Março de f8'i7, assignnJo por um dos 
nomes que não se púde pronunciar sem lJUe se 
lhe renda a maior '110men~p:em, o finado Sr. 
Sr. senadot· Jos6 Joaquim l~crnandes l'orrr.s. 
(Apoiados.) - -

Mas, s~ríhores, uma questiTo cousidcr~cltt na 
esph~ra serena. d~ auministr<'ç.io ~oiJ o ponto !le 
vista de intelligcncia de lo i, fl,ju~, pel11s circum
stancins c;peciacs!JUC soiJre e! la so produzam ou 
transformar-se em questão JlOtilic.a, aprovei
tando ou contrariando iuterel'ses de que o ~o
-vernô não cog-ito, de que o governo nuo quer 
cogitar. Desde cnlão só neste cora c ter tem de 
ser resolvida. · 

o governo nõo interve[u, () formalmente nuo 
quiz intervir em tudo qu:mto fui rel:ttivo á 
eleição municipal. Desde que um acto seu, por 
qu~e~quer eircumstnncia~. tomava, contr:l sna 
infenção, o nlcnnce de ·offectar interesses repre
sentados n:-. elciç<io, era do s1~n dever ~ffinnar 
de novo es~n intenç:io, já positivamonte mani
festada, de manter-se comrletamente neutro, 
iStranho a tuclo que se rereri>se a essa ordem 
de interesses. -

Foi precisamonte o que o g-overno fez, m~n
tendo a sua. inrcnçüo de ricar s!!mpre fóra dos 
interesses da eleiy:iO. 

O S:a.. Ja.A.Qum TAV.\nES:-E a.lei? 
O Sa. lost MAnu:\'NO:-Como se explica a 

atlitude do governo contra a lei? Isso é um 
absurdo. 

O Sn.. BARÃO HOli!E:.S: nE MELLO (11~inistm do 
impe1·io) :-0 nobre deputado disse que houve 
desapprovação do acto de nm dos membros do 
ministerio. _ 

E' necessario f<1zer aqui uma r eetificação sobre 
o facto, como elle se passou. 

No senado, foram por um illustrado senarlor 
movidas varins questões em rel~çào_ á doutl'lna 
do aviso cen3urndo, e o honrado :Sr. llresídeute 
do conselho declarou em resposta que e~ mina
ria a questão. 

O Sn. JosÉ MAmANNO:- Não defendeu; ex
autorou logo o acto do ministerio. 

O Sn. BARÃo Ho~IE)! DE :Ml>LLO (ministi'O do iln· 
1mio) :-Desde que, como declarei, a questão 
transformou-se em que>tào política, o que bem 
se evidenciou pela agiLaç~o produzida. quer na 
imprensa, quer na tribunn, ao governo não 
restava senão reservar a questão de doutrina, e 
restabelecer, como o fez, o ponto de vista em 
que sempre se achou collocado. (.tipJiaàos e apal'· 
tcs .) 

Senhores, eu sempre acr<'ditci que o governo 
nuncu se eleva Liinto, corno quando se inclinn 
diante d:1 verd~deir:1 opini~o-

Desde que estn se m;~nifestou. c governo ren
deu homenagem aos principias de nosso syste
mn, sntisfazendo o~ s~us reclumo~, com o que só 
se fortiUca e acredita no conceito pub!iC•). (.i. par
tes.) 

O uubre deputodo procurou fit;urar, sob um 
ponto de vista menos niroso, a posiç~o do mi-
nistt·o do imperio. ~--=- ---~ 

Felizmente, Sr. ]Jresiuento, nesle, ~c-õ1no em 
todos os actos da minha vid:l, dcli11erei, como 
ae<1bo de referir, com a inteira isen~5o de 
animo, que me preso de ter. Nunca, Sl.!nilores, 
s~ deLl em minb:1 vid~. e, eu o nssevero, nunea 
se dnr:i a intrusão de sentimentos individuaes 
no exereicio dP. runc1;üe~ pul.Jiic:ls, de que \lu 
C8tcjn revestido. (Apoirrdos: muito bem.) 

Todo o meu passado d:i testL•munbo disto. J:í
nwisuma consideração de ordem indi\,idual pôdo 
iulluir em mitn no sole::me de>empenho LI e meus 
deveres, que eu sei comprehend,~r em todo a 
cxteu~ão de min(Ia re~pon:;ahiliLlude. (~ftHta 
IJem.) ~ 

O·St•. José Ma1.•lanno (pela OJ'dcm):
Pedi a palavra pnra requerer uma urgencia! 
ainda que me pareça que o regimento esta 
de1·ogado neste ponto; porque pnra fallar um 
memllro da minorin, exigiu-se que elle reque
resse urg-encia por es1~1r p:~ssada a hora; ao 
passo qne o nobre ministro do imperio f31lou 
sem requerer urgencia. 

Ou o nobt'c minimc nccitou as perguntas do 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro ~orno uma 
interpP.llllção, e nesse c~1SO e~tou no meu direito 
pedindo a ._Qalavra, ou nceitou como um ~imples 
requerimento com pr·~zo fixo que foi es·!-olado 
pelo nobre décputado 1'e4uerente, e ne~te caso o 
nobre ministro, para fallar, devia requerer ur
gencia. . 

O SR. PRESIDE:1-.""TR:- V. E~. esta enganado·~ 
O Sa. JÓSÉ l!IAniAJ_'I"NO:- Aceito a decisão de 

V. Ex. como u.m oraculo. 
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' 0 ·sn. PRE<IDEl\'TE:- 0 UObi'C d0putad0 pelo 
Rio de Janeiro, pediu urgencia á c..marn para 
dirigir perguntas :<o nob•·e ministro d,, imperio; 
e me parece <toe o nob1·e ministro niio poli ia 
deixar do responder. ( :lpoittdos. ) A cam:1ru 
qu:•ndo concr:deu urgencia pura as perguntas, 
concedeu logo p;~ra :~ resposta. 

Diga Y. Ex. o que quer com n pnl~vra pela 
ordem. 

O Sn. JosE M.\RI.'.NNO:-You dizer: ch:Jman
mo a esta tribun~ o dever que não pos;;o nesta 
occasião desen1p~nhar, de responder a umns 
aggras$ões que recebi, m:Js deixo isso para mais 
tard~. 

O Sn. P.itEsínE~TE>·:. .. o nobre deputado peàiu 
a palavra pela ordem ; urgencias não se dis· 
cutem, pedem-se simplesnJente. 

O S:a. Josll J\I:A.niANi'i'O :~Estou fund3mentmiio 
o meu requerimento; é cercear muito os já cer· 
C!lados direitos ua minoria, q11erer impedir que 
eu o fnça. 

o SR. PRE,IllENTF.: :-G~r~nto e garanti sempre 
os dirl'itos lia minoria. Mns diga o nobre depu
tado p~ra que qllt~r urgencia. _ 

O Sn. JosE MARIANNo:-Peço urg'encin por 
cinco minutos para interro;;ar a qu~lquer dos 
membros do gahinete so[)re os acontecimentos 
da província ele Pernambuco, que são noticiados 
por telegrnm ma,;. 

0 SR. BAnÃo HOMIU! DE MELLO (ministl'O do 
imp~?'io):-0 rrm'erno ainda não recebeu com
municações ~- respeito. 

(lia outro$ apartes.) -
O Sn. Jo~É ~hRUNNO :-Faca o meu requeri

mento ; são apenas cinco minutos. 
(Ct'Uzam-se varws apartes.) 
Posto a voto~ o requerimento do Sr. José :i't[a

rianno; ó rejeitado. 

OS~. Jo!lé Marianuo (pr/a ordPm): 
-Requeiro ur~Pri~í:1 pnra aprt•sent~r um:~ in· 
terpellat~:io ao nobre ministro do imperio, que se 
achn presente. 

O ~R. PnE~mENTE :-Não posso sujcit~r o re· 
quenme;~to dp nallre depntacln :í clecisiio da oastl, 
IlOrque Ja pas~nram os tres quartos de hora. 

O Sn. Jos~ !llARIANNo :-Pe~o a palavra pela 
ordem. 

O Sn. Pr.ESJDE'STB :-Perdôe·IDP. o nobre de
putado; não lh'a pnsso dar. O nohredeput;;do 
póde raz~r am~nhii a sua iliterpellaçna.· 

O Sn. JosÉ MA'RI.\NNO :-Amanhã terem o< os 
me~rnos estr~tas.rP.mas. Y. Ex. não ma conceda 
agora a palavra? 

6sa .. _PREsioE,."TE:-Não, senhor;; orequeri· 
menta e mopportuno. •, · 

O Sn. Jr•st ~[ARIANKo:-Então' .sento-me, e 
appello para amanhã. · 

ORDEM DO DIA 

Posto a votos o parecer n. !3 A de !880, con
cluindo que sejam approvadas as cl~íções pri· 

m~•rias das parocàias de Nossa Senhora da Con.
ceiç5o de1flacilbú, S. Jo5o Bnptista de Macahé !l 
S. José do Barreto, na província do Rio dé Ja· 
neiro, é approvado. 

Occu pa a 1;atlei ra da presidencia o Sr. vice
presidente Luiz. Felippe. 

Entra em di~cussão e é approvado o projecLo 
n. 312, ~utorizando a possuir bens de rniz no 
valor de (1,0:000~, a associação de caridade da 
villa do no~ario do Catete, em Sergipe. 

A pedido do Sr. Monte e approvação da ea
mnra, entra o projecto em segunda discussão e 
é approvado. 

ConLinúa a discussão do orç:~mento da at[ri-
cultura. o . 

São lidas e apoiadas as seguintes 

Emenclae 

Fica o governo autorizt~do a renovar com a 
companhia nacional de navegação a vapor o 
coutr;;to para o ~erviço da navegação costeira e 
fluvial da província de Santa Catharina, de 
accõrdo com as bns~s approv~das pelo decreto 
n. 5.3U de 3 de Dezembro de :1.87lj., não exce
dendo a des_~eza i que é feita actualmente com 
este servico, indispensavel ás colonias da refe
rida provincia. 
· Paço da camara dos deputados em 2 de Agosto 
de :l!SSO.-Utysses Vianna. 

Ao§ i7. Augmonte-se a verba com 15:000;3, 
devendo o governo mnndar medir e àiscrimi
nar ~s terras devolut1s no município do Porto 
da Folha, provincin de Sergipe; e legitima1· as 
respectivas posse.;.- 1llonü.-Barros Pimqntsl. 
-Prado Pime11tel. 

O !!ir. Candido de Oliveira ob
serva que snbe de importanci:.. a dise!lssão do 
orç.amento da 3g'ricnltura, porquanto, consi
dl\l'a-o como o b&lanço ou o ea.trasto de riqueza 
e desenvolvimento do pa;z. Nota, porém, quo 
as somma~ destinadas nns serviços que correm 
por esse ministerio estão muito áqli.em das ne
cessid~aes ·que elles represent:•m. Deduzindo-se 
da receita orçt~d~ ern HS.OOO;OOO~. as qumllias 
destinada~ á consolidação da divida interna e 
extemn; á m:wuten~,::10 do runccíonalismo e a 
a~sustadora verba de a!Josen ados e pensio
nist~s do Estado ; chega-se á triste realidade 
de que é ~penas deslina.ila a constrq.criio e 
obra~ puhlkcls a insig1lificaute quantia de 
28. 000:000{.1! E as5im cu 11pre que nos resigne
mos, na impo,;sibilid~de de encontrar remedio 
a t1i0 grande m:1l. a e~pernr qu" da acçli•l lenta 
dos tempo~ . do influxo dos acontecimentos e da 
marcha fatal do progrPSSO, o paiz entre em ·si~ 
tu~çiio mai~ prome.tedora. 

D'enLre todos os a~sn m ptos relativos á p~sta e 
orç~•rnenro da ngricultum nenhum ha m~is sério 
e que reclame maior auen~lio e solicitude de 
nos~a parte do que ·o que se refere a estradas de 
ferro, e d'entre todas a D. Pedro H Inaugurada 
em !851:1, esta estrada não tem tido a marcba 
rapidn que as cir,•nmstanr.ias do pah: e a zona 
a que ella se destinava a ~~rvir tinham direilo 
a reclamar. Observa que em dozeannos a linba 
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central tem apenns 475 kilomet{-os de extensão, 
quando nos Estados Unidos em sete annos resol
veu-se o gig-antesco problema da coustruel)iio ·da 
estrada de ferro de Omaha a S. ~·rancisco com 
~,800 kilometros. Com ostas obset·vações não 
leva em vista accusar este ou aquelle minis
teria ; seu fim é unicamente chnmar a atteny;io 
do nobre ministro para essa estr;~da de fe1·ro, a 
melhor joia do Brazil, a grande arteriu nacional, 
destinada a trazer para os mercado~ consumi
dores productos até hoj~ quasi dclles desconhe
cidos, riquezas verdadeimmcnte prodigios.~s, 
que por falta de cond ucção jazem es~Juccidas 
neste paiz. 

Nota que essa estrada, sendo aquella que mais 
produz e a que menos pesa sphre os cofres pu
blicas, deixe de ser contemplada nos respecti
vos creditas pedidos pelo governo, ao pas~o que 
mereceram altene..ão outras que não estãa no 
mesmo caso. 

Pede, pois, o nobre ministro que ao menos 
mantenha o credito de L500:000;} destinados ~o 
prolongamento da e>trada de f~rro D. Pedro II, 
a qual além de ir favorecer a uma popul~~ão 
de ':1!.500:00.0 almas, é o ponto de contacto entre 
o norte e o ~ul do Imperio. · 

Não convém de forma alguma que a estrade 
fique em Carandahy, porqua::to ficariam assim 
desaproveitados ~rande~ elementos de producção 
e riqueza que extstem em outros logares e para 
os quaes a estrada Mal mente lla de caminllar. 
Força é que a eslrada cbegue ás margen~ do 
Rio das Velhas; ahi existem terrenos fertilissi· 
mos qllll. serão procurados pel:1 colonização des
de que h~ja facilidade de communiea~o paro 
taes lugares. 

Chama lambem a áttenç1io do nobre ministro 
pari\ a navegação do Rio S. Francisco e pede• 
Jbe que ampare com n sua valiosa protec.ção um 
projecto que pende de solução da camara are
SJ>eito do assumpto de que se occupa, que con
stitue uma urgente Meessidnde, n5o só da pro
"Tiucia de Minas, como de todo o paiz. 

~,.;umpre que seja nomeado outro engenheiro 
em chefe do prolongamento, desde que o ~ctual 
tem sobejamente demonstrado a su~ inr:ap~cidndo 
quer como technico, quer como ndministrndo1'. 

Chama tamhern a attenção do nobre ministro 
para as irregularidtules que se dão constante· 
mente na interpretaçào da tarifa da C!trada de 
ferro D. Pedro 11, causando não pequenos pro
juizos aos f:.zendeiros, jit tão onerados de impo· 
sições. 

Com dados estatistieos, esforça -se para provar 
como são lilevadas as tarifas da estrada de fr.rro 
D. Pedro II, e especialmente para e transporte 
de gado, de modo que os fazendeiros ver-se-hão 
forçados a seguir o systema antigo, .transpot·

. tando o gado a pé, com grande prej uizo pelo 
depauperamento do gado,p~las longa~ distancias, 
e em prejuizo da cõrte, que receberá gado em 
peiores condições. 

Compara tlS tarifas da estra.da de ferro D. 
Pedro 11 com as de outros p;~izes, e. -defende a 
idéa das t<trifas difl'erencillCS, como sendo a· inais 
util e just., para os interesses dos lavradores, sem 
deixarem por isto de attender tambem :ís con
veniencias do thesouro. 

Não quer entrar na aprecia~.ão do tr~çado 
adaptado para a estr~da de forro D. Ped•·o li, 
m:ts quer que se prolon!!:Ue estn via de eommu
nicnção pelo interior do Min<~s, que se a leve 
quanto ante:; ao menos ;i margem do rio da~ 
Vel h~s; é preciso ir :1proveitar-se a riqueza fer
ruginosa do ccutro da província, riqucztt tão 
bem qualificada pelo illustre prores~or Gorceix ; 
a provincia de Lllinas tem uma quantidade iu
calculavel de ferro de superior qu~lidadc, e para 
;tpro,•eital-!1 é prl!eiso dotar a provinda com 
meios d!i' ' écimmnnic:u;1io. 
. Niio quer que se e~t inga a fabrica de rerro 

ele Ypanema ; o qne (J ner o que se cr~e outra no 
interior de Minas, ou que se facili te o \l'ausporte 
dos protluctos que alli se podem colher com essa 
indnslri:i, cuja iniciativ.~ já foi despertuda pela 
as5etnblén pro~·incíal mineira. ' 

Cfwma :1 atlençiio do hon rado ministro 1>aru a 
urgente nece::sidade de dar novo regulamento 
ás 1erras publicas, c trata do estado destas na 
província de ~inas Ge·.-acs: 

Sustenta a vantagem. d~ creaçfio de colonias 
especiaes, de cscol:1s modelo~ pn•·n n soluçiTo 
das diffi.euldades com que luta o gO\'Crno pm1 
a educação dos in:~;enuo~; mostra o que a respeito 
de esco!Ds modelos já fez a província de Minas 
Geraes. · 

O serviço da junta de cl~ssificação é mui lo 
mal feito nas provioci3s; os r~gulamentos 
expedidos nem semprõ são O);ecntados, dando 
l(lg;1r a arbítrio da parte de algum; membros 
desta~ juntas, e . em muitos lo~ares têm sido 
alforriados escravos, que não o deviam se•· pelr. 
lei, e r'relerindo outros; é urgente que se 
adop!em medidas rmra remediar aquellés nwles. 
· Temlina dccl:mmdo que tem ~ maiorconliança 
nn admini,traç:ío do honrado ministro da a)tr i
cullnra, a quem sobeja tnlento, illustração, 
actiyidade e energia. 

O Sr. Liberat.o Barroso:-Começo, 
Sr. presidet~tc, com as lln l.wras c,; criptas pl•lo 
honrado Sr. ministro da agricultura no ~cu 
imjlortan tc relatol'io: As circnm~t:lllcias linon · 
ceiras do paiz niío rermittcm o emprchenuimento 
de gTandcs c cnslo~os mclhornmenlos; e pelo 
contrario aconselham n maior c:lutcln nn uc ~re
laç~o de novas despez:.tse na ~pplic:,ção Lhquel\as 
que já se acham creadas. 

E, verdaJeir:~mente para sentir, Sr. presi
dente, que n5o permhtam as · dil:licn!dildcs 
financeiras, que nos assoberbam, á c:1ma •·a dos 
Srs. deputados dotal' ,de um modo mais vantajoso, 
os diffcrentes serviços do ministerio da agri
cultura, quando á testa desta repmição se 
acha o illustrado dcputad() pela proviucia de 
Pernambuco, que pelo seu talento tao tns vezes 
provado, pela sua invejavel nctividade, pela sua 
incontestavel compe~l'neia (muitos a.poirrdJs), é 
étlpaz ue d~r o m<li~ Ji~ongeiro desenvolvimento 
~ todos os melhornmentos que dependem de sila 
pasta. (S!.'fMes de aqt·adeCI!ncnto do St. mi?listro 
da. c•.vricultum.) · . . 
· Compenetrada desta t1·istc verJade, a com

missão do orçamento [)rocurou habilitar o nobrtl 
ministro a exercer a sua notavel activid:~de , im· 
primindo a todos os ramos de s~aúdi:iiinis•rilção 
o maior impulso, 'dentro dos limites ·em que se 
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devem conter· as despezss publicas. Partindo 
deste pr·incipio em que n commissão bas~ou o 
sen trabalno, tomarei em consideração algumas 
das censuras ou reparos que foram feitos ao pro
jecto de orç3rnento, pelos illusLres deputados 
que têm tomado parte nesta discussão. 

O honrado depu!3do pela provincia do Ma
ranhão levantou uma queixa· pelo estado de 
abandono em que tem vivido a sua província. 

O nobre deputado por S. Paulo occupou-se 
com uma legitima cxigencia da repartição do 
correio d:~ sua orovinci~ e fez um reparo ao 
modo por que a c"ommissãõ tratou dos interesses 
da . fabrica de ferro ·de S. João do Ipanema na 
mesmn província. 

Sr, presidente, a comru.issão de orçamento já 
tinha estudado as reclama~ões dirigidas pela as
temoléa provinciAl de S. P:mlo e pela adminis
tração geral dos correios do Imperio a respeito 
da elevaçiio de categoria dllqnelln repartição. 
Tinha formulado um parecer quando o ·nobre 
deput:ldo, sendo o primeiro a falia r nn discussão 
do orçamento da agricultura, chamou a attenção · 
da camara sobre esse . objecto e formulou a 
emendo. que foi apresentada. 

O SR. MAnTm FRANCISco Frmo:- Emenda 
··om a qual a commissão está de accôrdo: 

O Sn. LIJ!ERATO BAru\oso:-Está de accôrdo, 
nem podia deixar de estar, desde que já tinha 
formatado um parecer no mesmo sentido. 

Quanto ao ordenado do dir~ctor da fabrica de 
ferro de S. Jo5o do Ypanema tenho pezar em 
rlizer que as razões adduzid3S pelo nobre depu-· 
lado n5o convencert1m a commiss5o de orça
mento de que linha errado; não foram razões ca
pnzesde convencei-a ele que n reduccão t'eitn no 
ordenado desse funccionario era uma injustiça 
dn commissão. 

A comltlissfio e~tá t:onvencida de que con
~ultou ns necessidades do serviço, e a justiça de
vid<1 no merecimento de t5o distincto funccio
nnrio. 

O honr~do detmt~do pela provinda da Bahia 
não CoWil!Jateu o tr:IIJ:1lho da con1miss5o: esten
•lendo-sa em diver~a,; observaçücs sobre o es
tado da lnvoura do paiz, S. Ex. manifestou 
um~ opini1io de~anirnndoru n respeito de um 
~er\"io;o, que, a melL ver, de\"e mf-reeer n mais 
dcsvebda attençlio d6 nobre ministro, o ser
vico dos engenhos cen tt·~es. 

l':dvez;, Sr. presidente,se pOS$Um not~r alguns 
defeitos na lei qull regulou tis condições da ga
rantia de juros pura as f:1bricas centraes, mas 
esses defeitos podem ser corrigidos peta illus
trnç:ío do honrado ministro, pelo patriotismo 
do corpo log·istntivo, e não autorizam por r.erto 
a descrença m~nifesLada pelo nobre deputado, 
oua conviCção de que essas fabricas, esses es
tabelecimentos n~o prosper3rão, e nenhum be
neficio poderá o pniz cull~er delles. 

O SR. Pnrsco PAnAISO dá um ap~rte. 
0 SR. LIBilRATO BARROS0:-0 nobre deputado 

observou que apenas havia seis fabricas cen
traes com.gar.~ntia de juro dada pelo Estado. 

Si as observações a que me refiro, COJ?lO diz o 
nobre deput~do em seu aparte, for:1m feiLas pelo 
nobL'e deputado com relação as escolas de agri
cultura, darei ~o meu colle~a a r!!sposta qunndo 
tomar em ~9nshleração O que no mesmo _res_peito 
disse o- honrado deput:lô.o pela provmc1a do 
Ceará: · .. · ' . · · 

E' a grande desherdada, disse o nobre depu
tado, na distribl:ição das verbas do orçamento, 
e censurou a commissão de orçamento por não 
ter incluído ·uma verba ou consignação para o 
serviço ·de conservação do porto daquella pro-
villcia. · 

Sr. presidente, a conservação do porto da pro
víncia do Maranhão não estava cvntemplada nas 
tabellas que acompanharam a proposta do go
verno; não foi, porém, esquecida. Quando a 
commissão de orçamento discutiu ·este pro jacto 
na presença do honrado Sr. ministro da agri
cottura, agitou-se a questão da conservaçãq do 
porto do Maranhão, e licou assentado que a com~ 
missão offereceria opportunumente,uma emenda 
eonsign~ndo verba para este serviço: fal-o-ha 
amanhã. 

O Sn. Pn.Aoo PIMENTEL : - E' serviço muito 
iml!ortante. 

O SR. LlBEIIA.TO BAnnoso : - Tambem o nobre 
deputado chamou a attenção do governo para 
algumas propostas relativas á construcção de 
estradas de ferro na provincia do Maranhão. 
Não sou comp4!tente, Sr~ presidente,. para 
emittir juizo a este respeito, mas· IJeco licença 
aõ nobre deputado pau dizer-lhe que, si eu 
tivesse a fortuna de ser representante dn .pro
viucia do Maranhão, ficaria muito satisfeito si 
pudesse obter do corpo legislativo e do governo 
um serviço regular para a desobstrucção dos 
rios daquella província. 

O Sn. Pn.~no PrMEI'I'TrlL :-Apoiado. 
O Sn. SINV.\L :-Mas nem isto se tem obtido. 
O Sn. LIBER.\TO BA.nn.oso: -Parece-me que 

á desoilsLrucção dos rios do Maranhão prendem
se os mms ~raves interesses e o desenvolvimento 
futuro da riqueza daquella província. (Apoiados.) 

Observou ainda o nobre deputado que acom
mis~ão não tinhn estado de accõrdo com o 1\0n
rado ministro da ag_ricultura, limitando a 
consignação destinada ao serviço da catechese. 

Sr. presidente, a commiss5o entende que é 
ne~essario regular este serviço, organizai-o de 
outro modo, dar-lhe uma direccão mais conve
niente e muito melhor, do que aetualmente 
Lem; isto, porém, depende de muitos estudos; de 
trabalhos muito serias, e com . a Mnsignação 
proposta pela commissão, consignação superior 
:\quillo que nos ultimas exercícios se tem des
pendido, póde o nobre ministro iniciar os ma
lhoramentos necéssarios neste serviço, e habi
litar depois o ,corpo legislativo a votiJ.r. p.ma . 
verba maior ou mais vantajosa para elle. 

Não soffre o serviço da cate c hese por ~e r a 
commissão res tabelecido a verba do orçalJlento 
viftente, verbN que não foi totalmente .despen
dida nem nos dous exercícios de 1877.....,;1878 e. 
i878-!S79, nem no exercicioque acaaa de ex-
pirar. · · 

O S11. loAQum SEtUl..A.:-Mas _S. Ex. queria 
reformar e pediu .mais;· a pro{lost:i pede o dob"ro; 
.no relataria de S. Ex. ha "idé~s n!l'vas·. ' · -- · · 
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O SR. :LIBERA TO B.\RBOSO :-Toda;; essas idéas 
hão de ser op!JOrlnnaruente pos1:1S eu1 pt'il ti c.., ; 
e tlqlle o nobre deputado convenCido d_e que o 
honrndo· ministro não se verá contr:mado na 

· satisfação dos seus nobres e elev:.dos intuitos 
por essa verba do orçamento . 

O Sn. lO."-QUIM SEnnA:-Estou certo de que n 
commi~são não está fazendo opposição a S. Ex.; 
quando digo isto é porqae vejo que elle esta 
resignado. 

O SR. LIBERAT'> BARno~o :-0 honrado depa. 
tado pl"la provincia de Illilllls Gera!\S estranhou 
que n com missão de orcnm~nto não tivesse acom· 
panbado o nobre mi~ístro no . d~ejo, tn:mifes· 
tado em seu re\aLOno, de red nz1r o pes~onl ~e 
sua administraçao; e di~se S. Ex. que parecw, 
-pelo \rabalho da cGmmiss:io, que uos sobrava 
em melboran1entos materiaes o que nos falta va 
em pesso:Jl. E' um eugan~. Sr. !Jresidenle. 

A commiss:io entende, e dccl:lrou na expo
sição de motivos do seu parecer, que o honra~o 
ruinislro !Jóde, comC> · indkou no seu r~l~tor1?, 
reduzir o pessoal da repartiç~o do muns~er:o 
da agricullu rà ; mas não podia a commts~ao 
indicar a suppressão dos e1!1pregos, o mnne1r~ 
de limitar esse pe~soal, sem que pelo (.:'~Ve~no 
fosse offerecido o novo plano de orgnmzaçao. 
E' sómenle depois do novo plano de organiza · 

· r.ão n'aquellcs differentes servil(oS, quu o go
verno póde conbecer ate onde devem cbe~·al' as 
reducções do pessoal e pedir a approvação dl'S· 
sas reduc{'ões ao corpo legislativo. Ac1ualmenle 
todos esse!' Iognres eslão pre·~nchidos, e nüo 
'podia a commissão, no breve tempo que lhe 
roi dado para estudar o or~·nmenlo, determinor 
qunes os Jogares n supprimir. _ . 

Mas disse o no!Jre deputado- nao reduzJstes 
no pessoal, porém reduzistes nas obras pu· 
blicas. . . 

Sr. presidente, as reducções feitns pela com· 
missão nas obras pnblic~s ,:5o as seguintt>s: 

Reduz a 20:0005 ·a despeza com n collocaç'5o 
de novas bicas no desenvolv-imento da distri·· 
buição d'agua nesta cidade. . . · 

Foi o estudo dos b~lan~os, fe1 o conbec1mento 
da despe1a eO'ectuada com esse servi~o que 
levou a commissão a fazer e~ta pequena r e· 
ducçüo. · 

A proposta era de 23:0006, a comnussao v e· 
rificou que o serviço se podia f~z~r e. s~ tem 
feito com menos de :W:000,1, por 1ss.o l1mttuu a 
verba a ~:000~0. 

1st> é uma reducção n'urn serviço especial da 
cidade .do Rio de Janeiro, m:~s que n~o póde 
abalar ou prejudiCllr o gr:1nde serviço dos me

. lhoramentos materiaes do v~iz. 
Limitou a f.O :OOOll a consignação de obrt~s 

novas e de materiaes em casos urgentes. 
Tambem :1 commissão verificou que· não se 

gastavam os !5:0006 propostos pari! estesen'iço; 
e fez a· reduco;ão. 

Reduziu a :l50:000n a despeza com a conser· 
vação do porto de Pt!ruarnbneo. . 

Ninguem mais habilitado dn que o nobre 
ministro, já pela sua IJTOficieneia (apniacf'l!}, já 
porque é lilho daqnelln proviucia, e seu repre· 
aentan.te, para conb.ecer as _torças da verba ne· 

ces~ría pMa o serviço da conservação do p~õ~rto 
de Pernambuco. . 

. Ta miJem limitou a despe~a com o ~ervu;o da 
conservaçao do l,orto do -Riu Gr:mde do Sul, e 
o fez guiudn ptdo est~do dos b~lanço~ . da des
peza que se tem fetlo nos ex:ercl<l!OS . pas
sados. 

Está convencida a comm.issão c o honrado 
ministro de que póde m:mter-~t: ~sse serviço em 
um e~tado lisollg~iro, attend~ndo a túdtls_ !!S 
suas Dt>C~~sid;•dP.s, com as som mas · que sao 
consignadas pela com mis~ão . . . 

A este re~p~ilo, Sr. presidente, como eu Ja 
disse. a commissiio tem de t'ropor um angmento 
11ara· attender li conserv:.~ção do porto da c1dade 
de S. Luiz dó Maranhão. 

A commissão supprimiu do serviço dns obrns 
. de esgoto das aguas rtuviaes desta cidade a des· 
peza com o engt'nh l•tro fisc~J. porq.:te lhe par.e
ceu q_ue essa liscalisaçào podia. ~devia ser r~1!a 
pela mspectoria dns obra~ publicas do munu:t
pio, que u~o h:~via. necessid,.de de um enge
nheiro liscal, espt:cJalmente nomeado para esse 
serviço. _ 

Supprimiu-se IDmbem a consign:~çao pal'3. a 
des:~vropri~rão dos pre_dios d~s ru~s ·do CatLete 
e Pedreiro d~ Crmdel:ma, CODSignaçao de grande 
de~p··za, de 200; ou o~; Que a com missão não 
re{Juta necess:trio desp.-nder . 

Eu não cunlleço as I'Ondi(ões do plano orga
niz~do . para o s~;:rviço do e~glltO das ~guas !Jiu
viaes, niio sou tJrolis~ional , não tenllu t;omp~
tencia para cmittir j nizo, ma.> pdu cou l:tcct
mento que tenho- da localiuatle, me p;lrt:ce que 
qu~lyuer l]Ue seja a direcçiio que se d_ê 11~ esç:oto 
das ~:ruas pluviaes, essa desapropnacao n~o é 
necessaria. 

Não me parece precisa a abertura de uma. r~a 
nnquells loeal dade Só lllen te para o fim de 13Ct· 
litar a pas$agem dos canos de esgoto. · 

Eu creio !Jue cum uma pe4ucna modificação 
no plano das olJn•s, póde·s~ di~pe_n,.ar :. despeza 
de lOt>:OOIIS que uns circumstautws actuaes po· 
dem ser avplic<~dos · :~ serviços mais effi.cazes e 
muis prodnctivos pnra o· paiz. _ 

Tambem as outras suppressoes q_ue ~ com
missão 1ez nesta verba me parecem JUSitficallas 
pela SU:l pro1.tria natureza . . 

Observou ainda o nobre dcpulado por !limas 
que a commissfio huvia consignado uma Yerba 
·muito pequena põ1f3 o serv ico da distribuição • 
du sementes. Não é justo o reparo. A w m
mi~são m~nteve a eon~igua~ão ·li:x:ilda no cxer
cicio vigente. 

Dantes ess~ verba se achava englobada na 
subvt'nçilo que se Yolava para o imperial insti
tlltn lluminense de agricultlll'a . 

Discriminado . porém o scrvil(o da distribuição 
de sementes do da subvenção áquelle instituto, 
votoa-se a verba que a commissão . ma~té~ ; 
mas é weri,;o observar que aquelle estabeleCJ
meulo tambem pr~ta ao governo e ao Eslado 
esse importante serviço . . 

u governo p01' ~i e nuxiliado jlelo instituto, 
que tem á frente d11 ~ua clirecçãu o muito illus
trado Sr. Vist:Ctnde de ·uom Ilcllro, que tem ~lli 
pres1.:1d0 os mnis releva nti!S servi~,;os 110 s eu paiz, 
póde !azllr a di~Lribuiçtlu de semente a toda la
vour:t do Imperio, gastando-se e:r.aetamcnte 
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.aquillo que se tem despendido, tttlendendo a [ Bràços, ca.pitaes e instrucção I Cada uma destas 
todas as -reclamações e a tDdas as necessidades !)f.llavras, Sr. presidente, envolve um problema 
do serv-il}o. - sorio, cada uma destas palavras levanta uma 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro não que.~tão que. d~mandn grandes estudos, esfo~ços 
dirigiu censuras ·á commissã9 : traiou sómente mmto .flatr.wtteos; cada uma d~Jias expn~e 
do serviço d~ g~rantias de juros ás estradas do uma necess1dade ou ~~tes uma trtstc enferrru
p~i~. e chamou a attenção do honrado .ministro da de da lov~urn do P~lZ. 
para um projecLo li pres~ntado na sessüo passada, Braços, nao ha du~tda, elles ~alta!?, e tey..de~ 
por um illustrado deputado da mesma província, ~ de~appareeer; enpll.nP.s, o pat.i:. nao os te!ll:. e., 
o Sr. Ferreira Vianna, · pre~tso. ~rocural-os _no estran~e1ro por: meiO de 

. . . . mstttUlçoes de credtLO real ; mstrucçao profis-
A~redrto . que ~ nobl'e, mmtstro tomara na sional, é uma triste verdade, ·não existe; e 

dev1da cons1deraçao o pedtdo_ do ~obre deputado algumas tentativas que se tem feito nesse seu
e ha de trazer ao corp_o_leglslattvo o resultado tido têm sido completamente infructiferas. 
des .s~us estu~os, hab1~1tando o parlamento a (Apaiados .) . 
corrJgtr os defetto~ da !~r qc.e.autortza o governo Naturalmente, Sr. presidente, eu me appre
a co~c~der garaJ?-113. de ]Uros as estra.das de rerrG ximo de meu companheiro e amigo, o honrado 
e ~amlttando ~sstm a entrada de cnp_ttaes ostran- deputado pela provincia do Ceará, que tambem 
ge1ros no .pa1z, afim de serem ap[lltc~dos ~.essa rez sentir a necessidade de acudir â lavoura. 
grande obra de melbo_ra~enL? ~aciOna!. Pa- Mas S. Ex:. pronunciou-se contra o ensino pro
reee-m_e que deve consrst1~ pnnc1palm_ente em fissional pratico da. agricultura. Firmado em 
ga~nt1r de um modo ma1s effi~z o JUro dos autoridade aliás muito respeitada, o nobre de
capttaes empregados na construcçao ~e estra~as puta do disse ao honrado ministro: não procureii 
de ferro, o melhorame!lto dessa le1: Aere~tto crea1· escolas praticas de agricultura·: nem o 
que, de~de que o cap1t3:hsta estrangwo estry·er Estado nem instituição alguma deve manter 
c~nvencrdo de que os 1nte_resse~ do seu capttal esse ensino pratico. Peco licença ao nobre d~
nao dependem _da boa o~ mag__estao d_as e!llprez~s putado para divergir da sua opinião. 
cread~s no _ sew do patz, nao hesttara; o nao Sr. presidente, ha perto de u~ seculo que os 
faltarao cap!tne? para que s~ possa estender por espíritos mais esclarecidos e mais preoccupados 
todo. o terr1tono do ImperJO uma grande rede com os interesses da arrricultura reconhecem e 
~e VlaS f~r_!eas, me!boramentu que, a me!l V~f, proclamam a necessidade de um ensino largo e 
e a. cond1çao ess.enctal do !ut'llro deste pmz, e o completo, a éonveniencia da mais completa dit
melO tnlvez .lllals ellicaz de resolver os gr~ndes fusão dos conhecimentos a"ricolas theoricos e 
~roble~as que as~ob.erbam actualmenl.e a mtel· praticas como um meio de r'àzer 'prosperar essa 
hgenc1a. e o patnot1smo dos homens de E~L~do immensa fonte da ric!ueza dns nações. 
do Brattl. · • Sr. presidente, póde·se dividir o ensinoagri-

0 meu nobre collega de commissão, deputado cola em tres graus : o ensino elementar essen
peln Bahia, desempenhou-se brilhantemente do cialmente pratico, o ensino médio pratico e 
seu comp•·omisso de honra, trazendo sempre ao tbeorico ; o ensino superior, dos grandes co
tapete da discussão, no recinto desta camara, o nbecimenlos das seienci~s naturaes, como 
esi;;Jd•l lamentavel da lavoura, os meios de ncu- aquelle quo se dá nos institutos da Allemanha, 
dir-lhe, os meios de preparar o sua r0babilita- nos E~tados-Unidos, e hoje em :~lgumas escolas 
ção tJ o seu futuro. Nfio acompanllarei o meu daFrançae da Belgica.· 
honrado collega om lodas as suas judiciosas Sr. presidente, em to1\os os paizes cívilisados 
observações. Direi súmente que no estude. actu:~l essa aecessidade tem sido reconhecida : os mais 
d" lavoura, inl"eliz.mente ella tem m:üs a esperar notaveis cstadist<ls têm ;1pplicado a sua solici· 
do govet·no do paiz, do que de si propria. Seria tude e o seu patriotismo á satisfação della. , 
para desejar que assim não acontecesse. Seria E' admirnvel, é digna. de invejn, e a França 
parn desejar que a lavourn do Brazil tivesse se- a -inveja, a poderosa or~anização do ensino 
guido rumo 4iverso, e nuo se achasse· nas aou- ng-ricola da Ailemanha. Sao admiraveis os es
dições em que actu~lmente se acha. Não quero forços que fazem os paizes do norte, 3- mesma 
dizer com islo que os poderi'-S publicos não de- Russia, aBelgiGa, os esforços que actualmen'e 
vessem, de sun parte, ter evitado esta situac5o. está fazendo a França, para imitar essa,. poderosa 
Entendo que, desde a abolição do trnfic.o de organização do ensino praticado na Allem~nha, 
africanos no Brazil, abriu-se para a lavoura do e~a uWrua exposição de Philadelphia nos· Esta
paiz a entrada de uma situação d.illicil; e que os dos-Unidos revelou ao mundo o que neste sen
estad_istas, os go~ernos e os legisladores do tido. tem feito aquella nação . de gi~antes que 
Brazrl não empregar.iin a solicitude necessaria assombra o seculo ··com o seu extraordinario 
~a preparaç~o dos meios com que se devia con- desenvolvimento. (Apoiados.)· Em nosso paiz, 
JUrar a cnse que nctualmente nos ameaça. onde a agricultura é seguramente a fonte da 
(Apoiados.) A situação era mais ou menos de riqueza publica ; em nosso paiz que deve e ha 
pre!er. Os braços haviam de faltar; o ca pita! de dever á ~griculturà, a sua riqueza, a sua 
hav1a de diminuir; a rotina havia de continuar; prosperidade, a solução de todos os problemas 

. a instrucçio . profissional nüo se desenvolveria; que nos assoberbam, o , ensino agrícola é de 
e por consequencia a lavoura, dentro em pouco indeclinavel necessidade. (Apaiados.) .. 
te~po, se acharia a braços com difficuldades · Dar a todos o ensino eminentemente scien\i
multo serins. Hoje, repito, ell:l pede remedio, fico da agricultura, não é praticavel. Es\e .fiea 
remedio emcaz ; mas o remedio encontra diffi.- reservado para os sabios. Dar a: todos o ensino 
culdades quasi insuperaveis. médio, o ensino e a applicação ~dos princípios 

i'Qit IU.-73. 
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theoricos, lambem não : nem .toda a população 
·.póde attingir a esse desenvolvimento . E' pre
ciso reservar para urna parte da população, pará 
o· filho do pequeno lavrador, para o operario 
agrícola, o ensino essencialmente pratico e ele
mentar, que começa na escola da instrucç5o 
primaria e acaba nas escolas praticas de agri
cultura; ensino que na França é administrado 
nos estabelecimentos que se ch:tmavam (ermes 
tlcoles, e que estão s~ndo substituídos pelas es
colas ]Yfaticas . · ( Apowdos.) 

emancipar todas as colonias do Estado, adoptar 
outro systema de colonização, cresr ouLro ser
viço c acabar por uma vez com o . detcstavel 
sy$tema seguido ~té hoje. 

Sempre foi minha opinião, Sr. presidente, 
que o trabOlho cxc~ssívnmentc dispendioso que 
o Estado !:J.T.ia no estran~:eiro p31'~ attrahir co
lonos era inelll<:az. Contratos pouco estudados, 
emp t·ezorios pouco patriotas,colonos muito pouco 
prestaveis, eis~alli o que foi o sen•iço da colo· 
nização. 

Niio á sómente deste ensino pratico que o 
p~iz precis_a; precisa . tambem . do ensino t~eo_

. r1co; prec1sa. do ensmo supenor, mas, prmcl
palmente nas colonias a que se referiu o nobre 
deputado. nas colonias orphanologicas que, se
gundo a opinião do nobre ministro, devem ser 
preferidas para solução de um proolema que 
nasceu da el.ecnção da lei de ~8 de Setembro d~ 
!87f., o ensino elemen~r pralico é de nBCessi
dade impresdndivel. (Mu1tos apoiados.) 

O Sa. ULTESES "Vu .. '"--m"'" :-A colonia orphano
logica de minha _província presta-se perfeita· 
mente a este ensmo. 
. O SR. LI.BEII.ATOBABRoso :- Jn_felizmenle al
gumas tentativas feitas no paiz para a organiza
ção ao ensino agrícola não têm dado resultados. 

Dirigindo interinamente a pasta d3 agrioul, 
tura por motivo de molestia do meu bonrildo 
collega o Sr. conselheiro Jesuíno Marc<mdes, 
coube~me executar a lei que tinha autorizado o 
governo a fazer a encampnção da estrada União 
e Industria. Re<lízando este contrato, eu tive a 
fortuna de inserir entre ns suas clausuhls a 
obrigação para a companhia de montar c manter 
uma escola de àg.ricultura. 
o s~ ULTSSESVIANNA:-Foi-um ~randeserviço 

que v: Ex. prestou além de mu11os outro_s; 
O SR. LrBEIU.To B.'-mwso:- Um dos m~is dis· 

tinctos brazileiros. um homem que foi neste 
:paiz um dos mais bellos exemplos do l'spirito de 
miciativa, do espirito de emprehendimento e da 
actividade individual, o finado M~rianno Pro· 
copio Ferreira ü ·ge, que era vresidente da com
panhia, montou a escola, dotou-a de todos os 
aperfeiçoamen~os modernos, empregou o seu. 
estudo, a sua actividade e o seu zelo reconhe
cidos naquelle estabelecimento. 

Eu. tive a fortuna de al~;:uns annos depois 
visilor o estabelecimento para o qu~l de algum· 
fórma havia concorrido ; vi que nada lhe rala 
taVll, seBãO aquillo, sem o que não póde haver 
uma escola. Infelizmente, Sr. presidente, o 
que lá !alt.ava eram discipu!os. Tudo o mais 
havia, não havia discipulos. 

:fados os esforços foram baldados; pedidos ás 
camaras munidpaes, pedidos aos presidentes, 
propag~nda, tudo aquelle cidad3o empregou, 
nllo COilseguiu discipulos para a sua escola ; o 
resultado foi que a escola dafinbou e morr eu. 
~ Por uma associação de idéas,. Sr. pre~iden te, 
fallando em colonias agrícolas o meu espírito se. 
eleva .a comprehender o serviço da coloni
zação. 

Applaudo a maneirtl por que o honrado mi
nistro se tem "havido neste negocio. 

O honrado ministro pretende em pouco tempo 

Parece-me, Sr. presidente que o esforço prin
ci~al para aurah_ir .a grande i mmigração para o 
pau: deve consiStir em nos prepararmos para 
clla. Uma organização justa a racional da pro· 
priedade . tel'ri~orial, uma boa organização de 
credito real, a extensãD de grandes vias de 
communicação e transporte por todo o terri
torio do paiz, e inslituições que tenham por 
fim organizar a familia e dar ao estran;:-eiç,o os 
direitos que deve ter todo aquelle que fecunda 
a terra com uma go~ de suor de sua fronte, 
devem ser o esforço mais perseverante dos 
poderes publicos no Beazil. 

E' de esperar que o nobre ministro, abolindo 
o s~·stema ~eguido até boje, emancipando fis 
colonias do Estado, lanc;; as sua• vistas p:lfa 
esse lado, e~tude a questão e <leutro em pouco · 
tempo venha dizer ao corpo legisl~Uvo que é 
necessario organizar a i;;milin. dar ao estr:m
geiro que não SP.gue a nos~a religião os mesmos 
direitos que temos; que é necesaario termos o 
casamento civil, secularisar os cemitedos, crear 
a igualdade de direilos, prep:;rar o paiz para g·ue 
o trab~lhofructi!ique: e estou certo de que depois 
de:1Se esrorço patriolioo .ba vemos de ter coloni • 
zação e ser grandes; antes disto creio que não . 
(Apoiados.) 

O Sn. Jo&QUI~t NAnuco:-E' preciso acabar-
mos com a escravidão. - · 

O SR. ULYSSES VI.A.'I""SA :-Gradualmente, MS 
·poucos. 

O Sn. 10AQUJM Nt..suco:- A experiencia tem 
mostrado que a escravidão é incompatível com 
a immigraçtio. 

(Ha outros apartes.} 

o· Sn. LlBEnATO B.\Rl\OSO: :.... o meu honrado 
amigo, deputado pel~ pmvincill do Coará, tam
bem occuvou-se com as estrados de ferro man
dadas fazer naquelln província pelo gabinete de 
5 de Janeiro, o que, ~proveito a occ~sião para 
declarar, foi ·um importante serviço prestado 
pôr a(Juelle gabinete ã província do Ceará. 
(Apoiados.) · 

Sr. presidente, segundo foi informado á com
missão de orçamento, e pen~ameoto do governo 
continuar o servi11o daqu~ll:.s e;;1rauas. u nobre 
ministro da agl"icultura já declarou que pr~ten
dia mandar construir, por conl ~ do Estado, o 
ramal que deve s•'guír da cid:.de de lMurilé á 
estae-iio termin~l da Canôa. Agrade~ no nobre 
minisLro e:.ta declaraç5o, e digo que S. Ex. n~o 
só prest.:l um St:r"\"iço importante ã . provinci~, 
como põe em pratíc.1 a coridi~:ão essencial pua 
que a estrada de terro de Baturitê possa dar a 
renda dasejavel. (Apoiados.) 
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O Sn. SouzA ANDRA.DE; -Completa" a obra, 
por ora. . 

O Sn. RODRIGUF.s JuNIOR:-Vai-se por partes; 
já isso é uma immensa fortuna, um grande 
serviço. 

O Sn. "LrnERA.TO BAnnozo:- Estou persuadido, 
Sr. presidente, de que a est~ada de ferro de Ca
mocim, que foi olljecto de estut.los, antes de ser 
decretada pelo minisLerio de 5 de Janeiro, que 
foi ol!jeeto das lucubr~ções, d~s vigílias e aos 
trabalhos de um distincto engenheiro cearense, 
o Sr. Linhares, o qual tinha com o governo da 
provincia um ,coL trato para a sna cemstrucção, 
110 dia em que attingir o seu ponto objectivo, 
no dia em que puzer em contacto com o littoral da 
província a Serra Gt·ande ou Serra de Illiapabas, 
ha de compen~ar :10 Estado os sacrificios actu3l
mente empregados (apoiados), ha du ser o vehi
culo de transporte da produccão de uma zona 
muito rica e que a~tualmente n1io prospera pela 
distnncia immcn~a em que se acha do merc~do, 
pelas dilliculdades qu~si iusuperavcis para o 
transporte dos seus productos. (.4.poiado3.) 

Cbamo a attenção do nobre mintstt·o da agri-
. cultura para a necessidade do prolongamento 
da estrada de ferro de Baturité. 8ei, Sr. presi
dente, que o capital necessario para esse pro
longamento niio é pequeno ; nem nós, os filhos 
d3. província do Ceará, conscios de que a pro
-vinda pesuu sobre o E$ ta do, não por culpa sua, 
mas pela triste fatalidad~ que nssolou-a por tres 
annos, nos reputam,)s com direito a exigir 
muito, .principalmente attendendo ás dillicul-
dades un~nceir3S do paiz. · 

Todavia, !;;~ço observar ao nobre ministro que 
. talvez seja poss1vel transferir a propriedade da 
estrada de ferro de Baturilé a uma companhia, 
obrigando-a mediante o favor de garantia da 
juros nos termos da lei de 1.813 a prolongai-a 
ate o Cariry. 

O Sn. Souz,~ A.'IDRAD:E :- Apof~do. 

O Sa. LIBEI\ATO BAnRoso:-A estradt~ de ferro 
de Bnturité, atravessando a provinda até esse 
mimosõ oasis que se. chan1:1 o valle de Cariry, 
é uma fonte de grande prosperidade, de ,(irande 
riqueza, de immenso futuro para aquella pro
víncia. 

O S:a. Soou A."\'DliADE :- Apoiado. 
O SR. LIBEBATO BARRoso:- Chegando ao 

valle riquíssimo do Carirr a estrada de ferro 
de Baturité vai encontrar uma somma de pro
duetos capaz de dar um juro ambicionado por 
todo o cnpital empregado nt:Ssas cmprezas. 

O SR. Souz.~ ANon.o~.oE :-Apoiado. 
O Sa. LIBERATO B.Ull\OSO :-Assim me parece 

que sem gr<~ndes sacrilicios para. o Estado, e 
sómente com a garantia de juros a que aliás pela 
lei de 1.873 tem direito a provi nela, pôde a es
tr3da de ferro de Ba turité chegar ao seu ponto 
objectivo. 

encampou essa estrada : hoje, facilitar o seu 
prolongamento mediante a garantia. de jnroll 
de que já gozava a em preza particular,é apenas 
restabelecer o serviço que antes existia, e o fa· 
vor que o governo imperial já tinha concedido 
áquella provin.cia. 

Ao·radecendo ao nobre deputado pela provi:tf
cia do Ceará o Imme•·ecido elogio com· que me 
distinguiu .••• 

o Sn. RODRIGUES J lJNIOR: - Não apoiado, 
muito merecido. 

O Sn. LlBEnATO BARnoso : - .... por ,haver . 
inserido no orçamento .da agricultura uma con
signacão como auxilio á colonia orphanologica· 
Christin~. ultimamente creada naquella provin
ciJ, declaro qur. não fiz senão o ·meu ·dever, 
aproveitando a posição immerecida. que me deu 
a benevolencia da camara ( não apaiados ) •••• 

O SR. Alt.~GÃO BuLcÃo: -Muito merecida. 
O SR. LIBERA TO BARnosa : ...:. .... para mais 

uma yez pedir aos poderes publicas do meu 
paiz a sua attenção e os seus favores para a 
provincia que tenho a honra de representar. 

A colonio Christina, Sr. presidente, tem 
actualmente recolhidos :!00 orphãos que ficaram 
ao 3b:mdono pela calamidade da secca, orphãos 
da triste orpbandade filha da secca e das epi-
demias. · 

Foi um ]Jensamento generoso do honrado 
administrador da província, e occasião de um 
serviço importante prestado por um honrado 
negociante, que desta tribuna,· como filho do 
Ceará, recommendo á attenção do governo im-
periaL.. · 

O Sn. RODRIGUEs JUliiOI~ :-Apoiado. 
0 SR. LIBERA TO BARROSO :-0 serviço prestado 

pelo Sr. Ribeiro da Cunha deve ficar na gra
tidão de todos os filbos daqueJia provincia. 
(Apoiados da deputar-ão do Ceará. l 

E' uma do3ção muito importante, de muito 
v~lor, e que habilitou o governo da província a 
estabelecer aquella colori.ia com muito pouco 
,dispendío para os cofres publicas. (Apoíados da 
t·espectiva deputar:ão.) 

Hoje dirige os destinos da província o hon
rado conselheiro FleUL·y, que tem applicado a 
sua bella intelligencia ao eslndo dessas insti
tllições, e é chere de policia o magistrado quB 
se recommendou á esUma publica pela bella 
iniciativn. da colonin orphanologica da villa da 
Estrella. . 

0 SR. BARROS PIMENTEL ; -E' Ulll magistrado 
muito distincto. - .. 

O S:a. LraEnuo BAII:aoso :-A presença destes 
distinctos magistrados no Ceará· ê, a meu ver, 
um penhor do futuro para essa colonia e um 
penhor de que tambem o honrado ministro da 
agricultura 1ançará para ella suas -vistas pa
trioticas. 

Como sabe o nnbre ministrn, esta estrada era Procure o nobre ministro ensaiar alli o seu 
propriedade de uma companhia encorporada systema de colonias agricol:~s, procure o nobre 

· n:~quella' província ; o gabinete 5 de Janeiro, ministro fazer um ensaio de escôla:,praticà de 
querendo emprehender grandes trab~lhos pu· .• agricultura, porque pelas informaÇões que tenho 
blicos para nelles oecupnr os indigentes soceor;· posso garantir ao nobre ministro que o terreno 
ridos pelo Estado durante a c:tlamidade da secca, e as outras condições da colonia prestam-se 
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maravilhosamente á realização deste plano ge
neroso. 

O nobre deputado levantou lambem outra 
questão de :Jlto interesse para a província do 
Ceará. O illustre deputado trou.."e :i discussão 
uma das mais pt~lpitantes necessidades daquella 
província-a constmcç1io do seu· porto. · 

Sr. presidente, desde !8li, quando govern3V3 
a e<Jpitania do Ceará, Manoel Ignacio de Sampaio, 
que se estuda o melhoramento do porto dnquella 
província. Ha um seculo, e :~inda hoje os re
presentantes da província do Ceará têm.neces
sidade de pedir aos poderes publicos'que lancem 
as suas vistas para essa necessid:~de palpitante J 

.A província do Ceará gastou contos de réis no 
estudo do melhoramento do seu porto, o go
verno to.mbem tem gasto, mas nada se tem ob
tido. 

O anno passado tendo eu a fortuna de nehar
me ao lado do nobre ministro n:~ commiss1'io de 
orcamento, concordei com S. Ex.., que era 
relator daqllella coinmissão, em uma medida de 
autorização ao governo para á construcção dos 
pertos, entre os quaes o do Ceará, que podia 
b.a.bilitar o governo á satisfação dessa indecli
navel necessidade da minha provincia. Infeliz~ 
mente a autorização cahiu no sen~do. Peço ao 
hom:ado ministro que consinta que seja resta
belecida essa autorização, ou diga a nôs,.repre
sentantes da provincia, um outro ~eio de Jev3r 
a effeito uma obra de tão palpitante ne~essidade. 

E1,1. penso que não ~oria dillicil executar o 
plano organizado 11elo engent1eiro Neathe, e 
:~pprovado pelo distincto engenheiro Hawksbaw 
dotando o Ceará com um porto em condiç:üe~ 
exeellentes, com dispendio muito pequeno, 
desde que se concedesse á empreza encarregada 
da construcção desse porto uma vnntagem soilre 
o embarque e desembarque das mercadorias, 
uma taxa, que, segundo os dados cst~tisticos 
do movimento do commercio daquelle porto 

· habilita~se a em-preza a auferir um juro ra~ 
zoavel e a realizar a amortisaçi.io fdo capitnl 
empregado. Si o nobrê ministro por esse meio 
ou por o~tro gue·suggerir :i. sua inconteslavel 
competencta e a sua grande superioridade nesse 
terreno, em relação ao humilde deputado que 
e:Jtá fallando, reàlizar n construcção do tJorto 
da . Fortaleza, pre~tarã um grande serviço, o 
mats nç>taVl•l serv•ço a es~a província, que já 
tendo ttdo a fortuna de dever ao honrado mi
nist.ro, ,qu:mdo em outra posição, esforços de 
mutto boa vontade, de muita intelligencia em 
seu favor, terá o orgulho de dever mais este 
serviçn a S. Ex., terá o orgulho de diJ.Cl' que 
ao ministro da agricultura do g~binete 28 de 
Março deve a satisfação de uma necessidade ine 
declinavel, que tem sido reconhecida em todo
os tempos, desde o governador da capitania 
e01 18!7. ' 

Penso que tenho tocado nos pontos principaes· 
que fol'am objecto dos reparos dos honrado~ 
deputado que se o oecuparam do orçamento do 
m.mi~teri~ ·da agricultura. Tratnndo sómente 
de _discutir o orçamento, eu não acompanho, e 
sena mesmo uma pre ten çli o exagerada da minha 
parte acompanhar os nobres deputados nas bri
ll!antes considerações que Jizeram sobre os 
d1Ter~os serviços deste ministerio , sobre os 

meios de atteuder a elles e sobre diversos pro
blemas que pendem de solução, que a reclamam, 
solução que dem~nda muitos esforços de parte 
dos altos poderes do Estado. 

O honrado deputado por Pernambuco, que 
mais de uma vez mostrou os brilhantes ta
lentos de que a natureza o dotou ... (apoiaclos.) 

O Sn. ULLYSSES Yr.>.;.,N..l.: -Muito obricrado a 
Y. E:c.. o 

O SR. LtnERA'l'O BAnn.oso- ... fez um bonito 
~iscurso .. ~pplaudi a p~rte de~e di~curso que 
tive a felicidade de ouv1r, sentmdo nao o ouvir 
todo. Oxalá qu.e êsse helio espectaculo se renove 
muitas vezes ; oxali que sempre os serviços 
do ministerio da agricultura, serviços de que 
depende essencialmente o futuro deste paiz, 
mereçam do camara e dos governos o empre"'oJ 
de tanto esforço de intelligeneia, de tanto es
forço de talento, de tanta dedicação ; oxa]Jí que 
na pasta da agricultura nós tenhamos sempre a 
fort_n!Ja de v8r homens que conquist&m essa 
posrçao pelos seus esforços, pelos seus meritos 
pessoaes, homens que eram ministros antes de 
vestir a rarcla. Eu estou convencido de que, si o 
nobre ministro !la agricultura conseguir des
envolver os serviços do seu minigterio, abrir os 
portos, pôr em communicaçiio com os mercados 
nacion:1es e estrangeiros os productos do inte
rior do paiz, prolongando as e~trad:Js, abrindo 
assim novas e abund~ntes fonles de renda · .· 
estou eenvencido de que, si S. Ex., fazend~c 
tudo isto, puder um dia dizer ao ~cu collega 
que tem as chaves do thesouro' : abri as arcas· 
:•h! tendes o dinheiro que eu vos dou : dispen~ 
der-o agora segundo o vosso discernimento
ter:i preparado a solução de todos os problemas 
que assoherba~ o patriolis~no brazileiro, pro
blemas que nao venllo agttar, vorque infeliz
mente nlio trago na mão a sua solução pratica! 
porque entcnl!.o que não podem ser agitadas tão 
grandes questoes, sem que ·se offereçn no mesmo 
tempo_o~ meios de resol-yel-as: EmJ!regue o no
bre mmistro a sua bella mt~lllgencia no estudo 
destes problemvs, preste este serviço ao seu paiz 
e terá dado mais uma voz Jogar a que se vej~ 
conquistar uma posiçfío tiio elevada e manter-se 
nella a merecimento real. 

(Muito bem , muito bem. O orarlor é compri· 
mentado pelo Sr. ministro da agriouUura e muitO$ 
Srs. deputados.) · 

O Sr. ~Iartim Francisco Filho : 
-Sr. presidente, si eu n~o tivesse de chamar 
a nttenç;io do illustrado Sr. ministro da an-ri
cult~ra para ~lguns asslimptos · ex.clusivam~nte 
r~l~tt_vos aos mteresses da minha provinci;l, de
SJstrna da palavra nesta occasião, po-rque não 
desejo e ,nunca. d~sejei demprar a passagem dos 
orcaruen10S ; hmitar-me-lua a dar symbolica
men~e ~ meu voto, concorrendo assim. para que 
o _pmz t1vesse os dad.os, precisos para avaliar .a 
dJffer~n9a de procedimento, quando· com parasse 
a actlvtdade desta camara com a inercia do 
senado; para que o paiz: pudesse verificar que 
emquanto nós discutimos e approvamos esorça~ 
mentos,_ emquan~o d~scutimos e approvamos 
um projeeto de Ie1 elettoral de incontestavel ai-
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cance, o senado não dá parecer sobre essa lei, 
e não discute sequer. um orçamento I (Apoiados.) 
O discurso que acaba de proferir o honrndo re
lator da commissão faz-me ainda restringir- o 
tempo que en pretendia demorar-me na tri· 
buna . 

Declarou S. Ex. aceitar a emenda apresentada 
por um dos deputados de minha província e re
lativa ao correio. Desde que a commissiio n 
aceita, desde que o nobre ministro, segundo 
supponho, é da mesma opinião, .a minha pro
víncia terá mais um motivo para agradecer a 
S. Ex. o interesse que toma pelos seus desH
nos. (Apoiados.) 

Dei parabens a mim mesmo, corno democrata 
e como paulist.a,quando raiou a situação liberal 
no horizonte pohtico de meu paiz, e ao nobre 
ministro, cuja ascensão ao poder me rez repetir 
as felicitações, eu peço que não renove as de
cepções soffridas . • 

Ha para a minha província dons problemas 
vilaes : estradas de ferro e colonização. Como 
não pretendo demorar-me na tribuna, limitar· 
me-hei a fazer :1 tal raspei Lo algumas perguntas 
ao nobre ministro. 

Que •·esolnçllo tomas_ Ex. em relação á estra
da de ferro para ~Ia to Grosso ? 

O illustre general Osorio, aquelle perante 
cuja memoria a. mocidade brazileira curva-se 
respeitosa, como o grego antigo diante do tumulo 
de seo.s heroes (apoiados); ao terminar a exis
tencia, que consagrára inteira ao serviço da 
patria, recommeudava ao gabinete 5 de Janeiro 
que tomasse cuidado com as nossas fronteiras e 
que, o. mais breve possivel, tornasse uma reali
dade a estrada para Mato Grosso. 

O conselho ou antes o pedido do velho gene
ral até hoje estFlins mesmas condições em que 
foi formulado; e, si chamo a attenção do nobre 
ministro da agricultura para este assumpto, é 
pela seguinte consideração : . 

Ba na minha província, como pontos termi· 
naes de estradus de ferro, o seguinte: a ~logia
na, ~ue termina em Casa Branca; o ramal da 
Paulista, que acaba no porto de João Ferreira; 
o tronco da Paulista, que termina no Rio Claro; 
a Ituana, que vni até Piracicabn; a Sorocobana, 
que dentro de pouco tempo irá terminar em 
Boituva. · 

O governo jmperial póde ~:ntender que desde 
que se trata de uma estrada geral, a ellc com
pete a decisão . 

Peço ao nobre ministt·o que, respettaildo a 
thooria liberal da livre concurrencia, não faça 
coro que a sua decisão impeça o de~envolvi
mento de outras estrad:~s, que não a preferida, 
mesmo em direcçãó a Mato Grosso, desde .que 
não houver invns5o á zona privilegiada da que 
o governo achar melhor. 

Si qualquer das outras linhas ferreas, apro
veitando-se a navegação fluvial (o que é bas-
1:lnte possível), puder ligar a província de 
Mato Grosso no resto do paiz; si, o. que aliá:; é 
pouco provavel. .alguma companhia quizer ten
tar a communicação, levando por sua .conta e 
risco os trilhos até essa província, o governo 
n~o intervenha: deixe de auxiliar, m~s deixe 
tambem .de,impedir a inicintiva dris emprezas 
parti~u.lares. 

Faço votos para que a intervenção do governo 
geral na m~rcha da . viação ferrea. de ·minha 
província produza resultados beneficos, e que 
ao assignar quaesquer contratos elle com~re
benda que tem de figurar de parte e nunca de 
juiz. 

Trato de outro assnmpto. Tem-se discutido. 
ha dons annos, o problema da colonil.nçüo chi
neza. O miuisterio actunl ainda não decl~rou 
qual o seu modo de pensnr a t~l respeito, Creio 
que a applicação dn theoria liberal neste as
sumpiO l1vrar-nos-ba a todos da accusação feita, 
de crear embaraços ao· ruturo do paiz. 

O governo não se encarregue da colonisação, 
não se encarregue de trazer chios. O ministerio 
acaba de dar urn pasw digno de elogios, provi
denciando para emancipar as colonias do-Es
tado. (ApOiados.) Que o fazendeiro queprererir 
o colono chioez, ·vá buscai-o onde elle estiver_ 
Limite-se o gabinete a fazer o tratado com a 
Cllinn e n collocnr o porto cbinez nas mesmas 
condições em que, IJara. nós, se acham os portos 
dos outros paizes, donde recebemos imm.i
grantes. 

Sabemos, por longo ensinamento, que de nada 
tem servido a colonização dirigida pelo governo 
(apoiados), sempre inferior em seus tentamens 
á experiencia e á iniciativa particular. 

Uma das localidadrs mais importantes do 
sul de minha província, lguape, está ameaçada 
de ser submergida •.. 

Os governos passados mandaram abrir um 
canal para facilitar a naveg:~ção. Esse cao:~l, fa
zendo desmoronamentos contínuos nos terrenos 
que o m3rgeiam, approxima-se e pouco e pouco 
da cidade; que está ameaçada de ser destruída. 

Peco ao _governo uma providencia quaJ.quer a 
e:ose respeito, ou antes peço· que encarregue a 
presidencia de S. .Paulo de mandar um dos 
innumeros engenheiros, que estão ao serviço 
da provincia, examinar :1 questão. Em c:~so de 
nec~ssidade, acredito qu9 a província fará o 
sacrificio de concorrer para a despeza. · 

O outro assumpto para que chamo a attencão 
do nobre ministro é o seguinte : 

O ministerio da agricultura eoncedéu pri
vile~io a José LeitP. de Figueiredo Jlarn eon
struu· umã estrada de ferro do Bananal a Bnrrn 
Mansa. 

Ha·um anno e tanto a presidencia da Rrovin· 
cia de S. Paulo contraton com Joaquim Ovidio 
Sar3ivo de Carvnlbo n r;onstrucção de uma es
trada· de ferro; cuja r. o na é evidentemente des
respeitada pela concessão que o governo acaba 
de fazer. . 
_Desejo alguns esclarecimentos. 
Os libernes. já devem saber por experlencia 

que é mau o governo geral chamar a si a deci
são . de questões ' concernentes ás estradas de · 
ferro provinciaes ; verdade seja que trata~se ·de 
uma estrada de ferro geral , mas a parte dessa 
estrada que percorre a província de S. Paúlo 
foi já concedida, tendo o governo coll.hecimento 
do facto, jã ha eontrato assignado e já os.c_Qn6es-
sionarios fizeram.bastantes gastos. =c··- · -

Como, pois: , vai o governo collocar em · má 
posição a minha província, que é a parte contra· 
tante nesta questão ? · 
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O nobre deputado pelo :ltfaranhão o Sr. Joa- '" Entreguem a minha provín~in durante dez 
quim Serra :w terminar o seu J!rilhante dis, anno~ met~de da su01 renda, ccnsi ntam qne as 
curso' relativo ao orçamento da ag-ricultura· a>scmblé:•s provinciaes legislem sobre coloni· 
agitou ainda uma vez ueste recinto a questão za,ão e a libertação dos escravo,; ~erá problema 
da1iberdad:l(le de escravos, de f~cil solução, Os int(•ft'$~es da. província de 

N5o Quero, Mm pos>o discutir o as~umpto S. Faulo não serão JJOr mim olvid;,dos em 
com toda a amplitude, porque não ha projP.cto qualqne1· cirCJllll,tanoia ff,, di:~~. faltando com 
algum apresentado peJos propu:;n;~dores da o brilb:•ntismo co~tumado, o illu~tre Sr. mi
idéa, propugn:•dores qu~e talvez me encontrem ui,:tro da jnsliça comparava os ort;<1mentos a 
o seu l:tdo em diYersos pontos·; mas de,;de que banq!.l.etes, onde l'ldos se >ervem e nin~twlu fica 
SS. EEx. apresentarem um projecto que sirva conlente. Si S.lü~ . .;;e tivesse l~mbrado de que na 
de bnse ã discussão e de azo ao de~envolvimento minha provmcia, a thesoura1·ia, a <~lf·•ndeg-a de 
do estudo, cnt~o não me furtarei ao debate Santo~, o correio, a polid3, t<Jd:1s as repartições 
completo. Aproveito, porém, a occ~siãu p<~ra public<ts, em!lm, ou ~ão <le segunda ou de terceira 
protestar contra a denominacão de esc.ravo- I elasse. e que não existe Já uma repal'lição da 
cr:Jtas, denotninneão que tenho o direitõ de de- cntegoria superior, com certeza d'entre os con
duzir de ;-arios lopic-os de discursos aqui pro· vivas tt•ria separ;tdo um, que depois de haver 
nunciados em referencia ás opiniões dos que concorrido gr3nrlernente para ~s. despezas da 
pensum como eu, restn, se nchn reduzido á lríste condiç5o de ser-

Escravocratas não os h~ neste pail, feliz· v~nte fem onlen~dos. (Não apoiados.) 
mente; escravocrntas nTio existem, muito menos A respeito da liberdnde dos escravos. como de 
nesta ~mara. (Apoiados.) 'l'odos nós queremos qaae~quer outra' que~tõe~, hei de m~nlfestar-me 
a liberdade dos escravos, mas sem saerilicio sempre com a fran~aeza com que ac;~bo de 
dos interesses do paiz e dos interesses da la- fazel-o. Pnueo me importnm os npodos <lU cen-
voura. suras despropositadns, de que fõr victima. Na 
u~ Sn. DEPUTAno:-Em tempo. vi à a puiJlic~ eu n~m evito em peerllws, nem 

. procuto glonas: ace1to tudo, turlo que eo.eontro. 
O Sn. l'iiAn.Tm FnANClsco FILHO: -Sou reprA· no trilho do meu dever. (ltfuito bem· nmito 

scntante de uma província que não teme pa· bel~") ' 
ral!elos, qmndo se trata do desenvolvimento .~r 
das idêas democraticas, e que, na questão ver- tO Sr. So1•za Andrade:-Sr. presí· 
tente, apresenta com altivez seus dados esta· dente, recortb•'ÇO a minha iocompelencia para 
tislicos. uzar da pn.:avrn neste recinto. (NJo apoiados.) 

A província de Pernambuco tem, pelo menos, Não tendo o habi~o da tribuna, nem po~suia-
iOO.OOO escravos; de 187! a iSSO libertou do os [lredic:tdos indispen~ave1s ~ um orador, 
2.733. vejo-me embaraç~do e timhlo perante umn ea.

A província da Bahia tem 166.000 escravos; mara, em que se C011tam os oradores por <leze" 
de :1.871 a :1.880 libertou2,079. nas, e onde brilham ta11tos ·moços de t~lenlo, 

A província 116 S. Paulo tem !68.000 escra- que sao a gloria e as esperanç:~s da patria. 
vos, 2.000 mais do que a Bahia; no mesmo Sinto, po1·ém, necessiúade de dizer nlgumns 
prazo libertou ~.555. • pal~vras neste debate. 

Em occasi5o opportuna discuti1·ei com :Jquel- Mas, antes de f;~zel-o, permitla V: Ex.. que, 
les que tratam do destruir o passado sem en~nr· embor~ niio seja muito conforme as regr~s do 
regarem de preparar o fuluro; em occasião regimento, eu dMi~1·e que pr•·sto ao gabinete 28 
opportuna examil:wrei o exemplo dos Estados de M~rçó toda a minha adhesão que embora de 
Uuidos, trar.ido constantemente á teln do~ de- Renhum valor ... (não apoiadr,s) : 
h3tes por aquelles que ~e esquecem de que nos o s G N E' 't 1· · 
Estados Unidos niio el:istin uma divida externa: n. ALDINO D.-I.S 1 EVEs:- • mm 0 va wsa. 
por aguelles que se esquecem que na UniàÓ o Sn. SOUZA ANouos:-... é sem restricções; 
Norte Americana haviu tres fontes de renda_ porque deparo em cada um dos membros de~te 
o lavoura, o commorcío e J industrfa. -e que gabinete com o talento, o patriotismo ·e a mnis 
nC•s temos unicamente a lavoura ; })ar· aquelles sever;1 pro!Jidade. (Apoiados.) 
qu~ se ~sque~em de que alli havin umu corrente Confio que o çr:~binete, ;~ cUJa frente .está o Sr. 
de Imm_tgraçao espontanea e que entre nós quasi conselheiro Jo~é Antonio s~raiva, ha de,,desem
que umcamente t~mos a colonização feita pero penhnr perfeitamente a sua bella;.missão, de 
g<1ve_rno, o que significa que não temos immi· pôr cni pratica o.prog-rnmma do. partido liberal; 
gruç<~o que preste. porq.ue ningucm ~nbcço que e:xcerlt~ ao nobre 

Não sou absolutamente escravocr~ta: no mes- p_re~Ji.lente d·> con~elho em sinceridade, patrio
mo dia em que a lei me emnncipou, emancipei t1smo e nobreza de euracter. (Apoiados.) 
os poucos escravos que tinha, e nunca recuso O Sn. G.u:ox~o nAs NEvES:-Os proprios ad-
os meus serviços gratuitos de advoga !lo a vcl'snrios fnem-Jhe justiça. · 
qualquor escravo que me apparece com ele· o SR. Souz.-~. A~DR.ADE :-E, J.:í que t~ato do o rmenta de peculio. 

çamento da agrieultora, permitla-me tambem 
1\fas em caso algum collocar-me-hei ao lado V. Ex. que eu ídicite llO paiz e ao nobre Sr. 

daque!les que tentam sacrificar a lavourn do consellwiro l:a1·:•ivn, pela ace,tadaescillha do Sr. 
pai~, e \)ri_ncipal~ente ~ l~!oura do sul doim- Bua_rque de Macedo para din~n· a pas\a da M;!o, a Ideas, CuJa r~~IJZaÇ<lO depende da~ con· a~TICnltun, para a qu11l nir•guem maís haiJiJi. 
· çocs de tempo, (Apotatlos.) Estes me hao de tado e nem m~is competellt~ (apoiados), e disso 
encontrar sempre _na estacada. . , tem dado exuberantes provas imprimindo nos 
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respectivos ~erviços o eunho dn ~ua belln intel
ligP-ncia, notaria pro!icienci:~ e hombrldade. 
(Apoiados.) 

O SR. FEL1Cro DOS S.\NTOS :-E summa dedi· 
cavão seientifica 

O Sn. SouzA ANDRADE: -Sr. presidente, o que 
me impelliu especialmente â triuuna foi a 
obrigação em que estou de procurar restabe
lecer os creditas e o bom eonceito dos meus 
eomprovinciano~, pol'ventnr:' nbalados depnis da 
grande catastropb.e que a>~olnu a província do 
Ceará, mas ·2balados sem duvida (Jel~ facilidade 
com que se j ulg~m as cou&~s deste paiz e pela 
falta ile exame com que se rarma a opinião a 
respeito de qunsi tudo. 

Indicarei tambem os m~lhoramentos que em 
min 11a humilde opini5o se devem rea.lizar para 
garantir o futuro daquella bella provincia, e 
nculralizal' os de~astrosus e!l'eitos de futur.1s ca
lamidades. 

Sr. presidPnte, antes da grande seccn que co
meçou em i8i7 e prolongou-se ate i879 a pro-. 
vincia do Ceará, pr11sper·a e feliz, contava uma 
po~ulação nunca irir~rior a 900.000 1Jábit.1ntes, 
segundo os cal cul os de um illustre cearense, o 
senador Pompeu. . 

Pronuncklndo este nome, Sr. presidente, eu 
ainda me sinto transido de dor e de s~ud~de 
pela immensa perda que o pnlz sotrreu com a 
sua mort!l ... 

Os Sns; RooruGuxs JUNron. JoÃo BniGlDO E ou
'IROs Sns. DEI'UTAtlus :-Apoiado. 

O Sn. Souz_., ANDDADE :-... especi~lmente 
. a provmcia do Ce:mi, em prol da qual trabalhou 
durante toda sua vid~ (apoiados da deputa.çii~ do 
C"eará), e· ror ainor rla qual ainda nos derradei
ros dias de sua aiTanosa existencia soltou um 
ultimo bndo que foi o canto do cy~ne I 
Alludo á Mnnoria sobr1! o clima P- secca<: do Cem·á, 

.publicada nesta côrte em i8ii, e IJ.Ue tenho em 
minbas mãos. 

Na· opinmo do ~enndnr Pompeu. a provincia 
do ce~rá em !.877 de\'ia ter uma população 
de 900.000 almas. 

Pelo rGcen~e:unento a que se procedeu em 
187:2, essa população era de 721.000 habitante~. 

O recense~mento a que se procedeu em i8i2 
foi muitó imperfeito, como aconteceu em todo 
o Imperio; por consequencia é sem .. duvida 
razoavel admiltir-se que a população em i877 
devia ser de 900. 000 ou L 000. 000. 

Note V. Ex:. que esta população ang-rnentou 
consider:~velmente com a emigr~ção das pro~ 
vinti~s vizinhas, da P:m1hyba e Rio Grande do 
Norte, a qual se accumulou n:~ provincia do 
Cea1á, qu~ndo se declarou a secca. 

A pro\•incia do Ceará, com a populaç5o que 
tinha, produzia uma somma . de generos tão 
consideravel, !JUe sua exportaç.'io ~0~1·cpuj:1Va 
a importa~ào, chegando p:n·a <IS necessid~des do 
consumo e nindn apr~sentando. l~rga~ sobras 
como [Jrovarei com dados estattsttcos Irrefra
gaveis. 

·nnr:mte um periodo de vinte ~nno~, a contar 
de 1856 a !876, a C<Xportaçiio d~ província do 
Ceará excedeu sempre á sua importação. Ora, 
estã hem visto que um povo cujos productos 

cllegam para export~, nlio 6 um povo pregÚi
çoso e indolente, é un'~000YO trabalhado•· e ener· 
gico; (Apoiados.) 1[_~.-:J 

Eis o quadro da exportação e importação do 
Ceará no periodo de vinte annos, a conlor . de 
18156 a 1877. 

Exercicioa . 

t851i-l8õ7 ....... . 
1857-1858-; ..•..•. 
:1.858-1859 •.•..... 
1859-1860 ....... . 
!860-1.861. ...... . 
:1.86i-18ti2 ....... . 
1862-:1.86:3 ..•..... 
1863-tSti~ ..••.... 
18B~--:1.8ti~ ....... . 
1865-1866 ....... . 
i86ti-18ô7 ....... . 
1Sti7-t868 ....... . 
tsi·B--1859 ....... . 
t8G9-i870 ....... , 
1870-187:1.. ... ' ' .. 
:1.871-:-1872 .......• 
:lBi:l-1873., ..... . 
iBn-1874 ....... . 
!87~1875 ....... . 
1875--!876 ..•..... 

Export~~ão 

714:022/$ 
1.053:558;) 
L078:754~ 
LOfl.2: 7~9/) 

9fl.0:560~ 
:l.Oõl$:0891$ 
2.2::11:~681) 
2.6l8:6:!S$ 
2.4/),5:802~ 
3.2:1.7:3:15~ 
3.\131:!83$ 
3.939:8~6~ 
tl.5ti0:59M 
6.235:42:!~ 
5.3li: 121!!5 
5. 79~:6~6,$ 
5.031J::i9i~ 
4.4\16:2!4,;) 
4.572:808<') 
3.259:9i9;} 

Importação 

916:49~ 
Li03:0Hi/$ 

917:987/? 
906:06i;$ 
889:364r5 

LO:lti:674$ 
1.298: 129JS 
i.496;036~ 
i.384:298~ 
i.92~:284~ 
~.248:H:I~ 
2.74.:~:853!? 
3.25!!::208~ 
4..165:586~ 
:3 . Oi9: 681J.~ 
2.740:U9$ 
3.:JU:3716 
3.90!~:64~1$ 
2.976:&876 
2 .8~3;877~ 

A província dó Ceará, sendo uma província 
criador-a, produz igualmente algodão, nssucar, 
c:1fé, gomma dastica e outros productos dn In· 
dustria·extractiva, como a eêra da carnnúba e 
muitos outros que me dispenso de enumernr. No 
exerci cio de 1869-:1870 exportou 4.9U :000~ 
de algodão, 299 de assucar, 337 de café e muitas 
outros generos, augment~ndo progressivamente 
a_sua renda, até que chegou n calamidade hor
rível, que a devastou, que derramou a sua 
populaç.~o por toda a ~upe1·íicie da provincia, 
sem norte, sedenta, faminta, semi-nua, deses
perada, desvairada, fugindo ~em uorle, agglo· 
merando-se principalmenle na capit.-1l, l'mbar· 
c~ndo muitos para as provincias d:J Amazonas, 
Par:i e 1\Inranhão, outros pura o Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e S. Paulo. 

As províncias do norte nada perderam de 
certo com a emigração cearense; ao contrario, 
ganb.aram em população, em trabalho, em ri
queza, como se deprehende do reJatorio do 
:::,r. ministro do imPerio, quando diz, tratando 
das colonias das pro-:incias do norte (lê): 

• Na província do Amazonas 6S retirantes 
cearenses aeham-se est3belectdos na freguezia 
de Tau~pessassú e_nos nucleos de Car.voeiro, 
~loura, Thomar, Teffé, Coary, Silves, Conceição 
c c~pella, nos quaes cessar;1m os soccorros 
publicas, visto possuírem os me,mos retirantes 
alg-uus meios de subsistencia, provenientes _de 
suas lavouras e ootros tr~balbos. Continuaram, 
pm·êm, taes soccorros a ser ministrados em os 
nucleos de Marac~jú e Santa Izabel, onde sa0 

perderam as pl3ntaçõe~, e'falleciam os recursos 
da pesca, de que dispoom outros ·nucleos~ Os 
retirantes est<•beJecidos em Moreira foram trans· 
feridos para Tad~ pes<assú, ~c.on'sequencia 
das más condiçües saniLarins da -primeira de5tas 
localidades, na qual grll$Satu febres intermit· 
tentes. 
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<. Na província do Pará @S nucleos de Bom 
Gosto e Tllntu~al passaram por alternativas. 
devidas assim a· natureza do terreno, como á 
indole dos indivíduos que os habitam, mas a 
prosp~ridade da colonia Benevides é tal que, 
para d;~r prompt:J sahida a;; suas importantes 
colheitas e transpo~ta\-as á capit<Jl, donde di~ta 
39 kilometros, entendeu o go1•erno acertado ~p
plicar á fundação de uma linha de carris de 
ferro a quantia de 20:000;$, resultado de econo
mias realizadas nns consignações mensaes da 
mesma colonia. 

• Na província do ~raranbão fundaram-se as 
colonias de Prado, Amelia, Flores, Pimentel e 
&mta There.r-a, que se vão desenvolvendo e pro
mettem compensações aos trabalhos e dcspezas 
dêterminad~s por sua creação. 

• Devo aqui deixar exar~do que ao trabalho 
da lavoura dos retirantes cearenses se attribue 
a abundancht de cereaes, em o corrente :mno, 
nessa provincia. , 

• Os nucleos coloniaes do Piauhy estabele
ceram-se nas proximíd~des da capitaL Na maior 
parte os serviços de seus habitantes foram apro
veitados em algumas obras publicas. 

E a proposito do Piauby en 3proveito a oc
casüio para daqui repellir as inexactidões avan· 
çadas na tribuna do senado, a rospeito de anta· 
gonismo e má vont~de entre cearenses e piauhy
enses. Não ha tal. Trata-se de um projecto de 
lei que ainda não passou em ultima discussão 
nesta camara, emendado como foi pelo senado. 

O nobre senador o Sr. Jaguaribe entendeu fazer 
scisão entre cearenses e piauhyenses, levan
~nào grande celeuma no senado (a até em ~rti
gos de jornaes se chamaram ás armas os cearen
ses para defenderem cl seu porto da Amarração), 
citando S. Ex. versos chulos e ridículos. O 
nobre senador desceu até a círar toadas chulas 
de camponezes! Ao contrario, Sr. presidente; o 
Piauhy é hoje, em grande parte, ha!:titado por 
cearenses; mantêm uns as melhores relnf;ões com 
os outros; somos todos brazileiros e amigos e não 
existe o t~l antagonismo do que fallotl o nobre 
senador. Trata-se npeMs de rectit1car os limites 
entre o Piauhy e o Ceará, não perdeneonada o 
Cearâ, antes ganha extraordinariamente, por
que passa a possuir um;1 bella comarca, ex
tensa e muito populosa, com magníficas fazen
das de gado, que d"rão grande renda á provín
cia com os dizimas, e cede apenas um pequeno 
porto e tres ou quatro Jeguas de uma fregue
zia esteril. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS: -E' bom não di
zer isso, porque elles podem arrepender-se. 
f; O Sn. SouzA A!;DRA.DE:-N5o se arrependem; 
porque elles precis~m desse porto e nós não 
prtcisamos de!Je. Cada provinc1a fica com o que 
é seu; as divisas n~turaes são aquellas .. Pertence 
geographicamente a Amarraçào ao Piauhy e o 
Principe Imperial ao Ceará. Por consequencia 
toda a celeuma lev-antada pelo nobre senado; 
e seus adeptos é inspirada pelo odio partidario 
pretenden~o desmoralisar-nos a J!-ÓS deputados 
11elo Cearn, gue accedemoll nos JUstos desejos 
dos nobres deputados pelo Piauby nessa troca 
reeip_ro~ de terrenos qui! aproveita a ambas as 
proYtnc1as. · 

Os Sns. B.\SSON E. FREitAS:- Apoiado. 
O Sn. Roonwues JUNIOR: -Mas a emendJI não 

· como vei u do senado . 
O Sn. Souz..~o. Armn.mE: -Está bem visto: é 

um equivoco de redacção, que se !u1 de corrigir 
perfeitamente e .com a maior facilidade. 

V. Ex., Sr. presidente, me desculpará este 
incidente, e eu volto ao objecto principal do 
meu discurso. . 

Si os cearenses que emigraram para o sul não 
"prov(trnm Lem, como se diz... · 

O Ss.. RoDRIGUES ImnoR: -Em algumas pro
víncias provaram perreitamente; em S. Paulo, 
por exe,mplo, segundo não ha muito tempo dizia 
o Sr. con~elheiro Martim, Francisco. 

O SR. SouzA M'l>RADE:-... e é o que eu con
testo, foi isso de\•ido ãs cir~umstancias especiaes 
em que elles vieram. lm3gine-se essa gente, 
com habitas e costumes dilferentes, faminta, 
longe da terra natal,. victima de molestias, 
a~soberbada pelo desespero; naturalmente não 
podia trabalhar durante algum tempo. 

O Sn. FELICIO oos SA.lnos : -Os peíores eram 
aquelles que tinham vivido algum tempo á 
custa do Estado. 

O SR. SouzA A.~DnADE:- V. Ex. nãll c.alcnla 
o que foi a fome que assolou a província do 
Ceará; só quem observoll aquelle espectaculo 
horroroso é que póde dar o devido· desconto. 
Estou certo que V. Ex., justo e illustrado como 
é, ba de reformo r o seu juizo a respeito dos cea
renses. 

O SR. FEr..rcro nos SANTOS:- Eu sempre sus· 
tentei aqui a galh<~rdia do caracter dos cearen
ses; o que censurei roi a_ di~tribuição je esmolas. 

O SR. Souu ANDI\ADE : - O que eu quero 
provar é que os cearenses são emprellendedores; 
não são preguiçosos, são muito activos. Os que 
emigraram pa1'a a provincia do Pará entra
Íl.hom-se nas matas, vão procurar· a borracha, 
arriscando-se aos maiores perigos, e os que de 
lá têm voltado para 0- Ceará trazem um certo 
peculio. .. 

O Su. RoomcuEs J uxron : - Já agora o Sr. 
Leitão da Cunha censura o gqvemo por lhes dar 
passagem p~~ra torn3rem à sua província. 

O SR-. SouzA ANDR,mE : - Na província de 
S. P;mlo elles têm dado exuber~otes provas de 
que sabem entregar-se ao trab~lho .. 

E,demnis, Sr. presidente, quem faz todo o 
trabalho no Ceará? No Ceará não ba escravos, 
póde-se assim dizer. A crincão do gado e todas 
as outr~s industri~s são exercidas por homens 
livres ; e eu me ufano em dizer :foi o Ceará a 
primeira provlncia que deu o exemplo do tra-
balho livre. . 

O Sn. FIU.>'lctsco SoDliE : - Vendendo por 
força da necessid~de todos os escravos para o 
suL 

OSn. G.\LDINo DAs NE-vES : -Mas a prodnc~ 
ção não diminuiu; é o que diz o nobre-deputado 
e di;,; muito bem. • 

o Sa. SOUZA .ÂII'l>RADE =~ A prodncção au· 
gmentou; a exportacã~ tem sido sempre sli· 
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. perior ã importação, prova .de que i proporção O Sn. LIBERA TO Buaoso :- A província i\ 
que o trabalho escravo dimiouin augmentnva a· criadora e productoro . 
export.1ção. Vê-se, pois, que nãO' é problema-in- o Sit.' Souu· A..>mllADE :.:.... Para ·comprovar a 
soluvel esse do lraballlo livre entre nós .. Si o veracidade do que vou dizer, peço permissão -:i 
Ceará em !87~ tinha Dpenas 3LOQO escravo_s, cnmara para transcrever, no meu . desalinhado 
segundo o : recenseamento n que se procedeu . discur~o, o resumo destes dados. (Não apoiados.) 
então, terá hoje 8 ou· !0.000, segundo calcnlos · A província estnvá feliz e progredia esp:mtosa· 
fidedignos. - mente antes da secca ; mas quem póde com o 

O SR. FmNcrsco Sonn~ :-E' u.ma prbvin.cia destino 'l Foi uma fatalidade horrível, e praza a · 
muis criadora do que productora. · _. Deus qne nun~a a província da Bahia seja .-

- victima do mesmo llagell<i que pesou sobre .o 
O SR. SouzA A NDR.U>E :-V. Ex. está enga- Ceará niio sómeote com a e~'erilidade, mas com ,.._ 

nado ; e :1 prova disso está na relaçlío dos PI'O- a mais horrorosa eptdemia de que.ha noticia, -~ 
duetos que o Ceará e~"Porta. vario!:~, epidemia desenvolvida no meio de uma 

O SR. FIUNCisco Soou~:-O gado ntlo se ex~ .população de i!O,OOO almas, agglomer:.da n2 
porta. - capital e que arrebatava 800 -victimas tX~r di:f! 

·O Sn ~ RoDRIGUEs lUN!Oa :-Mas hn tambem o Uli Sa. DEl'tlrAoo:- A Bahia tambem soffreu 
café, o assucar e o algodão: V. Ex. então não secca n·o sertão. 
ouviu a leitura. .. '_ O SR. Souz.-1. ·ANDil.A.DE : -Entretanio a popu· ~ 

O Sn. Souu ANÓn .... oE :-::-o~ dados eStatísticos !ação du Ceará não se aterrou com essa horrorosa 
que tenho presentes e aéabei de ler a respeito hecatombe de viclimas, conservou-se calma e os 
da producção do Ceará, mostram que a contar mortos eram enterrados immediat:lmente . 
de :1.856 até :1876, augmen ~ou progressivamente, Fac; 1 V. Ex. idéa doo quadro lutuoso que se 
ao passo que · a população Gscrava diminuiu. desenhara na capitlll do Ceu:i dur~nte essa 
(.d.potados e apartes.) quadra horroro53. 

Est:t producçiio consta de assnear, nlgodão, Sr. presidente, pnrcce·mtl que -qunnto :1 l'l't•) 
café rrowmtl el~sLica e muitos outros gcneroii ponto tenllo dito quunto c possível para Illo~tru 
que'uqui·não vêm mencionados. Temos tambem que os cearenf.es não são o que algumas pes-
a cera da carnnúba;.a gomma elastica ex.trilhida soas mal informadas eju\gando superficialmente . 
da mang:.beira, differente da qrre se extrae da estas · questões, dizem que elles são. (Apoiados.) 
arvore .da borracha, e lhe é SUilerior. A cera · Não pretendo fatig~r 3 altt:nçlio da cawara 
da carnaúba exporta-se em larga escala para .e por isso peço aos meus illustrados collegas quo 

. a Inglatarra e vale 61$ a 7/S a arroba. · se · dignam. ouvir-me, mais um pouco de pa· 
o SR. CAiü.os .1\FroNSO:- E; o melhor meio ciencia . . . . . 

de :-esolver a questão do elemento servil,: ven- ALGu~s vozEs : ·- Estamos ouvindo-o com 
der os· escraTos. muito prazer. 

O Sa. RonatGUBS Jurmm:-Desde .que não -ha o SR. Souu. ~'DlU.O&: _ ·Entendo, Sr . . 
prejuízo parta província, não:é mau. · presidente, que 0 governo imperial não · 

O SR.· Souu ANouo.s:-A.industria da cera ~óde deixar no abandono a provincia do 
de carnaúba salvou muitas fami!ias do valle . Ce,rá, uma provincia tão esperançosa, tão 
do rio Saguaribe, durante o ttagello da secca. fel'til e que ainda contém uma grande popula
Da freguezia do Limoeiro a emigração foi dimi· ção. A provincia do Ceará precisa de melhora
nula pelos recursos que o.fferece essa preciosa mentos reaes, precisa -que se reguarde o seu · 
_palmetra que ali! abunda. · · futuro, :si infelizmente aiada: · appareeérem es-
. Já vê o nobre deputado que <J Ceará não é sas st!ccas periodicas que tinham desapparecido 

provincia exclusivamente criadora ; ·é essen· desde 18~ e. que nos sorprenderam em 187í, 
eiálmente criadora o essencialmente agrícola. prolongando-se até ·t879 · desgraça que nin· 
(Apoiados.) · . · ._ . guem 1>ensava se reproduzisse, e que entre-

.O SR. FnANc•sco- Sooruí: -Ne!ra que sei a tanto durou tres. ·annos, causando os effeitos 
~ • terriveis de que ha noticia. . 

criadora ? . .· . - - Já se vê, pois, qtre é indispensavel prevenir 
O Sa. Souu ANOIL\DE: -Não nego ; mas não o futüro, para que não. aeonte~a o que quasi 

é excrusivamente criadora. ' " §empre succede em nosso p"aiz, onde as causas 
O SR. FRANcisco Sonní:: -Da criação não se são começadas, mas não acabadas, logo qae cessa 

pôde fazer o calcqlo. o perigo. . . . 
· O Sn. Souu ANDRADE :-Perdôe-me v. Ex., -. Sr. presidente, a provincia "do Ceará precísa 
está muito atr:izado em relação aos negoeios do urgentemente, para garantir o seu fut11ro em 
C · · · · · circurostancias eritic:Js como as ·que àcliba de eara. ,._ d 1 · da àtrayessar,- o pro ongamento estrada de ferro 

O SR. FIUNC!SCO Sooxú: : ~Desejo que me vá deBaturité atê .o Cariry. E'_ o ~riry uma·regi:i.o 
esclarecendo: . · · . fertilissima, onde n canna.de,assucar se ·planta 

O Sn. Souu ANDRADE:.:_;Estou me serV-indo . uma só .vez e que produz maravilhosamente 
de .dados estatistieos. que não pode~ ser a'lte!: todos os cereaes.: . · · · · 
bados de suspeitos; São dados sobre 1mport:açao O Cariry ê- uma reiüão ;\rizinba de diversas 
a.exportação, exlrahidos dos trabalhos da praça províncias, do .Piaubyj de Pernambuco,dõ- Pa1·a .. . 
commercial do Rio de Janeiro. ··· . · · ·. .llyba e do Rio-Grande do Norte... '' · · · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 14:59+ Página 25 de 40 

586 Sessão e.u 2 de Agosto de 1880. 

O Cariry é nm vallt: de inesgotavel fertilid~de 
e.o.;; terrenos que a grande via rerrea. que não 
será de certo provincial, IMS sim de intet·esse 
~era!, deYe atravessar são os do~ municípios de 
Quixadá, Quix.eramobim, Morada Nova, Riacho 
do San~u, Jaguaribé-mirim ·e Icó, todos emi
nente.m\!Die productores e que se prestam á-cu!• 
tura da canna, do algodão e do todos os eereaes. 
Acompanh~ndo ne~te ponto ao meu nobre 

ami~'O, o illustrndo depui<Jdo peln proviacia do 
Ceará, cujo brilhante dh~curso a camara aeabou 
de ouvir, entendo que. si ó governo ~•rocurar 
em preheMder C5Sa obra, cedendo ou vendendo 
~ estradu do~ ferro de B;ltUrJté a alg·uma compa
nhia, e auxiliando a esta com a garanti:• de 
juro de 7 "lo ou tal vez de menos ainda, a mesma 
e~trada irá por d.iante e nós ter3mos a nJeltt.or 
gnrantia de qae ns ~ecca~ futura;; niío hiio de 
pronuzir nessa proviucía os estragos que todos 
deplor;11nos. (_4.poiado.<.) lUo de ser ellit:azmenle 
neutraliz3dos. 

Ha tamiwm uma medida suh~idiari:t ás es
tr~das de ferro. medida que me parer.e com
plt>t:od o servi;;o garantidor da ·província do 
Cear·á e~ll rel~<;ão a este pon1o: são os ;1çudes ou 
os re>ernltorios d'agua; nhtem-se esses re~er
V!Itorios levanL:mdo-se mnr;1lhas de alvenaria, 
de pedra e cal ou de terra entre duas mon· 
tmhas que se awroximam. 

Não hn na província do Ceará fa1.encleiro cu 
a~ricultor <JUe n;1o pmcure ter o seu açude; in
felizmente, sobretudo na época pres~nte, os mPus 
com provincianos não têm reeursos para .eml)re
hender grandes obras desta natureza, mas 
todos sem excep~iío e,;tão convencidos de que 
o açud\: é o recllrso mais efficaz em occ:1Siõ~s 
de secca. 

Mesmo durante as seccas re~t"ulares, as seecas 
~nnuaes de seis m~zes, de Jun.ho a Dezembro, o 
açude presta na provi11Cin do Ceará Ulll serviço 
imrnenso : nos açudes criam-se g~do~, plantam
se cereaes, abund~ o peixe e até ~Janr8-se canna 
de assucar, de que se colhem boas safras. 
. De mais esta idéa dos açudes é adaptada por 

. quasi todos os homens da scienci;o, pelos mais 
illustres engenheiro~ deste pniz, que ~e occnpa
ram da seeca do Cenrá, á excep~~o do meu nobrP. 
~miuo, o St·. Dr. Viria to de Mc~deiro>, e do 
illustre Sr. conselheiro f:ap;mema. Mas estes 
dous tllustre~ engP.nheiros não têm razão ; a 
experh·ncia dus f~ctos e do tempo prov~ o con
tr<~rio do que pensam SS. EEx. 

Os a~udes siio uma verdadeira taboa de salva
ção na provineia do• 1;enrâ, e a prova é que du
ra~nte os tres ultimas annos alguu~ açudes que 
aliás não eram de grandl'S dimensões, que não 
guardavam grande quantidade d~ngua, resisti· 
ram e prestar~m relevantes serviços aos proprie
tarios c á população cir()umvizinh<l. Tendo 
cahido em diversos pontos da provinci~ chuvas 
parciaes, algulis receberam agua, fornecendo em 
$eguida os meios de subsistencia e impedindo a 
emigração. . 

T~nho aqui um relatorio do Sr. Pillkas, enge
nheiro bydraulico, enviado em commissão do go
Ternn á pro-víncia do Cearã, e cuj:~ opinião eu. 
julgo muito competente neste assumpto. 

Diz elle (le)~ 

• Os acudes como 'meios propostos de reter 
agnas pluviaes e irri,:ar te;-renos da circumvi· 
zinhançn fõrmam um excellente meio par~ evi
tar em-grande parte os elfeitos terriveis de uma 
seeca, como tamoem. d~s inundações, send~ 
elles constmidos I;JOr quasi todas as nações con
tra um e outro m;Jl. 

·• Cito os grandes reservatorios construidos 
na Fnnça e luglalerra para a desrruiçào das 
a~uas e c<Jntra a~ inuudttçues annuaes, os da 
Hesp~nba 'construidos ha 300 annos e v restando 
serviço5 immensos; e os ultimaouente c .. n,;trui
dos na Al~eria e India contra os effeilos da:' 
secea, que já deram excelleute~ result:~dos e já 
ci t~dos pelo presidente da commissã•1, o Exm, Sr. 
conselheiro Be:ourt~paire Rohan. 

' Além disto a idé3 dns açudP.s já tem raizes 
muito fortes na província tendo os que foram 
comtruidos em unw e~~la tnl para resistirem a 
mais de um anno di.' ~eeo·a prest:tdo St'rviços 
grandes, salvando qu:tsi todo o gado e parte da 
plantarão aos respectivos proprierarios, com~ 
me eonsta entre elles o do E:xm. Sr. Dr. Jose 
Julio de Albllf.l uerque Barros, actualmente pre
sidente da proviucia, o do Sr José AntuuJo dJ 
Moura Ca\'alcnnti, e mais outros bem conhecidos 
na provincin que não seccaram. , 

• Não temos ninda ID·Jlivo algum para dizer 
que os a~mdes tenl1am prejudicado a salubridade 
da circ:unvizin:wnça. 

' Os açudes que se tiver ·de fazer no caso de 
realizar-se esta idén, serão construido~ por meio 
de uma b:.rrageru a~, alvenaria. munida de um 
ovacuH<lor para a limpeza dos mesmos açudes e 
um desaguadouro para as· agua~ superfluas, e 
nunca serão inf~;riores a iO metros de altura 
ou um contuito de 1.000.000 de metros cubicos 

• Nos ·casos em que o solo niio offerecer re
sistencia bastante para supportar o peso de uma 
muralha construir·se-ha barragens àe aterros, 
sendo calçado do Indo d'agua e tendo um lnlude 
de metro -!l nieio pelo menos. · 

c Estas· barragens não serão superiores a 
1.5 metros e terão um evaeu~dor e um desap;ua
douro construidos de alvenaria . 

• Admittindo 20 metros como allura media 
de barragens de alvenaria tert~mos, segundo o 
perfil typo por OJim calcubdo,t:m metros cubicos 
por metro corrente de muralha, orçando-se 
uma muralha de 100 metros do comprimento 
medio em 270:000~000, · 

' Dotando- se cnda município com um açude 
destas dimensües elevar-se- hão as rlespezas . 
tot~e~ a 8.000:0006 e no maximo a i0.000:0006 
somma orçada pelo illustrado Dr. Bnarque de 
Macedo. • 

E~se engenheiro, tendo exposto sua opinião 
sobre us meios propostos para dehnllar as~eccas, 
com os quaes estou de aceõr.do e consi~tem nás 
estradas de ferro e açudes, diz ainda sobre esl8 
melhoramento: 

• AçuDES- custo, 8 a !0.000:0006, effeito: 
a irrigarão dos cnmpos e por conseguinte sup
pressão absoluta de qualquer soe corro por p~rte
Clo governo nas repetições da secca, que. durem 
menos de Ires annos •• \ccre~ce que além da sup
pre8sio dos soccorros por parte do governo o 
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mesmo tir:n-8 lucro do usofrncto dos açudt>s e causas superiores. ainda não. inteiramente . su-
da pesca. . . jeitas â at:<C;ãf• humana; é. todavia possivé moc ... 

« E' claro que as nossas vistas se dirijam a dificar seus efteit<Js·, neutralisal-os e pelo menos · 
est.1 ultima propos-ta apresen111ndo ella l.odas as retard~l-os. . · .. · 
vantagens desejaveiS. j>ara evitar" OS effeitos de < 2.0 Qne us. meios, verijJc~dos pela . expe-
uma secca. · riencia e approvados· ·.pela sciencia, r.onsistem 

c Mas teremos ·uma re~olução nielhor'ileste na modific~çiio e melttoramento rlo clima. 
problema, admittindo-se além da construcção • J.• Que 'O .clima póde i:nodificar-se, consg
de açudes a construeç~o dss tres linhas prima- guindo:~e reter O$ vapores aquOSO$; atig-men
rias que sempre prestaram serviços immensos tal-os Sllbre o solü. Já um s:~bio di:;tinc~t.o· linha 
nos tlagellos como o actu;1l e que nos tempos or- dito, q11e a atmo~phera ·é laboravel como o solo. 
dinarios expl<l raram as inegaveis riquezas. !la- • ~-· Que os .V11pores pehtgicos, que en1 tão 

- turaesdesta· provinda. grande massn pasl>am sobre a provlucia, arran• 
• A' vista do l!iW ~c.,bo de expõr, tenho a cados do ocenno pelo calor intertropical, e !e

honra de provôl" a V. ~x . ;:s seguintes medidas vados pelos ~liseos, podem ser retidos e eon- . 
a tomnr : densados pelos Cócos de condensa~ão. 

• A e:mstrucç:io de trint:~ açude~ que resist<lm • S.• Qu~ essr~s fóCI.1s podem crear-se, conser-
a tres ~nnos de sc!cca, niío contendo menos de vando e planttmdo florestas; e por meio da 
i.OOO.OOO de metros cubic:os d'agu". nwss:1s d'a:.rua que se podem reunir. 

• Estes açudes terão uvparelh: •s pro v rios vara • 6." P~1rece qne e$s~s ;:n~~sas d'agua podem 
a limpeza, a· qual se tem d~ proceder de tempos :obter-se po'r meio ele a rudes em qu;lltJUer parte, 
em tempos, e outros [J!Ira Facilitor a distribuieão por meio de reprezas nos rios, e princi pnlment~ 
das quantidades de aguas necessariliS para ü•ri- por comportas nas correntes perennes que des-
gar os terrenos . · ' -=·cem das serras. · 

· -O governo desapropriará o terreno do açude 
como tambem uma área. em redor dclle. 

c Este terreno será declarado propriedade do • H . O terreno do · sertão e dos sopés d:JS 
estado e o usurrucl.o da pesca e pal'tagem será ·serra.; é em geral de um:~ producçlio espan-
arrematado durante as estações ordinaria·s. tosa. · . . • 

• Qu~ndo neccn se declarar fica 0 respectivo • No lpú (ao pé da lbtapaba) a C<Jnn~pl~no.:l·t:t\ 
contrato .sem eff,•ito e entrarão os terrenos em u~a vez, e repro~uz sempre; a _questao e a hu
uso publico, servindo da mesma maneira como m1dade. Logo, pms, que por me1os de reprezas, 
aetualmente serve a lagôa Jijoca que sustenta _ e comportas consegmr-se es~a condi{'ão, nada 
33. OUO familins por meio da pesca'; conforme de· será m:ds fncil do que plantar nrvores, formar 
c:larll o e.ngenheiro encarregado desta .zona. florestas, ou qualquer vegetação, que por sua 

• Será creada uma direccão qne regule 0 ser- frescura concorra a augmentar a ncçiio· evapo-
viço dos açudes. • raute e eondensante das nguas reprezadas. ·· 

• O custo dos :~çudes Dão se elevará a mais de • U. O facto de um período tão longo de 
tO mil contos no maximo, ~ndo a construcção mais de 30 nnuos sem rt~petiçiio do phenomeno 
realizada e.m tO annos por meio.de uma verba da sêc~.:J, apezar da permanencin, ou antes 
de mil contos por :~nno. · · aggravaçâo das causas uatur~es e · arti fici :~ cs, a 

• ~.o O governo fornecerá gratuitamente, por que se attribue,_ parece protestar . contra as 
meio dessa commissão todns as indiC<Jções ne- regTllS que da observaç:1o e da screncia ficam 
cessaria> para con.~trueção de pequenos açudes, deduzidas. 
aos partkulares que o requererem. • Mas convem attc'n.1er: i." que a c~usa prin-
. • a.? A co_nstrucção de estradas :de ferr-o da cipnl da 1ntensid ~lde e variaçf1o da: correntes 

fortaleza 11 Baturité, de Acaracú para Sobral e ar:ie~s. escapa á nos~a npreei:.ção, sómente póde
do Aracaty ao Icó, reeommendando-se em pri- se dizer que, quand~ a mesma causa reprodu
meiro lugar a continuação da estrada de ferro zir-se, os meio~ artificia~ podem modiflr.al-n ; 
de Baturilé. , ~ -0 que, comquarito as derrubadas d3S matt.~s e 
c · A idéa dos açudes extensamente desenvolvida incendios tenham continuado na mesma ou 
no · folheto a que me referi do . men sempre maior . escala, os açudes ou pequenos reprer.as 
saudoso amigo o nobre senador Pompeu, ê d':~gua têm nugmentacJo,na maior quantidade, 

· tambem partilhada pelos Srs. Ribour.as; z. B~r- neutralisando, senão su~erando o darnno pro
raso, Alvaro de Oliveira, Bezerra de Me- duzido por aquelle mal. • 
·nezes e conselheiro Beaurepaire Rohnn, emfim, O infatiga\'el c beuemerito cearense, cuja 
por todos os cearenses q11e têm conhecimen~o perda irreparavel n:ío cessarei de lamentar 
dessas obras, e de sua utilidade pratica. (apoiados), conclue deste modo as suas patrioti-

0 illustre sen;~dor Pompeu, quando em !877 cas considerações: · 
dava o uUimo brado, deplorando a secca que se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... ............. . 

· approximava e prevendo seus .effeitos horriveis, ....... .. . ...... ..... . . ............. . ....... . 
·na excellente Jfmwru~ sobre o clima e secct~s drJ . . c 7 _.,A experiencia de mais de uma calamidade 
Ceará, o melhor e mais completo estudo que se vdu.ensinar ao· sertanejo~ em geral .:~o cear:ense, 
tem feito s~bre o ·assumpto. resume esse mspi- que -os meios ·a seu alcanee e dos poderes pu-
rado trabnlho dizendo : . . . . . blicos para, s!não ev.itarem, ao· menos neutra-

ciO. · Do ·exposto.eonclue,se ci ~e~nte :· tisarem .os ,terriveis effeitos .da seeca,. estiio. ,na 
· .· · · · · · ·. construc:ção de açudes, reprezas.d'.1gua pluviaL .. :·{.';Que 'si. d~· tÕd~ 'Jiãõ"f<iàci~ . obstàr à'~é: c Obras ·semelhantes já existiam em. qnanti

petição do phenomeno das seecas, ,dependente'de dade por diversos sertões da pro~iii.cia ; .porém, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 27/01/2015 14:59+ Pág ina 27 de 40 

Se.Ssão em 2 de Agosto: de 188Ü'. 
================== 

fr:lcos, construidos só de lama secca; os g-randeJ: facílima construcçUo c· [>OUCO despendiosa. Não 
invernos do triennio ultimo os arrombaram na proponho sómerite a·s aguas ou· rios açudados 
maior parte, e não foram- resta)lrados. em - extensões _·de quatro ou < cinco ·Jeguas; 
• • ús poucos que restam estão ainda pres- como ltlmbráram os meus illustrados collegas 
t~ndQ grande scrvioo, já fornecendo aguada aos eonselbeiro llohnn c Dr. Coutinho. Além. 
ga:do5 e gente, jâ entretendo alguma verdura de eu, talvez por niio conhecer as localida~ 
para soecorrer aos gados mindr.s. - des, não me conformar com a facilidade e 

< Si algum dia o povo do centro do Cenrá, c pouco dispcndio, nluis notaveis, com que se 
províncias v:izin!Hls nas mesmas condições, se con~eguiriam tão vastas surerficies d'agua, en
reso!nrem ~ 1.omar ~o sério obra semelhante; tendo que os açudes -devem -estar nos centros 
sr os poderes publicas, em falta de iniciativa populosos tamilem, em muitos-onde não ha rios 
~articubr, animarem e promoverem tão sério a açudar, onde tudo se deve construir. 
melhoramento, as crises futura~ da secca nilo se- • Creio que não exagem lembrando (JUe stl 
riio tão terríveis, como a aetual, e as anteriores._ poderia construir cerca de 200 açudes na pro-

~ 8. Agora mesmo que o governo tem, para vincia do Ceará cnm capacidnde cada 11m não 
soccormr e s~1var 3 popu!aç5o. de prestar auxi· inferior a 100 milhõos de litros, e com o dis
lio em larga escal9, si houver ·intclligencia nes- pendiÇ) dr. !0.000:000~. Para isto contribuirá 
m medida, ó occasifio de emprehenderem-se muito a modicidade do sal~rio e o concurso 
ubras semelhantes em diversos pontos, no menos particular. 
nos mais proximos á capital, onde o soccorro • A construrção da estr~da de ferro e de cami-
póde mais facilmente cheg-ar. nhos conve1·gentes p3ra este e para as localida-
- .~rnnde o góverno empregar o povo em obrns des mais abrigadas, é medida muito s~lu1ar, que 

taes, p3ra dar-lhes um ~a[ario-dccente, em 'Voz em tempo prcvinirágrilndes ·maleg, Sfibendo-se, 
da esmola aviltante, e achara milhares de braços comi} ~e sabe, que as seccns não são como as 
c por modico satario. inundações, que sDrprendem, mas que até se 

• Infelizmente estã em nossa indole e hahitos, avizinham a passos detid••s. 
Que só n_a occasião do mal são ltJmbrad~s certas • Nestn que~tão o instituto nadn póde fazer 
mlldidas; passado elle volta-se ao índ:fferentis- por si. Sem ac~io, ~em meios, sô lhe cabe 
mo costuwado. Os 39 annos ferLeis de 18~5 a appellar para o governo. E' isto o que deve 
i87i illudirnm o ceat·ense, flzernm-no esquecer fazer. - · -
iia repeti~lio da secca. • • Natural mente o governo nos apontará o 

O nobre ministro d~ agricultura enviou para dr~oLt; mas não ha deficit qu~udo ~e trata de 
t, província do· Cearã um engenheiro o Sr. salvar n vida do cidadão,~.,u antes salvar a hu-
Rcvy, que me dizem ser muito compclente nestas manidade. -·-
ruatcrias, para estudar. as regiões e Jocalidacles • Foi um serviço real denunciar ao paiz a 
em que se podem fazer r.çudes, existeneia de um defiât, m?.s esse deficit, que 

Pela minha p~rte entendo que o nobre minis- cada- um exagera, vai atirando o pniz pnra traz, 
tra deve recommend~r a este enl;enlleiro e parece que nos fará até morrer á fome. Desde 
l(ue seri~ m~is convenien~ n~o emprehender que me entendo, que a Italia c a Austri~ vivem 

- oJ;ras de grmde custo, que podem niio ser ren- enf deficit financeiro; e entretanto é no regimen 
liz;nveis nas ~ctuaes circumstancias do paiz, do drficit que e~ se$ paizes prosper~m, o deficit 
mas sim ~cudes de medianas dimensões como nas ·finanças é cornpemado pelo saldo àn ~abe
ii:tdica o si. Pinkas, os quaes custando pouco re- daria do povo e do governo. 
lativamcate, podem cntretnnto prestar grandes - ~ E' esse ~aldo (]nc eu desejo tMha o povo e 
.~e.r"\"'iços {, lavoura e a população em gorai. - o govc1·no _hrazileiro. Certamente ]lOl' todas as 

O u<.lbre ministrCl da agricultura conhece despezas inuteis ; haja corngem pnra isto, mas 
peTreit~mente _e~se ~e;-viço como todCl$ aquelles n5o se deixe o paiz retrogradar pela ignornncia 
q_ue corr<ltu pel~ sua reparliç5o, e estou certo e pelo pavor. Se a secca é remediavci, salvc-so 
de-que ha de tornai-o em consideração. a vida, perca-se tudo, menos a honra e a exis-

Sinto basLnnte que-o nobre ministro ~i.-esse tenci~ dos nossos cidadãos. " ' 
Mcessid:~de=de retirar-se, mas .espero que • as • Asoim, ,·umpr~mos a nossa misslio: o gover-
i)reves consideraçõ~s que estou f2zendo h :i o de· no que faça· o seu dever. 
;,r.r .attendidas por S. Ex. · Nas criticas circumslnncias do paiz eu bem 

Além dos illustrados engenheiros cujos nomes vejo que n:io é 'POssível fazer-s6 tudo; mas de· 
mencionei; vou ler tambem a opinião autorizada sejo qu~ não ·sejam abandon~das as idéns que 
..:;0 nobre ministro que, na sessão do inst-ituto podem salvar n Pt'Ovincia do Ce:mi dos effeitos 
p()lytecbnico -u_e 18 de Outubro de 187i, sob a desastrosos de uma nova secca, a snber: cstradn 
prcsidenciu do Sr. Conde d'Eu, assim se expri- de ferro para o Cariry e· açudes. · 
miu no final do seu discurso então· proFeri-· · Eu- quizera que o nobre ministro estivesse 
do (lG): presente p:~ra dizer-lhe que associo-me comple-

• As principaes medidas, as m~is urgentes, 
não ha duvida, são os açudes, a estrada de ferro 
de Baturité ·que é o centro mais fertil da pro
vfncia e a~ estradas convergentes. . · · , . 

• Os que conhecem os sertões do norte sabem 
que a medida pela qual mnis pugna o sertanejo 
-e- a construcçâo de um açude na su:~ localidade. 
E' a mr:dida mais _salutar e mais. prompta, de 

tamente ás suas vis1as e ás su~s idéas. 
· O ~Ít- LrBEnÁ~o B.1.nnoso:-O nobre nlinistro 

retirou-se por objec1o de serviço. 
o Sn. Souza Al'<DnADE:-Já o sabia. s_ Ex. 

teve a bonda~e de mand:n· communicar-me que_ 
precisava relzrar-!;e-_ _ _ · ' 

Eu tenho n 1!13}$ bem fundada esperança de 
que o nobr~ mm1~tro ba de desempenhar a sua 
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missão e realii:ar.:as .sms idéas relativamente nngmento de um:~ das velhas colisi:fnadaS-a do 
· ao· Ceará, _ _ § ~4-;-conr n·quantia de~ contos de réis, que . 
· . -Esqueci,me de um wnto importante, .relati- serão destinados· á desobstrucçilo dlis c;achoeiras . 
nmeote a!Hrabalhodos cearenses. A cam~ro :ao rio ~arnalryba. ·. . , · . .· .. . . : 
sabe· que o governo mandou. construir a. estrada, · · A -navegaç.'io . deste rio, Sr; presidente, que 
de ferro d~ Baturité nas circumstancià.s as ·hoje se ' faz· regularmente na exLensao de HiO 
m~is calamitosas. Pois bem, nã.o se cham·ou para ·leguas, !ar-se"ha na extensão d~ mais de 300 
nlli um só artífice de fóra ; todos ·. os serviços 'leguas, . com o nugmento pedido. Como V . . Ex • 
. ror~m ·feitos, des~e _o principio, pe!os ceareris. es . sabe;" conta a 'provmeia ~o Piauby mais d!l 200 
ens1nados pelos d1stmetc> engenlleuos encarre-: Jeguns ·de N .. a S , e maB de 70 de L. a O. na 
gadol> daq:nelln obra ; covoqueiros, carpinteiros sua maior largura, entre o grande rio Parna~ 
pedreiros e trabalhadores, .. todos eram cearenses. byba, , q:ue a separa do Illaranhlio, constituindo 

Alli prepararam-se artífices e offieiaes de o r- o seu limite. occidental, e a serra Grande-ou da· 
freios aptos para serem mesmo reclamados pela lbiapada que lhé serve de limite oriental, sepa~ 
eslrada de ferro de Paulo Affonso, para onde ai·. rando-a do Ceará: limita-se ainda pelo ,g_. com 
guns seguiram. Ja vêm ·os nobr_es deputados as províncias -de Goyaz e Bahia; . 
que ·a idéa que combato é inteir:~mente falsa. O seu immenso tcrritorio é coberto de cai:np()s 

Ditas estas· palavras, eu e~perooque o governo de excellentes pastagens, de ricas matas virgens, 
actual nlio hn de esquecer a província do Ceará. cortado, de··grande numero de rios. Tendo as 

Por ultimo lembrãrei lambem o porto, a res- melhores proporções para dive~as inaustrias, 
reito do qual nada mais poderia acrescentar .e· para representar no futuro um papel impor, 
ao que· disseram os nobres deputados pela minha tante, está redul-ida, . qn~i exclusivamente, á 
provioci3, quando se referiram a,esse melhora· industria da crenç5o do gado: e nem desta 
me o to iost.·mtemente reclamado pelocomroercio aurcre todos os proveitos, porque consiste na 
e pel;l lavoura da província. .exportação . do gado vivo. e na de couros, tanto 

Terminando, dP.claro a V. Ex. que tenho a paro o estrangeiro, como para as.provincins vi~ 
. mais intima convicção de fJUC, mediante as me· zinhas: . 

didas aqui exp<Jst:l~ c_ cóm o esror\!> e energia -· O S:a.- ·An..>.GÃO BllLCÃo:- Não lla lavoura 
dos meus comprovmctanos, o C~ara ~a de em nenhumá? 
poucos nnnusrcnaseer das protmas cmzns como 
a phenix. da fabula. (M~ito bem, mu.ilo _bem. O 
()l'ador c comprimentado por diversos Srs. depu
tados.) 

O Sn. JosÉ BAs~nN:-Pian~·se algum algodão,· 
algum fumo, e a canna de assucar em mu;ta pe, 
rjuena qllantidade. O sólo se presta porfeita· 
mente á cultura, mas a provillCia luta com em-

O Sr .• To~ê Ba.sson:-Sr. presidente, baraços, que tem difficult:ldo o· desenvolvimento 
não póde ser agradnvel aos nobres deputados, das industrins. O produelo do gado. ·de que 
que ainda se acham presentés, e llm hora tão ncabei de fallar, fornece;ao piaüti:Yense os meios 
adiantada, ouvir a um orador de ·tão limitado de subsistencia, dã-lhe n abnndancia; entre
merecimento (não . apaiad11s) ; prineipalmente tanto a.camara comprehende que' nüo .consiste 
t~ndo·a ses..~o sido ab~ilhantada pela presença, nisto a Ielicfda1e dos povos, quenlio encontram 
na tribuna,. dos dislinctos ora.d.ores que a occu- restrieções ao desejo de enriquecer e prosperar. 
param succcssivamente. Mas podem os meus Falta ao piàuhyense animação, .meios e ele
hOnrados collegas ficar certos, desde já, de que mentos oara 0 desenvolvimento di13 indtistrias 
não . abust~rei da atlenção que -benevolamente de que e capaz . . 
me prestam; serei o mais breve possível, por-
que só tenho em vista fazer poucas considera- Estudandons e<~us:is de atrazo do Piauhy, nJo 
r,ões sobre assumpto de interesse vital para n sei, Sr. presidente. si r..osso determinai-as: Sei 
provin"cia odo Piauhy, que _ tenho a honra de porém, guc elle é grande. Acredito que redu
represenhr, e provocar a opinião do honrá do. zida ;i condição de província central, encravada 
sr. ministro da agriculturn sobre :l' emenda entre 3S do Maranhão ~ Cenr:í, sem littorol, 
CJUe vou submetter á delibQração da cnmara, toda a sua seiva era sugaMporestasprovincias; 

. rellltivamente á ma~ria. . . . absolutamente até certa época; e ainda hoje em 
Serei breve ainda·, porque desejo que .esta: gr:~n~e parte o é; e nesta circumst:mcia .não 

sessão, 11ue tem corrido tão brilhante pelos dis- . posso deixar de· enxergar uma. das principaes 
cànsas do seu atraio.. · · · 

_ ~~~~J011r;J~~i~~~b.~;-~ g;m e~~=~~e a~0~~0 ~:á .· Dcsdtdonga data creou-se uina altandeg-.'1 .na 
das esperanças do nosso partido, o Sr. Rodolpho · c!dade.daParnabyba, mas sem a_ navegaçi'i_o ~~ 

. Dantas, que deve em seguida proferir n sua p:1- 'TIO do ·mesmo nome, o commewo da. provmcta 
. lavra elegante. não. tinha meios :,para fazer exportar ~ós seus 
· .·o .~ssumpto de 'JUO me vou occupar; Sr .. pre~ productos, nem via · eommoda que animasse a 

. siden,e, o que censidero de vital . in~resse para . importação. d:iquelles do que preciS3Va .. 

. • a minba'provineia, é o da t;tavcgação do grande Sendo1 como era a antiga capital, a cidade de 
rio ·.Pamahylla, praticada,: desde alguns·_annos · Oeiras stluada em um sertão remot(). tornava-se 
~fd~~1~~~i~~;~(v~~-~es su~ven~tonada -~~~~:Ci~~·:di~~~ilJ}Y-osp,ert~a(Ie :~~r~_gress,~.-~3 

~. ; :. Inscrevendo-me c contra ,. na discussão-d_o .. ~-ei~a_de· d~ Ça~ias, · tiio ~ota~el }ltlfa~_riquez~ 
presente orçamento,,não) ive em vista f:~zer op~ immensas q~e a~cumulo~, .:tornou~se:~·, emponc 

, .posição a qualquer da:s .·med!dai; p~pOStaS ; mas: ··dO tomroe~IO ~O alto~rlão do_ lfaran~a_o;.e'~O dl 
sómeiile ~dit á camara ..:dos Srs. deputados o toda a_ proVt~cu~;d~ Piauhy, P~la~ fa~~hdade- que 

. •• . - • • • · · . •. ...• '•,: ·. • . . .. . . «•'. 
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tinha da expedição de p~oducios pela . via flu ~ que pouco favorecia a emprez:i; autorizàildo o 
· yial do lt;1picil.rú. _ . . . . . .deiP~ado do governo, o Dr. Antonio de :Brito 
. ·.· Em !85~ o actual Sr. presidente do com:elho, Souza Gayoso a escrever em i8tl3 estas p:llavrns 

que entiio administrava a província do 'Piauhy; , em seu relatorio: • A. provinda, .é 'l"erdade, 
. consider~ndo as vantagens que a mu•1ança da tem-lhe prodigalisado (á companhia) ·ravores 
. caJiital para _a m<~rl!em do rio Parnabyba, t ia' · ."tnuilo superiores ás suas fortas: o ultímó eon-
ria á provineia, realiwu essa mud3n,;a,· fun·- · tra to entre eJJ:~s bem demonstra; was nito assim 
dando a cidade de 'l'berezina, que é hoje uma o ~·ov.erno g·eral, quando aliás são inconte~taveis 
extensa cüladtl. Concebeu-se desde logo a idéa os !urros que desta navegação tem nuferido a 
da naveg:1ção por vapor no grnnde rio, onde só !iuenda nacional publica, e mais e~peei:~Jmcul!l 
se conheciam as lanehas e canõas; nH>S tiio pnu- a alrandega da Parnahyba. • . 
cos eram os recursos da provincia. qne sómente Tod:tvia a companhia emprel.lendeu nesse 
alguns anno; Jel'ois do uotavel facto do estabe- anno de 1863 a primeirn tentativa par:~ Jevnr a 
lecimento da capital no sitio em que e&tá, foi navega~;ão á cima da cidade de Therezina : o que 
inici11da a nave)!'açno a vap;,r. con,eguiu por mais 40 leguas, nté á cidade do 

No relatorio que. no L " de Julllo de i858, Âf!Jarante. Iusramente nest~ época, em virtudG 
apre~entou á :~ssembPa provincial o nobre se- do· con tr:~to de :1.6 de Ag·osto de i862, foi redu
Dador pela Bahia, o Sr. conselheiro Junqueira zida a subvenção provincial de :!:0006 para 701)8 
aununciav~ que dentro ~m p<>uco seri1.1m ml· por viagem redonda, sendo obrigad:~ a provincia 
cadas pelo vapor as aguas daquelle rio. Man- a assim proceder pelo !l.áu estado de suas finan
d;ira S. Ex. pr ... ceder a uma ligeira limpeza nas ças ; e entretanto, a empreta já olfcrecía ·base 
mar:;ens e I dto do me~mo r io, conforme per· para que ·o governo ger~l tom~sse em consido
mittiam os . acanh3dos recur~o3 da província ; ração e auxiliasse o seu de..;;envolvimento. 
estabelel'eU um deposito de 50 toneladas de Servir -me-hei, Sr . · presidente, de alguns 
earvão de pedra Dll cid:1de da Parnabybu, e dados estatísticos colhidos no relatorio de um 
alguns de lenha, em diversus pontos da ma~em dos illustres tHlministradores que tem tido 
do _ rio, entre os portos da Parn3hyba e J.be· aquella prÇJvincia, o nosso collega o Sr. D1·. Fran
rezma. kfiu Doria,- pãra provar qu~nlo proveito nu!eriu 

Foi sóm~nte em i8159, sob a administração do a província em poucu tempo com a llf!l·e~~ção . 
Dr . .:\.ntonio Corrêa do Couto, que chegou á fluvial: é 0 relaturio à e i~ de A!(OSLO de 1865 . . 
capllol o vapor pela primeira vez, tendo per· No qu!nquennio an~erior á existenda dn emprGza, 
corrido sem embar:t~o algum 9~ J~;guas . Isto é, nos exercicios de 5:3-5~ ~~57-58, o valor 

Pnra razer frente aos s·us serviço~, contava a da importação foi............. Sf! · :746$~i0 
companhia com (l modica subvenção de dous dito da exportaç~o ....... ~.... 902 :987~í:J9 
. contos de réis que lbe dava o governo ger:J!, e 
. outra igual, que recebia do governo dn pro· L790:7a48149 
nncia. ' . 

Entretanto, no quinquennio seguinte 1>8-59 á 
O Sa · FitEru.s:- O que era muito pouco, at· 6i-ti3,p rimeiro depois da existencia da em preza, 

tenta a n;1tureza do sr•rviço. 0 valor da importação foi.. .. .. . L 78{):583~{ 
O S11. JosÉ BASSo:> : - Reeonheceu~se, sem dito da export~ção.... ... ... .. 1.603:t906']85 

det.;ora, que a uavega,ão do rio estava lon::re 
de corr~ponder ao seu rim, limit;1da tomo e!'A 3.:383:774.~?6 
en:re os dous portos referido!'. Entretanto, o seu A uÜf~:renç.1 para n:a is no segundo quinquen-
dc::en>olvimento de~ndia de estudo$ espt!eiaes nlo ~obre 0 primriro é de !. 593:039~927. 
que a pro~incia não IJ()t.lía mandar l)ralicar por Este desenvolvimento attribue, com toda 8 tal~ de recur~s: pelo que em !860 o nobre 
s~nador ]Jeia i-·arahyiJa, 0 Sr. C•\Dselbeiro lJiogo r~tão. o illustre ex-administrador ;i navegação 
.Velho, que adm!ni;;trava a_ provinci .. , sollícitull do rio Parn:11lyba, e assim se tlXpressa no_ seu 
. do I!'Ot"erno a Ida do ena-enbeiro ttvdraulíco relatorio : • Emprez3 nascenm, a navegação a 
Bcrtbot, gne se 01cbnva em cotnmiss1io no Ceará, vapor DO rio P,arnahyba tem, não obstante, Vi• 
para !JN. Ceder 3 e5ses estudos. Esta reclamaP.llo vi ficado com sua influencin as fontes da nqneza 

• ~ · l d"d ..- publica e partkular. A que, sinão a ella nn 
nao 01 a ten 1 a, e a companhia continuou a maior parte, im];utar 0 de:>envolvimento que .. se 
lutar CQm ·grandes difficulda<ies. Conv inha ex-
plorar a navegaçlio para· 0 sul da provinciu, vai opP.rando na agricultura, no commercio, nas. 
zooa mais rica, em que podem as inJu.strias finanças garaes e provinciaes, eomn deixei de· '· 
medrar, unõcha grande numero de rios tambcm monstrado 1 A que, senão a ella somos deve
Mve.gaveis, como se tem reconhecido . . . dores dessa facilidade de transporte, que 3lém 

de accelerar a pr..~paga~;ão das luzes, economisa 
O Sn •. FREITAS:- Apoiado. as despezas da producção, e por conseguinte as 
O Sa. IO;OB BAssox :-.. . sendo !aeil o trans- do eommercio? • - · 

porte de produc:ns, já de suas margens, já dos A r.amara não_põde deixar de concordar que . 
pontos do interior da provineia, e jà finalmente uma empreza nascente, cercada de difficuldades~ . 
. de pontos das próvincias do .llaranhão Bahia desprovida de recursos, I{Ue no primeiro quin· 
MiiUis e Goyaz,que exportam ati'avez de grandes quennio de sua existencJ~; qmmdo:tudo .est.1Vl1 

-peri_gQs e d~spendios os ~os productos para o em embryão, apresentava tio lisongclro e espe-
Para.pela-vla do Tocantins. · _ rançoso · resultado, devill já ter -merecido a 
. Os algarismos . vieram provar sem demora as a.tbnção do governo. · . ·.- · · -~ . 
vantageDS que auferiam a provincià e o Est<tdo, o SR. FamAS : - sem duvida~ 
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· OSn::_Jost B.A.SsÓN:-Não quero, Sr; presidente, medida.exa.éía daquellurriscada tarefa. P~rao 
cansara:a\tenção da camata'por.muito tempo; m:~s fim .que · tenbo em-vis!a, basta diz_er q11e a expe-· 

. perlliiua-me V . .Ex. algnmas ·considera~ mais, .. dição Cl)nseguiu ir até o lugar- smpedrado...;.... 
pois -~ de:grande impm'tincia este· nssumpto:· · distnnte 30 · tcgti~s .de Santa Pb.ilomena, que deve 

Referindo,me ainda á administração do illu~tre ser o. poutn termiual da naveg~çiio, ·ten,Jo visi
Sr . . Dr. Franklin Doria ·, que llSSI:!:nala uma tndo so· IegU:a~. -Foi a mais hlpor\ante das ex- . 
época not~vel p~ra a empreza 'de ' n&vegação pediçoos tentud~s. Honra aos atlrnini,;tó1d0res e 
fluvial de minha provin.-ill, direi, que roi dtl- á companbiiique não' tem poupado esforços parn 
rante ella, no anuo de :1866, que· se ensawra.m que a pNVinei:c :1ufira da nave:.wção \odas as 
nov:is tent.,tivas de sua exploraçiio. Depois'de vantaa-ens, que se devtim esperar delta. 
duas mallogradas no anterior, emprehendeu S. No anno pass;Jdo, ~dministrando·a llrov incill 0 
Ex. no v<~ expedição; ele que f~r. parte, ani- illostre :lr. des~~mba1·g-advr Lustosa elo AID<Jr~l ;. 
mundo com sua presenç:~ este empreendimento, du aeeor.Jo c•Jm ~ companbi:l, tentou-se ;..iudà 
e noanirestando a r.oovicção que tinba, de que uma vez a viagem a Sant~ Pbilomc·Dd, que não 
o futuro e prosperidade da província ligav<1m-se !oi levada a effeito por ter naufragado o vapor 
intimamente á navegação do seu gr~nde rio. Junq•uira ao tr~nspõr a perigosa cacboeirn da 

O Sa. ARAGÃO ButcÃo:-Apoiado. 8011 EspP.rança. • 
O Sa. JosÉ BASSON : - Atravez de grandes Sr. pr!•Sldente, eu poderia aprAsAntar a opi-

di.lliculdade>; que conseguiu venc~Jr, transpondo nião de cada um dos admlnistradorrs rJll~ tem 
perigosas'cachoeiras.levou a nave~ação ao porto . Lido (I Piauby desde :1859, ~ara provar que 
dos Ve3dos, 3! leguas <~diante do ponto ate então torlns elles enter~dem tJUe o futuro da pr<•Vinci3 
naveg~do . Tentou nes5a occasião a navegação est:í ligado intimamettte á :;orte 41~s~ empreza . 
do riu Gurg.-ia na--distancia de 8 ll;)guas, e de· o Sa. FHEITA:>:--Apoiadú. To· los assim têm 
pois a do rio Canindé. No seu posterior Nlatll· pens;tdo . · 
rio, referindo-se a este brilhante ~uccesso, diz 
elle: · O Sa. losÉ BASSON: - R~Leve a cama~a que 

<Da :navegação a vapor 3 M~:nga, Jerome- occupe a:nda por alguu~momento~ a sua preciosa 
nha, Santa Pbiiomen~ e Bom Jesus do Gur-· attenrão. Desejo mostrar, pot: dados e> tlti:;ticos. 
~eia~ ,-pende o rmuro do sul (la_provincia. Pen,;o, a grnntie 1ruportancia que, por outro lado, pará 
com o onthusiasmo que inspira uma grande a vrovincia, t~m esta uavegnçào. Tomarei pGr 
idéa, que toda a demora que· houver em levar e:templo o cxe_r:cicio de 18i0-1871 : 
essa navegaç.'io ao~ pontos indieados, serã senão o valor 4a !mp~>~taç.io directa __ Pe_la_u_rr.a. n_de

00
,.a 

um erro, ao menos um descuido pernicioso. • d v 10 • 1 ·• :c ::o 110 
Além dos rios· citados~;. · · 8 pro a la, •Jl. • • • · ·-- • • • "oo-"0

'" Produziu. de direitos.......... i7:1.: 58Snool 
0 Sa ; FREITAS: -Temos mais O Urussnhy. 0 V<~lor ela exportação direct.a 
O ;;!R JosE· n· ASSO.... e. d~. o Urnss h v . ue no mesmo exercício........ · 508:993$:!34. 

•> • ".-... • U Jt q p d . d d' . I. • 80"' 89 acaba de mencionar o meu honrado cull~ga o Sr. ro UZtil e trenos .. · -· · · · · · ú : lr~J 
Dr. Freitas, darei noticia á cainara do rio Longá, Eatretanto, o valor das merc~dorias por cabo' 
cuja navl!g3ção pdo vapor foi tentad:c ultima- tag-em pelo Maranbã" e Ceará. q11e são as duas 
mente para " conducção. de generos nlimenti- provinci:1s i:uporlantes que afogam o Piauhy,. 
cios destinados :í algumas villas do interior da foi no r,rerido exerdcio, im-
provincia, que eram tlag-e!ladns pela secca. Uma portação. , ....•... _.. ... .• . . . 1.0~6:693t$UO 
lancha elo serviço da capitania do porto subiu o A exporw.ção . -.. · · ·-..... .. . 500:ilt3y$0~~ 
dito rio Long-:i, ora carregando generos ora Si a provinci~ imporlasse e ~xportasse directa
reboc~tndo cano:~s a-rnndes cnrregadas delles, na mente todo> tsles valor~s. ~eria arrecadada 
dis l~nci~ , .tn L vez, de i6 legu:'l~.. na SUiJ atrandeg:l a respectivà renda, que im • 

Eis, Sr. presiilente, o historico da navegação p11rtaria, Ullvo•z, no tripulo . · 
do rio. P~rnahyba até i86!). Nes!.e anno foi Ha, portanto, Sr. presltlente, umn grande 
ele,•ad:r pelo governo geral a subvenç.iio de nece~sidade de melhorar esta via de commuo.ica· 
dolis par:1 quatro contos de réi'; que nã•l fot d 
m~is alterada até o presente. Nnda si! tem feito, çiio no interesse o l'iauhy. 
dl;! eutilo para cá, em beneficio desta empre:~:a ConsistP, Sr. presidente, o melhoramento, 
que·tanlos serviços tem prestado; coro me mo- sol>re o quu!_desejaria que me estivesse ou:vindo 
:rando enlre' elles o da .conducção de troplcs por u honrado 111inistro da agricultura, ···nos ritefos 
oceasião da guerra contra o Pa1'3guay, poupando · de desohstruir as cachoeiras, que embara~am a 
ao p;overno grandes dispendios. ,_. navcg-;•ção. :>. Ex •. não se acb.a ~Jres,!tite .• ·. 

Senhüres, para que a navc,.ação do Ri('t Par- 0 8 .. _ ~'· o·s · · · f 
, . na.h-yba praencha o lim deseja'ão, e dê á provin-. R ..... "TON!o w.RLos : - ' r~ m1n1s,ro oi 

eill.odias de prosperMade, . é necessario qu_e ella obrigado' a sahir por motivo de serviço:· 
se<protoogue até Santa Philomena. · O Sn. JosÉ BAssoior:- ... nliÓ éSc·r~ho, :.por.::· 

· 'Erni874 a companhia mandou u~ dos seus que sd qlie são mliito.;os-afazer~sde um.mlnis- · 
.• ~~~pores, eommandado :pelo intelligente Sr, Ta- tro de ·estJdc; porém S. Ex.- ha de ler o men 
... vares-da Costa; noeintnito· de fazer _~ exploração dis::arso e attender _ájasta.recliJm~çiío qne~(IIÇO~· 
,:_, até ·aquelle-ponto' . .. seria longo, Sr. presidente, S. Bxc deve ter conhecimento do Cacto de que 
~- ler nesta: oceasl!o .o minucioso diario daqu.ella me occupo por.communicação o.fficial do~: .. pre.~i-
., 'iia-v:egaÇàQ, 90.~ constituiu o relatorio aprese!!- dente, da prov:ineia, ~poderá emiuir sua: opinião 

·.· ·tado···pelo dtst1ncto commandan&e,-e -que dá a sobre a materta. . : · .. ·'·- · ·· 
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Ses5ã:o ero -:2o dé ·Agosto de '1880; . · 
·· .. . 

. ' o Sn ~IYVA.L:_:_lla\eria aliás muit~ impor- I e'xpressar~me:melhor do que elle . fez; para de
. tante. · · · .• .· · monstrar a conveniencia da ·medida que recla-

0 sà. loSÉ B.i..SSON:_-Semdilvida al~ma,: ·~ . mo, eu citarei as ~u~s· palav~as : ',: .· ''• . . 
é11 não ·poderia ooncluir an~es de.me.netOnar o • Atf<!vanc<~m o le1to do . no algumascaehoet-
servír.o l'e\e'Van\e prestado a prov•nc~t1;' em re- ras, IlllllS ou menos custosas. de_. pilnetrar. • 
lação~á naveg:~~o do"Parnabyba pelo actual_ pre- •Convindo que a presidençi( tivesse m~un
siilente o. ~?sso IJIU.Stre colJega, e meu am•go,, o ciosas iJlfort~ações sotire_as· ref~rid.:is ~cb.oetras, 
Sr. Dr . . 'i:imvaL S. E-s.. con.becendr> Jlerre,ta: .-nlandet ouv1r a directona da companht<J, a qual, 
mcnle .. ~ província e as suM neccssidndcs, fez depois de ouvir por sua vez, o engenbeiro ao 
levantar a planta d:ts cachoeiras do rio, enc~- serviço ~a mesma. satisfez ~ ininhtr eltigencia 

. ·minbon·n com o . r~speclivo orçamento da des- OrÇ!Ind.o, __ e!_ll M:OOO~ as. obl-JS que são n~ces
peza ao nobre mmtstr? da a~rtcultura, forne- s~nas pa·r!l tornar prahcavel a· navegacao do · 
cendo-roe, por ~ste~meiO, ma1s segura~base para rw. até a v1lla de S. Philomena, a que C?nvem 
tJUe pudesse boje Ytr fazer .:. reclaw;~çao de que estendel-a, como aspiram e pedem os b.ab~tantes 
me.estou oecupando . daquella comarca. . . . · . 

Alé_m do oiJicio d_e S. E!(: e do orçal!Jenlo ·Por um officio do respectivojuiz ·de d~r~ito! .. 
a1Jud1do, t~mbi;!JU fo• remett1do um offic1o,_ do tive inforroa~ões assás lizongeiras, relatr~as ~ 
Dr. ju.iz de direito da c~mal'(~a de Santa Pbelo· riquesa e condições naturae5 daquella região; 
.mena, que é de grande.•_nte.r~se para estl que.;- onde . abundam excellentes terras "para todO o 
t,lio, porq~e encerra mmuc•Osldades sobre a na· genero de cuUura, mas que são em ~eral d~~- . · 
vegação .aquella c~~area, sobre o seu actn~l prov~iladas, porque o trabalho, na ·tmposslbl· 
commllrClO,_J?robabriJda.de de seu desenvolv1- lidad~ de transporte dos seus productos, ago_u
mento, fertilidade do solo etc. renta-se ou não tem . eslimuio p:tl'il. desenvol· 

· ·A cam:~.ra· deve admirar-se do pefjueno. au- ver-se. · . . 
xilio de que precisa a provio.cia para conseguir < A comarca ile Santa Philomena está v:mta-
enorme vantagem. josameute situada p:~ra tornar-se o ceutro do 

. :o pedido é de M. contos constante do orça· C?m~ercio, não só de divers~s· p~nto:; da pro

. mento enviado pelo dig.no presidenle. Com essa vme1a, .cnmo de out!OS àa. Bab1a, _Mm~s e Gcyaz. 
qu.anti:> hão. de ser des~ruid~s _lO cachoeiras, que das ·quaes fica em d1stanclll, que vana entre ~~ 
embaraQ<llll a naveg~çao do no. No Or(iamento e !2{) leguas. . . . · • . : 
está incluido o honorurio aum engenheiro·por •. M. cidades da Palma e P.or.to Imperiól, bem 
dous an.MS', sendo se\e mezes llill cada um delies, como v:~rios outros lugar(ls populosos daquelles 
porque este sel'Viço só podem fazer-se na esta- sertiíe~ fazem seu commercio pelo rio Tóeantins, 
ção secca. . . comoP:mí, em boles, que 12reoismri de ser muitas 

Eslá tambem comprebendido todo· o material v-ezes · descarregados, r:onduzindo os trlpolantes 
11ara a obr:i, com9 iDS}rumel!tos, ferro, ar.o, e~- a care;a ao~_h9mbros por uma, dua~ e tres leguas, 
barcações para o serv1ço, a despeza. com os tr1- porque o no é· semeado de cacboerras • 
. polantes, com os officiaes e.jornalelros, consi- • ·Gastam tO meze8 nessa tonga e tormentosa 
gnando·se, além de tudo 7:177$880 para. des· · -viagem,_ que é cercada _não já_ dos perigos da 
peza; eventuaes. . . . . . navegaçao1 ~eniio . t:lmbem do r~sco_. quo correm 

V e a camara que e ln111to pequena somma etn os que VIaJam ·po.ç aquellas mn~s paragens, 
vista da import:mcia do serviÇO que coro ella se infestadas de indios selvagens , sendo niír> 
pretende re3lisar. · poucas as victiwos de seo..s frequentes acom-

0 Sa. RooniGl1tS ·JüN!on : - Quant~s le"'u:~s mettiroento.s. 
tem o.rio já nevegadas 't · o • DeSde, pois, que o vapor ~á a .Santa Pbilo--
. · s J ·. B ~ . .A " - . mena,ao menos uma vez por mez, e na\uraJ que 

O n ... os~-.: "' As. o.N :- navcoaçao compte: para alli se enearreire, como porto de mais raeil 
.. hen:de ~.10 le0 uas : sendo. 90 da l'arnahyba ~ sahidn, todo 0 movimento ccimmerciol, quo ora , 
cap1tal • qo da cn_P,ltal á .c•àade do .Amaranle - lu\a nll vi;~ nuvlal do Tocantins, com tamD.· 
ift de ~rantc a co_l~nJa de_ S. Pedro. de AI- nhas dilllculdades 
cantara. Gom o auxtlto pedido podera es\en- • 
der#se por 300 le~tlas. • Acerca deste ossuropto, me dirigi ao go· 

· verno Imperial, visto que nos recursos da fa· 
. DlVERSos Sas. DEP01:AD0 S: -E' mu.ilo im- zenda provincial não ·cabe a redliz:Jçãô do me· 
por~nte. · lhor:~mento desejado. • 

O 811.. lo5i · BASso:~~:-Já vêm os nobres ·de- Termino, Sr. · presidente, · pedindo desculpa 
. Plllados que o engrandecimento de uma proviu- á cainara de ter can.sado sua attenção (nc1o 
vincia Dão póde ser obstado por f:ill<l de tãD pe· apoiados), e mando á. mesa a miaba emenda. 
quena somma: sobretudo quando-esta provín- (Jfuito bem ; muito bem.] · 
cia;comoaconteee·eom o Piauby, não tem estra· 
das de .ferro, nem de rodllgem, nem telegrapho, 
nem· outros .me_lhoramentos de gue estão dotadas 
outras P!'OV1nc1as de recursos incomparavelm~n-
te_ superiores. . .· •· · 
· o honradc; ·presidente d~ província, nosso il

·-_lustre - collega.~·o Sr. Dr. Sinvà!.z_2ccupou·se 
~~_te_ assumpto no seu relatorio. r.ao podendo 

A d,i$cussão fica adiada pela hora . . ·· 

O Sr .. presidente dá .para ~rdem M dia 3 : 

Elei~o ·da mesa. . ' --. · .. 
Continuação da !t.• !llicussãci do. orçainento do . 

ministerio da agricultura.' . ·· .: . ·. · · · 
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"Sessã:o e~ 2 deAgostode 1880. --· · 

2.• discussão. do or'í3mento do ministerio da 
marinha. ·· · 

t.a dita ào projecto n. 72. 1ornando ex
tensivo~ aos escripLurarios paisanos da rep:;r. 
tição de quartel mestre··gener(ol os direitos dos 
empregados civis do ministerio dü guerra. 

i. • dita do projecto n. 56, 8 utoriza ndo a isenção 
de direitos .á sociedade Sete de Setembro. 

Rl'drtcpãa do projecto n. 60 de 1880. 

!881. e !882, par11 eman~ipação das colonias do 
Estado. ---

Acrescente-se no log:ú- competente: 

A a,ssombléil geral decreta : 

Art. Lo Em vez de 1.326:483$~70 diga-se 
!.352.: ~83~470, elevando-~o a 52:000,? a verha 
relativa á colonia do Assunguy, para que a es
trada de Jaguariahyva com direcção a Antonina 
passe pela colonia do Assunguy; o mais como 
na pro[lDSta. 

Art. 2.• (como 'la proposta). 

E.· mendas feitas e approvadas pela-camnra dDs \ .s~Ia das commi$sões em 2 de Agosto de t880. 
deputados á proposta do governo qu.e abre um -Ruy Ber~oza.- Rodo!pfw Dantas . 

• credito extraordinario ao ministerio da agricul· 
tura de J .326:~831}4,70 nos exercidos de !880- • Levantou-se a sessão às 5 horas. 

FL'd: DO TERC.EffiO T011to 

TOUIO lU.-7~. 
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