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V O L. I!J DA 1" SESS.:\ô. - P .\G. 11 i 

• 

~Sr. Fe~reira Vi~nn.a :- Sr. l c;;_ma.ra. a respeito do meu procedi.ruouto; ma• 
pres1dente, cre1o com toda a smcel'ldade que llij.O devo demorar a. passagem do proj ecto ainda 
sou demús nesta discussão. O projecto que porrtue, em nome de Sua Ma.gcstadc ·o 'nobre 
vamos discutir não contém ma.teria qua olfet•eça. min1stro declarou q~e era de indecli~:wel "Ae
largo deba.te : as duas escolas em r1ue se divide ccssidlldc que se votasse este credito. 
n caruara. logo determinarão a sua rejeição, ou. Ora, lk presidente, uma necessidade inilc-
approva.ção. clinavel é uma necessidade 1rresisth•el, c contra 

Si eu fosse idolatm de V e nus, antes de co- o irresistivel só se oppõe o in.senea.to . Eata C::<
meçar, airadeceria a V. Ex. o ter com a sua pressii:o, poço licença ao nobre mtniatro pMa 
decisão libertado este pla.1eta. de figurar, fazer sobre ella o seguinte t•eparo, niío lleve te~ 
ainda quo provisoriamente, de cometa com o o :Uca.nco que, prima. facie, algum ospiri to }1l'e
scu balão na cauda. (Riso.) venido, nlio o meu, lhe quBreria ou poderia cl:~~. 

Talvez se pudesse dizer com bom fundamento O poder exllcutivo niio veiu fa~or uma imposiçiio 
que para. a.observa.çito da. passagem 'leste pia.- a cama.ra, ucm encarecer po1• osw mOdo u 
netll o bruno aerostatico poderí:~. servil·, desem~ vantagens do credito; porquo, si Jl:S.ra. vc~ 
baraç.ando os obs~rvadorca do um impedimento do paB~~ar Vonus pelo disco solar o de i:ndcclin:wol 
que:se queíX&m-certos movimcn tos das nuvens. nacossidude dar dinheiro, imagine \'. Ex. tle 

Ora, o bal!io podendo subir mui. to acima. da quo expressões usaria o govorno si tivesse fie 
superncie da tllrra, lâ, ornbora. nio muito â pedir dinheiro para c.nLras noooasidndos palpi
seu commodo, poderiam estar os ol>scrvadoros Lllntos c vivas tlo !JJJpcrio 1 (1Vuito bem.) 
com os seus telcacopios,c o r•!llUlLado tah'll:t. !ia- Não ; esta cxprcssii:o contum em si outr~ h1ó:-.; 
tianzesao melhor a ·a.vidoz da.ycienci:1 . ó indaclino.vel porquo n. rlcRpozn. cstü foita, Dcrn 

Es~uda.d~ a quiJstllo por cstn. faco, o Mlditivo podia deixar <lo ostiLl'. Os instrumento~ no·;oH, 
tlo nobra doputado pela provincin. <la S. Paulo tndispens:wci.~ no entender dos m~tl10n1Mieoll e 
não é estranho ao projecLo do credito, podo ser elos J!.&lronomos para a oh8arvo.çao elo Vc.owJ, 
um elemento novo de obsorvaçãCI, assim como alóm do custosos são do difficil f:Lilrico, o r1ue 
tom sido n photogra.phia., o não saria tomo- consta. do p;\peís r1uc foram distribuído~ n:~. 
rario dizer qui} Uina machinaphoto~r~phica, carna.ra, o procedentes, creio, do ol>eorv:l. t<)rio 
elevada li. altura da nossa. a.thmosphera. e a.ppli- astronomico • .. 
~a.da aodiacodo.s?hnom~mento exa.etoda. con- O Sl\. RoooLPHO DANTAs (•Í~i:niJir-o do impB-
JU~eção~ relle.cttrla uma Imagem que conten- rio) :-Da repar~ição hydron-raphica. 
tar1a. sem duVIda os astronomos moderno~. "' 

Mas como, om toQ:o o c3.So, tonho duvidas, . ~ Sn. FERREI~ Vu.NN,~: - ••• ou do. rep~r-
salvo melhores e:~:plica.ções, em votar o credito h~ao hydrographwl., _lt!:ne qua se r ;ferem ~~
para a observação de Venus, teria escrupulo te~ra.~cntc ~ obserl'll!ao do .Planeta. \ enus. N..o 
tambem de concorrer com 0 mou voto paras. ser St esta. rnformaçao está. em. frao.ce:c ou C!ll 
despoza. com o balão aoros~ti~o ; até pela ra.zão P?r~ugllez, porque h. n~ .duas hngt~as ; o, !!e;a 
que quem é contra o prmc1pal ou contra. o d1~. de pas_!agem, SI ~s~wera. no caso do n?bre 
todo, é la.inbem contr;r. a pa.rte ; 0 portanto não mm1stro, nao consent1r_1a. que. u~a repa.r llção 
faço questão, nem podia wer, da. sabia decisão crea.da.e paga pela na.çao br!"nlo1ra GacreveB~ 
tomada. por v. E::s::. . . . seus docuwentos em outra hn~u.o. . 

Sr. preaidente, não d~cJo. salur ~la._hnb~~o de . O Sn. RooOLPHo DANT<~:S (muust,·? do t ;!t1t: 
c\iscussio tra.çn.dn 11elo prOJ()Cto . Sr tossfi em )'t O) :-Eu não coo~uro tsso, mas c nntcr!c: :a. 
outro debate, teria ;o.)gurnas ex.plicaçiíe<; a dar i minha administrn.ção. 
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O Sn.. ES<:n.A<,;XOLLE TAU!'IAY dá um a.parte. 

O Sa. FErtREmA VrANo;A :- Não devü crer 
que sejamos tão estranhos á astronomia que 
8Ó possa.m inl01·essar aos estrangeu-os as obser
vações astronomicas de um es ~abelecime.nto 
reac.do por nól:> c mantido .a. nossa custa.. 

E tanto mais o digo qua.nto é certo quQ abali
••dos astronomos do nosso aeculo não se desde
nb nram de escrever ·obras de a';;tronomia J:IO
pular para.. vulgarisar os conhecimentos dest:1 
Sci9ncia. ; c si essas obsenrn.ções, co:rno diz o 
nobre deputado, só podem interessar aos e.tran
gci,·os, desde já me enfileiro com aq_ueUes que 
tverem a int.ençU:o de: nco.bn.r com c:;-;se catabe
t·.•cimento. 

O SR. EscruG!'IOLLE TAUNAY :-Aproyeitam 
r~ -n~tcionaos c a,cstrang-eiros:. 

E demais não ha braúteiro >.studioso qu~ 
não saiba. francoz~ 

O Sn. FERRE IR.\. VrAN~A. : - Esta não é a 
.-;uc.'itão; muito bem ma.nejava ~ ling-ua fran
Coza Lord Pa.lm.erston e nunca a.dmittiu e.m con .. 
fereocias. diplomatic.as ou em conversações ['ri
vadas com qualquer ministeo estrangeiro, quê 
se fallasse outra linguo. que nã.o foe•e a sua. 

E' preciso niio abandonar moa o que ó nosso ; 
6 a lingaa por tugnaza. niio està nc caso desse 
desprezo, (.4poiados.) · 

O Sn. EscRAG:;OLLE To~.u:.;,w:-E ó tambern 
m~io de não se faz e r dupla de.speza. 

O Sn. FEl\rtEJR,~ VrANNA:- Esta. me l'are
cendo que ü motivo ó ser o director chefe do 
nosso observatorio astronomico om estrangeiro 
e ni!o manobrando bem :1. noss:l lingua ... 

OSJt. EscRAG:'IIOLT.""E T,\.IJNAY:-NH:o apoiftdo. 

O Sn. FEnnEu>.A VrA:>:<A:- .•• é pNciso 
r•rivnr I.Odos os nacionaos r1ue nUo s~bem fran
cor. do conhecimento c aproi!Íaçiio dllS ob~cr
vaçõce astronomic~s ... ou para que não tenha 
cU e o incommodo' sendo por no• pago o hon
r,do, do ~prender a ling-u~ do pai'- em que vive. 

Q SR.. Escll.AG:<or.r.~ TAU,.A'l:- Mas o M

cion~l <tue não sabe o fra.nco1. não wabo astro-
nr>mia. -

O SR. l'ERREIRA VI-'""A:-Niio o sabe~ n•tt·o
nomia ; d propagar CJB vo1·dad~s aatronomica.s 
q, uc in teresaa.m --:;. vida prattcn ; um pilo to de 
aavio nilo sa.be astronomia, e entrGtanto applica 
com toda a exaclidão aos calculas de sua ~ota 
~• obscl·v&ções dos g~andea astronomos ... 

O Sa. EscRAGNOLoE T.I.UNAY :-Os numeros, 
que são tanto francezes como portuguezes. 

O Sa. FI!JIUI.I!JlRA VIANNA :-Não sómente os 
nuro.eros; o nobre deputado não poderia en
•inar 11- wn piloto essa mesma parte empirica 
ou pratica àa aetronomi&, si não lhe desse um 
compendio na. sua lingua,mesmo em portuguez~ 

Pa:reee-mo, Sr. presidente, que esta mania. 
pelas causas estranhas cresce e tanto que já. 
o~ meus ouvidos não lhe são inditferentes. 

HojG mesmo ouvi neste ~cinto echoar pa
bvra.s que me estremeeera.m·; ouvi diz; e r; cum
pre d .. r á. esta. nacionalidade 011tro cunho pa.rn. 
01e tornar compativel com ll. immigração. 

O SR. EscRA.GNOLLE TAIJNAT :-Não ha du
vida ; fui eu que disse isso. 

O SR. FERRElRA Vum<A :-Eu que amo e•tll. 
t<)rra, não posao quoror que •ofih em sua inte
gúdadc c a integ-ridade do imperio não estã 
só nos sens limites territoriac~~ mas pcincipal
menta nas suas nobres inclinações (apoiados), 
na sua. poesia~ na. sua. litteratura., na sua his
Loria e atd .nos seus sentim~ntos quc- 1 em con
curso, n!i:o tê-IQ iguaes

1 
(Apoir.ulosi ??iuito bam.) 

Quero a integridade do meu paiz em toda saa. 
ex.tenção, e. uma das condições ó a sua lingua~ 
(Apoiados.) 

Não concorro ; :recuso-In e :Lbsolu tãru.cntc u 
contribuir para qualquer despe<a com o obser
vatorio astronomico no sentido do propagar 
verdad,os,observações, ou exames feitos na lin
gon. fro.nccza~ ou. em (J. ualqucl.' outra que não 
•eja a nacional. • 

Si n• o lJ•ei·vações feitas pelo Sr. Liais (creio 
que é o sou nome) tib algum merito astrono
m.:ico poàem ser traduúda.B em toda.!S as li:agua.:s 
como fizeram com as ele L& Ph.ce, Ne,vt<l-:1 1 

Secchi, At•ago o outros. 

O SR. EscRAGNOLLlC TAU~AY ~- Essas, as 
telllQS em francez tambem. 

O Srr. FERREm.~ V!Ato:NA:- Os francezes as 
traduziram mas nem Newton, nom Secchi es
creveram nesta língua. 

Estou convencido, Sr . presidente, c é um 
facto, <[Ue, si pudesse vir alguma gloria da ob
servação de Venus, teria. de eer disputada. não 
para a littcralura ou para n histeria da astro
nonlia nacional, mas para. a litteratura. o a his
teria do astronomia franceza. 

O Su. EsCRAGxor.LE TAu,.Av:-Não apoiado. 

O Sa. Fzmt.Eil\A VrANNA:- Sr. p1•esidente, 
não .•ou homem destas scienoia::; (riso), e de 
qualquer outra aponas me atrevo a aoletrn.r oa 
primairoa rudimontos. A ae~ronomio. pertur
ba-me o corebro. (-!liso.) 

Entretanto, uma escola positivista que anda 
O::OI"l"e ndo mundo, na aua perig,·inação forçou-me 
a com bs.te1· proposições do sou systema na 
pa.-Lo philosophica., porque· v. Ex. sabe que 
tenho ,;.o.clinações pa.ra a philosophia, tanto que 
jú. tive ·Q atrevimento de me chamar philosopho. 
(Riso.) 

H.ecoJ•t·i .:lOS livros e conservo aindn. alguma.~ 
impresoões vagas .obra este assumpto. 

Não sou tão pobre que não tenha algwna.s 
idéa.:s. de a.sttonomia. polJular~ ruas e:sccipta!i em 
vcrnaeulo 61 a.pe.na.a para meu u:ao partieula.r . 
Sr. pi'osidente, um brazileü·o illustt·e, que foi 
membro do par lamento, uma grande capacidade 
matbematiea., o finado Sat~rnino Pereira., sena
dor pela província de Mato-Gros•o, qu" seria um 
malhema.tico distincto na Allema.nha ou na. In
glaterra, podendo emparelhar-se com qualquer 
destea luzeiros da astronomia moderna ( ap,Oia
dos}, cscrovou em portogu.ez, eom grande 
escandalo (hiEaridade), um comp~ndio de astro
nomia muito apreciado em um juizo critico feito 
por um homem tambein desconhecido ou q,ue o 
querem desconhecer, sendo este t.al v c~ na v1da o 
SBil maior t!.esejo, pel11 manil& o supponh.o ; o 
humilde Frei Pedro, de quem hão de ter ouvido 
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falla1· e quG por se chegar muito á CÔ!'to lau
rearam-no com o titulo de bispo, in pal·tibus 
i>>fldelium ... Et·a nm s~tbio; conhecia tambem 
a astrooomiat o si q_uizesse dal'-'\ros um teste
munho, pot·quc nüo sou autoridade, de que ellc 
era com effeito um sabia, cÕ!..'Lriaaqudle que é 
respeitado por YÓS todos, pelo paiz intcico e 
pela Eut•opa moderna, o p~incipG que reino entre 
nós, que dcllc foi discipulo e m~ dit.cH\ ta.rnb~m. 
sor muito inclinado a estudos astronomirO..'i. 

Estes e"icrcverão em portuguaz. 

O SR. Escn.ACi"NOLLE T,\GNA.Y di'i. um ~p:trte. 

O Sa. FEIUtE!R..A Vr.\::"\XA.:- Pois a. lingua. 
portl.lguez~, pGt·doe-me o nobre doputa.ào 4.J.U6 
lhe diga, presta-se mai> ao serviço das neccs
sida.Uas aslronoudcas do que das estrada:.; da. 
ferro, Q en trota.nto, seL"i~ pal'a. os nobr~a dG
putados cstr~nh~za que o hont•ado ministro 
da. agdcullura ~l·ouxPsso urn 1·~l::üorio n res
peitO de estradas de ferro ee.criplo em ing-léz 
(hilari.dcule), a li.ngua que "G p~·-•st'J.. tua.is :\ 
est•l assumpto: (Continita a hilaritlade.) 

Sr. pre•ídcnte, ê e'cusado ropeti•· a V. EL 
que sou inteira~u~ntc hospede na scienci-.t dos 
astros. Não alliexplicar a. V. El:. como ostou 
na tribuna 0111 assumpto que me embaraça e ar
prime, t)()rqu:, nio sei o qu~ dizer e o mO<l.o 
como apreciar est8 credito pelo seu lado tech
nico-da alta ., transceadenl•l astronomia do 
Sr. Liais. 

Quanto ao lodo iliUnceiro, ach•' que posso 
dizer alg-uma causa c ê ex;•ctomente do que 
me occuparei com a devida li ';<;nça co nobre 
ministro. 

Sou, como disse, hospede c· alheio a as\~ asc 
su~>~pto, mas pela pouco que li, ]•Osso distínguh· 
c~ta sciencill. c1 ue j â foi ar lo, do I!Oguin~e 
modo. 

A azstrOnomia. éji uma idéa. nova, é a. 6cien
cia, é o hom~m nã:o gr! contentando com a ~u
perfici • da terra. Pobre desgraçado ! Elle est:i, 
Sr.pt"e•idcnle, para esta snpedieie quo occupa, 
em relaçlo ao Universo, islo C, ellc, .sua cühulu, 
seu imperio, sua. _r.ivlJsn.ção. s.un scioncb~ su:~.s 
idéa.ç:, t!ldo que tem dr} granda~està pttra a Crca
çao como n. humilde ostra p1·cg1do. ao rochedo 
cstã p;u".t a tel'L"a. To.Ll ó u. gro.uHle~a th.Jsseli 
mnnflos rl" '~ faz~m o ohjecto ib sciencia. s:u.
blimé da astronomia ! 

E temos outro l'Csultado do~sa scicnci"' que é 
inevita.Yel, (anUa scmiH'(~ e: onjuncto com quasi 
todas as scien<!ias~n..u.s principalmente com esta) 
~ astromania. (Hilaritlad~.í 

A astrologia dasapparecou' com o polytheiamo 
c com o imperadm· Juliano,apost.a.ta ~ n. a!ltl'oma
n.ia, cahiullo com. o :1.-'itrologo, ~1.fu ndou-so U(l 

poço. 
Fic~mos, llOrt~nto, com_a astronomia. 
Nã() contes to a sni~ coavenioncia.~ os seus 

progr~ssos:, nem mesmo ~:..; suas dc.scobel•tas. 
Aq" i entre nós. posso f<tllar com o maiot· se
gt•edo : por sinco1·idacle devo dize1· que n maxima 
pa.tt-: rla.s suas (1cscober~as aind~1são problema ti
case <lependem Jc verificação. 0• genios om as
tronomia. sorpree:ndc.ram algumas leis g-eraes 
e esgotou-se toda a. sua fe cundidade; bem 
pouca• estão acima de duYida. 

Sr. pre~identc, jã não estou moço, como 
V_ Ex. convirá., para ser assim incumbido 
de adelgaçar véos que occultam a verdade, 
que nos tiro.m n po&sibilid:~M de vermos com os 
olhos n rcn!idndc, e ainda menos ... o véo do V e
nu<, a tão g:·ande distancia. (Hila.-idado.) 

E' (>Orém, certo '-fllC olla, a Venus, o. Vcnus 
ador:1da, idolatrada~ amada. nn antiguidade 
pagã, n. quem os noivos cspel'av~uu no lev:a.utar
do. nmnhü, c1u:uulo eslreUa do pastor ; c o• 
rle."e~pcrado;.; hiam so deit:tr ~o aJlpa.r·ccur Lu
cifer, 'luando ostJ·olla da to•·dc, ou cGmo Cicero 
cha111:< a Vcspor; <CHq•re foi obj-.•cto dessas ido
la.Lrlus. dO!i::iCS am0l"C'1, desses affecloa. 

A a.at,·ologia, foi por ando clln começou c 
servia d~~ in!)lrumento poli Li co e rch;.;ioso parn. 
iuterprcb.r o truc c~~;.i. na:; cntranha.a do invi
sivel, os mysterios~ n p~ra. mu.rca.r os pcriodos 
dos jej Lins o das salamnidadcs roligioso.!S, Un~ 
supplicás, cbs hecatombes, •6 dos Si\criftcios. Hoje tom do inovítn.volm.,utc, i' assar polo rosto 
)ias n'uma c.\poca. como a llU.'Hiat 0: 111 y_uo cu du "o'! r• ~[UM quoir.'l.m 'lurn- não, ~sto facto ba de 
mosmo Lonho :h; ve1.cs duvidas no jejmn (t"iso), Lo,•logar,•!siH. 'letcl'min;Hlo o pr~!ixarlo h·l muitos: 
em que as supplicas >íio ral'issímas 0 a• h"ca- scculos. Jli. "'' fiz•mm obfl<lrvaçlíes em 1671, e 
tombos ncnllurnas~ co1uo nrl~ do ad,·inha.çito nnlo.~ m·a cmlh•~cidtL osta t•assagom de n'l.odo em
pa.rece-rne que a. :L!itrom~tnia n?io letJl umi~S in- py1-ieo peJow povos do Orienta, pelos. a.~~bes 
teresse. qu1~. como V. E~. s~1.be, for~lm os pr1mcHros 
Cic~ro faHau mll.Íto •<>ure cllu e a conhccou culLivadorcs d~astrolog-ia, ou de que se cltama 

a fundo. hoj43-astrQnomia. 
JuliâOO, ;~.postat3., impernàor~ homem tle le- E por curiosid<.l.tle, pois: BÓ de curio..,.idades e 

tra.st de saber profundo, c su])Jimo SLstrologo, que vivo g,o la~o do.<S: livt'O~ (?iso). li algama. 
es~ 1•eyeu um traLado sobre o ~ol. em que o c ousa sobre astronomia na Ara.bia o. á, Sr. pre
cham~ de l'ei, e portanto, seu irmão. (Hi!ari- sidente, pon to avol'igundo, certo: todos os Sul
do.d ) tões e todos os Califas siio protcc toros decídidOl! 
E~~ um gr~nde admirAdor do ool e dizia: rle d~ aatronomi• (fl;so). E r:> sr.ioncia divina, sei

li vellla. vida, vr~ma alma, porque o~ a._dvinhos ~ en.cia poli~i~a., c rehgios~- . ~ 
antigos davam alma aos astro<; (noquenao esta~! L~ na lJllllM terra, p-o H.to Lirande, entre o• 
muito longe de e<Jncorda1· atci cer~o. ponw, a guaocas ... eu posso d1zer esta pbrase, porque 
vish de doutrinas quo ouço).Do li duia Julr~no sou filho do Ioga•·---
vem"- vida, \'etn a alma, a força, a magestade, o Sa. CAliURGO:- Sem duvida, o no• honra 
o ealor, ~ \·ordade. muito. 

Ora, senhores, ha alguern q?-e ~~•sa ~ou tes-
tar que d~lle ou do sol. s~u >_rm~o, vmha a O Sa. Fel\1\EU\.1. Vrn:sA. { dC)>Oi< rl~ -p~
vida, " alma, 0 calor, a s:..bedor1a e " verdade ~ q~tna pa~sa_) :- Al1 ! S~. pro~idcnt~, Mtou 
(Hilarido.de.) oolfrendo mUlLO da momor>a! (auo). 
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Lã na miuh.:l tet•ra tambem ia observadores ; 
o territorio da Arabia. se pa.rGCe muito com o do 
Rio Grande, com aquell~s planides immensas, 
pgr onde o pensamento se estende e só aea.bam 
oom o horisonte. 

Admira-se " gra.ndez~ da alma daquelle 
povo, o. fra:aq ueza., a lealdade, estes grandes 
principias, porque a.lli não h~ nada que inter
L'ompa o pensamento hn1IULno. Elles e~tudam 
os a5troa com ÍJ.cilida.de. E' uma. propeneão na.-
tural de todos os povos, que haLit:<m terrenos 
semelhantes. Entretanto, a minha terra não 
tem um observatorio astronornico! 

Sr. presidente, V. Ex. està certo de que não 
tenho pen'll!nenLo de embaraçar o nobre mi
nistro do impedo na a.dminist .... ção da rapar
tição á seu cargo, bem como não têm a. oppo
•ição conservadora, si assim s~ p•)de chamar a 
um partido qu~ reconhece as diffieuldades do 
governo, e tambem. conscio de sua resno11.sabili .. 
dade propria. pelo numero, força moral e activi
dade que têm e poderia exerce!' nesta ca.mara. 

Sabe, portanto, o nobre ministro quo não 
tenho o menor pensamento de ir alem ou ficar 
aquem da política. d' meus companheiros; 
acomps nho-os com lealdade, com firme.za e sem 
pa.i~ões; essas. paixões jã se dissiparam. 

A minha. aspiração é J>ara a tustiça, e devo 
dher: a intelligencia, a acti v1d~de e a no
breza da missão do nobl'e mini~:~ko me inspiram 
.. mais complGta sympathia e confiança. Estou, 
portanto, prompto a àuxiliar o governo em 
tudo quanto entender com a. boa ordem do ser
viço da administração e das finanças do Es
tado. 

Si em ,·ez do nobt•e ministro do imperio esti
vesse sentado nessa cadeira, que tanto o honra 
e que o nobre ministro confio manteri na 
altura em qu:o S·!:!ttl prG este v~ ; si em ve2: do 
no~re ministro, estivesse q na.}q uer ontr~, me a 
correligionr.rio político, acredite V Ex., Sr. 
presidente, que seria de muite mo.ior s~veri
dade a respeito da proposta deste credito. 

tls mells p!'llcedentes nesta <'A!!a, a luta que 
empenhei com o governo para manter a. ver
dade do ot•çameuto, obrigam-me a. combater' a 
proposta, sem que possa. causar no nobre mi
nistro do impecio extra.nhõza, nGm l'Gpa.ro i 
pois lhe cnnfosso que para mim seria muito 
mais ngrad~vcl poder concord,r. 

. Não tenho n menor paixão, senão urna, ·si me 
ÍOSSIG p~rmittida. : a à e. b<:~m s~rvir o m.eu paiz. 

O Sn. R\T!SBO,..A:-Esta V. Ex. tom com todo 
o direito. 

O Sa. FERREIJ.tA VrANXA:-Não posso ter, pOI·
que me faltam as forças necessarias ; vai-so.-me 
extinguindo o tempo de vida e principalmente 
Sr. presidente, porque niio dizel-o ? Falta-me a 
fé. (Apoiaáos.) Apagou-se-me a fé no seio does
pírito, porque, sabe V. E:c (perdõe ess~ desvio) 
nós não nos queremos entender, c a nossa luta, 
em vez de melhorar o sy5tema constitucional re
presenta.ti<o, cada. ver. ma.is fortalocerà o poder 
executivo e aquello que é o seu principal de po
eita.,·io. (Apoiados.) 

Não <Í e•te o caminho d:> liberdade e muito 
menos rla liberdarle eonstitncional. (Ap~iadog) 

Saodci, Sr. presidente, o. lei de 9 de Janeiro 
de i88i,suppuz que era a aurora da noss~ r e ~e. 
neração politica; qus em sua• entranhas ~s
tava .. verd>de do ;vstema eoustitneional ro
preseutatiyo; o.ereditei que havia de entr.>.r em 
uma. camara., que a., pa.recesae pela. sua. attitu
~e com a dignidade e a magestade· de um povo 
hvre. Ma•, Sr. prcsid · nte, as paixões parti
da.rialS continu ·1 ram .1. inspirar o~ homens. 
(Apoiado$.) 

-~ loi no . m.e11 con~eito est:> quebrada pelo 
meLO. (Apo•ados, multo õem.) Nem todos nós, 
talvez e.u mesmo, H por que não clizel· o não 
oifendo a ni nguem quando fu.llo da salvação do 
sysooma constitueiona.l representativo, somos 
deputados, alguna são reeipiendarios de .J.i. 
plomas, muito dignos embora, porque se acham 
nee~ cilosn., ma.s t'lào foram eleitos pGla. nação-

O Sn. BEZJl.BJU CA vAt.CAN"rE :- De parte a 
parte. 

o SR. F. BELl<AlUO E OUTROS SENI!ORES ; -
Não apoia.do. 

O SR. FERREIRA VrANN.~: - Vamos fazer 
um esforço comm.um. Meu fim nã.> é despertar 
paixões; não tenho este proposito, e Deus me 
livre d~ attribnit·-m~ a impllccabilidade e lan~ar 
a responsabilidade sobre meus companheiros, 
emborll. advel"SM'ios. (ApoiG!dos, ~<mito bem, 
"TIIA.<ito bera.) 

Não ; as causas: que determin.a.m e~ ta si
tuação continuam, emq_uanto não fórem remo
vidas por nosso patriotLSmo. (Apoiarlos.) Dizia 

·nos o Sr. presidente do conselho com aquclle 
accento da experiencia ' nós nos parecemos 
muito (riso) ; e eu ac1·esceuto : viemos da 
mesma. nação, e fazemo• parte do mesmo 
todo. (.Riso.) 

Sr. pre •idente, creio que a nobre camara 
dnve estar j a eonvencid;~. de que amo mais 
a liberdade constitucional do que os antigos 
idolatra rom. V e nus. (Riso.) 

Desejava que no• entendea•emos como dous 
partidos constitucionaes em um paiz monar• 
chico devem enttmder-se, para nada. sacri
ficarem ~ ordem, e nada. supprimirem da liber
dade. (Muito bem.) 

Esta lei, senhores. era um cofre fechado, 
encerra v a. uma grande preciesidade, mas nin
guem lh·; encontrava o. chave, o qu•; era para 
mim o seu maior valor ; porem, a cama.ra. dos 
Srs. deputados forjou a chave, j:i. se sabe 
como abrir o cofre. (Riso. ) Port~nto alei está 
perdida (apoiG!dos e >kfo apoiados); no meu 
entend~r ê preciso fazer outra. (Muito bem, 
muito ~m, hilariáade.) 

Deste resultado nem aprovei ta o contribuinte, 
nem o ele i to r, nem o deputodo. V. Ex. 8abe 
a quem é que aproveita, e, se ignora, eu lhe 
da.1·ei a. ler a. hiotoria de 40 ~nnos de nos•a vida 
rolitieacontailos de .hoje para traz. (Riso.) 

O pa.rlamento está mui fra.co, não tem a au
toridade morai" quo . devia ter. (Apoiados.) O 
governo ressente-se, dey~ ressentir-se destilo si
tuação. Os conservad.oreo o sentem, e à nobre 
maioria só falta confes•al-o. (Riso.) 

E' preciso que o governo seja uma força 
apoiadl\ na camara1 e ella nS:o póde_ vir se: 
uão da intelligeneia l[Ue têm entre si os otue 
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adaptara as mesmas idéas para dareru direcção 1 Sou timido, si nio conyenoido ; firme, quando 
aos negocias publicas (apoia<los); porquanto o · certo de minhas ideias. 
que nos une nobremente não sio os interesses, I Se entretanto alg~IB. homem de estado supe
aiio os principias que cada um de nós professa. rior, que profess., ideias conservadoras julga 
(M uítos apoiados; m1.<ilo bom.) . . possivel a asoenç,;? immed_iata_ do partido, ape-

Co. nJesso a V .. Ex., e não me le~·em 1sso a I za.r d~ r~lta de 1uú10s constltuc•onaes do gover
suspetta, s~u rumgo p~Siloal do St·. pt•estdente 1 no, tome pubhcamente essa. t•esponsabilidade e 
do conselho. Não conheço, V. 1':1, sabe <J.UC o combaLe,sera possivel. ' 
~ou philosoi'ho (ri."'), nãn cnnbeço hrazile>ro Niio •ou da esooh do expst·i~noi~o.de volhos 
..cenhum. q_ue por seu earacte: pessoal olt'ereça e de moç~s e de tantas cous:~S q_ue se dizem. 
como mtnJStro da fazenda ma1s segura e com- Senhores, estes moços que são mmistri)S cem 0 
pleta confimça. i. nação inteira. (Numerosos nobre presidente do conselho, bem intcnciona
apoia([os; ii1.ttito be:u2-, "'lt·uito beua.. dos corno se acham, podem BGrvir nG seu paiz 

Kio conheço quem como elle seja Jllais ar- tão bea1 ou melhor do qu l outros que fl'8Zam dos 
deute, talvez mesmo á al.;uns respeuos exnge- foros de cstadist .. s. ppoi<~:rlos.) 
radamente, na defeza das economias. no wodo No dio, ,P?r~o.uto,ew que appa_recer urna idéa 
de reduzn· o orçs.mento, e neste ponto o nobre da qual d1 vtrJa por ser contrarta a e>cóla con
deputado )?elo Rio de Jn1;1eiro encontra um de- ser;·ador:~ que professo; a com11aterei; mas 
dicado alhado da. sua prop.aganda. não me incumbo da desgraçada tarefa de col-

F.,ço-lhe cHta jilstiça. locar e desllocm· horue.u• sew proYeito para os 
Não discordo do Sr. presidentD do conselho principias, nMl pa"" o paiz que atrús de mim 

em opinião nenhuma radical, a.penas com uma ol~~erva o zelo. os credito> W. camara e a 
ditferença, e tamhe"' o declaro a V. Ex. com a autoridade moral dos partidos. (Ap<>iados.) 
maior reserYa, não m~ julgo tlto con.<:iei"vador O meu adver;i(lrio~ todo o mundo sabe, não 
como elle. (Risadas.) são os homens, éaqllelle que perturbar a con-

Por este lado niio tenho moth·o de queixa, sa.gro.ção c a. reahdode do systema constitucio
nem o partido conservador póde commeltcr a nnl repNsentà til' o, aquclle que perverter a 
temeridade de avançar um passo em qualquer T0Fl~de desse •ystema, que o aniquilar por 
senda. de. reform.il. o t.L malhoL'ameu to, deixa.ndo sophisma.s e por menti.t"as. Sobre tuà.o desejo o 
a.tra.z o Sr. presidente d~ conselho, chefe do , governo do paiz pelo paiz e q_ue ninguem nesta 
partido liberal, e liberal fôra de dnvida, ge- terra posm tudo; que a.le1 s'ja res11eitada e 
nuino. collocada acima de todos. (Apoiados; •nuito 

A nossn posição cstú. a-inda. embar;.'Lçs.ds. be·m ... ) 
pela posição do nobre presidente do conselho, Niio sei, Sr. presidente, 31 póde haver uru 
no cazo de queret•mos tent•r alguns melhora- conservador ne!te pú~ qtle não seja profunda
monto&. Entre o meu espírito e aquelle que mente liberal, quando elle tem por progrnmma 
preside o{J altos interesses do imperio b:l. pontos sustentar e manto L' as instituições liboraes con
de afinid~de e de homogcnidade que ãs ;•ezes sagt·:da• na nossa lei fundamental . 
.. tá m<l sorprebendem . (Riso.)! Não caminho para a desol'dem, tamb&Jn 

Eu não poEso, Sr. pt•osidcnte, rept•esentando não smcciono ne•o coopero com tyrannia11. 
uma prol"incia. de tio largos e dolica·los intc · (Apoiados.) 
l'êoses hostilisar um ehnfe do partido libet·al e St•. presidente, um dos pontos em que o par
presidente do eonselho tle ministt•os, que offe- lamento tem so!fddo mais na sua autorilla.de 
rece gar~ntias em pontos quo r~puto do muit~ moral é o que diz r<lspaito ao direito do dispor 
considetaç5o. da fazenda do cida.dií.o, este principio funda-

Já. estou um pouco cnmo a velha de Sü·a.cuza. mental do rogiman de um povo livrn: o contri
Não ,·ejo quo um 11artido possa combatar o buinte. dispõe do" seus bens ror si ou por oeu! 

governo actinuner;te senão pal'a suhstituil-o. delegados. 
Seria uma posição impolitica colloccmnos em A raça La-tina tem o gt"nde defoüo de consi· 
ho <tilidado conatante e nberta uo gabinete, ne- det•ar mais a< qucstõos abstratas, de desiatir 
gar-l!>.e todos O< rcoursJs, concorrer p~ra sua das solu~ões pratica~. deixar-se enlevar nas 
queda c no d.i1> seguinte vet·mo-nos postos. u~ experiencias de novidade, . de reform~ fund>
du"" con•l'ção d·: reeusat• o poder p~la 1m- mentaes, e desprezar a ;·tela re~l, a hberdade 
possibilidade de obter os .meios. etfeetiva,aqnella de que s~ póde gozar e de qne 

O S I . M ~ '• ._ Na• • nonto não se não goza, aq uella que se prometto e se folia, 
, _ n; G~.l~t~ AnTJ~ • Sv • E' o defeito ela nosea l."aça, 

Íl>l V· ll~. apo>ado. . . Nós somos liberrimos nns palavras, nas as pi-
O Sn. FEr.RElR..\ VuN;o;r.A. !-Nado. L·nho com rações, nas esperanças t ma.s em pura. verdade o 

iliso;. digo o quo sinto. Não ~011 capaz de nosso systema não é realmente um systema li· 
aconselhar a 3lg"Uel!l que prallque um actu bel"al!! (Apoiaclos.} 
qne eu niio praticaria., Sr. presidente, o, que nos ycm pedir o go-

Não me julgo dir:no dcsu posição, nem vern~ ?_ 60:~00$ em. dous creditas igo_a':", u!" 
mesmo tenho a capacidade ( nil'o al?o•arlos); do nnms~el'lo ela marwha e outro_do m1u1Bteno 
mas se podessc merece•· essa. alta pos1çãa desde do 1m peno ;00:000$ para acodu· a deopez~ com 
jó. deobran a camar~. n~ c?ndições a.ctUO;o• a oh•e.rvação d~ p;ssa.gem do planeta Venus 
para só vii'CL' llma Vld~ do ditadura e de vw- pelo di•co do s~l. . 
lenoia, não ac ·itaria. o podQr ; quero a var-~ De que espeCJe c esta despeza ~ Qnem lem de 
dade do system~ COIU!titueional representatiVO pagai-~ T Quem pedera gozar dos :seug resul-
(Apoiados.) tad.os ~ . 
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Esta despeza nãm tem qualificativo. Credito 
supplementnr, não é, pm·que não ha verba. no 
orçamento pa.t·~ a observação das conjuncçõeo de 
planetas, dG phenomenos •ecnlareo; o que ternos 
é uma verba destinada para a manuten~o do ob
servatorio a.st.ronomico. 

Se ri u:n c:-edito extro.ordinario ~ Mas o ere~ 
dito e:xtraordiuaáo refere--se a um $erviço 'l.Ue 
não podia ser previsto ; e este credito, ainda 
:sob este <>Spe>cto, não merece semelhante ti
tdo, porquo os Ta.hoa• da pas•agem de Venll8 
pelo disco s~lar estão assent>daa.por matllema
ticos astrGnomos, mesmo em portu~rucz, até ao 
anno 3000. Todo o mundo sa.be que esta passa
gem se faz pBriodicamerit~ ; depois de tran~por 
105 annos, ha uma demora de oito para so 
effectnar a l'epassagem. -

Jà. tivemos a pass.gexn de 1874 que estava 
nnnuacisda desde 1671 pelo Co.lifo de Bagdad, 
novidade que se s&bia no Oriente desde os 
no>BOB avoengos. 

O observatorio astronomico nem depois das 
observações da pnsaagem do 1874 sabia. que se 
dATia efteetuar em i882 a segunda pasaagem 
do mesmo Jllane.ta pelo mesmo astro ~ Pois 
dentro de oito annos não houve tempo para a 
administração publica ser solicitada pelQs as~ 
tronomos e a F;en tul"no vir a A~ta casa pedir o 
credito respectivo 1 

E' no momento em que o astro se aproxima 
do phenomeno ; ê no insta.nle em que é impos
eivel dar ae providencias, que o nohre ministro 
do imperio, de ordem de Sua Magestade, vem 
solicita r-nos um credtto que será inteira
mente dissipado e perdido no fundo do oceano, 
senão nos ares ~ Não é portanto um credito de 
uaturesa e::rtraordinaria. 

Será um cradito especial ~ Mas, senhores, estti. 
por as 'iim dizer em toda a historia dos nossos cre
dites especia.ea, por honra o digo, o Mracteril!
tico de serem e•scs creditos de uH li Jade com
marcial, industri~l 011 agrícola, e d" natureza 
immediatamente productiva. E' da indole dos 
eredito8 especiaea que reproduzam o capital 
empregado e posal'.m portanto acudir á.o despezae 
do juro de amortiza.fl(o. 

Aut~rizar, porôrn, a camara. o ministerio a 
contra.bir urn empre•timo, a fazer operaçõeo de· 
credito pat•n observar V enus na passagem do 
disco !O lar ! Como j ustiticar esta despeza c e ate 
emprGslimo diante do mundo e principalmente 
diaute <lo no:!so pobr~ contrib11inte l ! 

Desoj&va ver e ouvir o mais qualific.tdo de 
todos os cidadãos brazileiros pelo sou prel!
ttgio,~pcla sua eloqu~nci!l. e pelas suas virtudes 
demonstrar ao nos•o contribuinte a nece•aidade 
de ealenlar a ;paralaxe do sol ã custa de sua 
algibeira ! (Ruo ) Quem ganha dinheiro com 
o seu suor, tem direito de o gastar em· beneficio 
a~u. 

Nós não pGdemoe di~põr, eomo sabioa astl·o
nomos ou como · so.bios admiradores de qual~ 
quer outrct fonte de sciancia, d1> dinheiro dos 
nooaos constituintes sem que lhes demollstre
ni ·e que dessa dcspoza vem u= utilidade certé. 
para. o paiz. (.Apoiados.) 

Tenho dito muitas vezes, senhores, que não 
se deve desprezar a questão de . dinheiro. O 
ga.atar não é grandeza. ; o dinheiro rep:resenb. 

o e~forço, o trabalho, as priv•çõeo.E' tão seria. 
es~ questão de dinheiro qu.e no reinado, 
creiO que de Edua:do II (os reis inglezea, 
quando precisavam de dinheiro, não eram muito 
bcnevolos) se impoz um tributo aos judeus, já 
oe oabe, e um delles não querewlo pagar o rei 
Ih~ mandon arrancar os dentes; um em cada dia 
de demora até que o pobre contribninte en
trasse com todo a somll!J.. Pois é tal o ,-a,]or do 
dinheiro que o judeu inglez deixoa tirar os 
dentús e só quando esta v~ para perder o ultimo 
fez transacção com o rei ... ·e ainda ganhou no 
juro. ·(H ilarida:le.) 

Sr. presidente, examinei com a. possivel nt~ 
tenção, dent"o do curto prazo de que pude 
dispõr,a historia desse observatorio as trono mico 
bra~leiro, pois eu nem sabia que bana ob
sarvatorio : oonfesso ist.o ; sabia que havia 
umao ep hcmorideo. 

O Sa. EscRAGNOLLl'! 1'AUN.w di um aparte. 
O Sa. FmRRElJU VIANNA :-Esteu di~endo o 

qne sei ; não quero dizer que o nobre deputado 
não sai~a muito mais do que en. Sabia apenas, 
como dizia, de umas ephemerides ; fallou-se, 
mas isto pa.recen-me .mais ruido de que outra 
cousa, da descoberta dG um cometa, hs pouco 
tempo, em que .o nosso observa.torio foi mais 
feliz de que tOdos os outros ; ereio que 0 
comch foi sorprohcndido n~> sua. passagom ••. 

U>! Sa. DEPUTADO :-Appat·eceu aqui pni
meiro, questão de localjdade. 

0 SR- FERREIRA VIANNA :-0 nobre depn~ 
tado sabe m>is disto ; então nem essa vanta
gem 1 

Entreta.nto, p~rcorrendo todos oa balan~os 
desde 1846 em que se deu execução à reso
lução da a.ssembléa de i827, para. a fundação 
do observatorio astronomico, vejo que figura 
constantemente com Terbas mate ou menos 
altas. 
· M.~s, oa legisladores de iSZT homens apou
cadoa,que nao entendiam de contas gre.ndes,não 
sabiam somliUlol' milhões, deram a esse ohser.-:t.
torio astr~nomico um pequeno •ubsidio, nmn 
dotação de 4:0[1$000 ; e o observatorio astro
nomico foi ob <ervando (riso} sem que se in
comrnoda:!lse e se afogasse em trttnsc::ê n.den.c:iaa, 
mas em todo easo com a vantagem e não pa
quena. de ní!O atigrnentaro subsidio. 

Os direc lores o.ra.m officie.es de engenharin 
q ua.s\ todos mathematicos, alguns -mesmos in
clinados à astronomia e faziam e soe serviço com 
os vencimentos da.s respcclivaa patentes, o que 
era uma providencia. muito economica, pru
den~o • regular. 

Esses 4:000$ sobravam, e V. Ex. sabe que 
uma verba em que ha sobra, é umo. verba que. 
está sempre emprestando :ls outraa, principal
mente no antigo regimen das transforenciaa 
Olha-ee, porém, com escandalo para ooorao l> 
logo, a. repartição a que pertenea a verba co
meça a inventar reformas, a imaginar melho
ra.ment()s, progressus e a dizer ~ ministro ! a 
nação bra111ileira. é um~ na.çõ.o ;'a traza.da, não 
toma parte em ce>ngresros, não figura aaiJ 
grandes representações das seienei&lõ, niio csti. 
emfim de binoculo ern punho. a ver os astros. 
(Hil"rkZade.) 
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Como disse, o observatorio ia se.; caminho ; ' nas, orientaes. Em tS75 Mdobramm "" de•
era Ulll estabelecimento ·mode tO, servia exac- pe~ lS do observatorio. Elb que principiou 
tamente para certa ms~rll~ção e informa- no seio mode11to de uma democracia.; pois 
ç.ão de ".ossa :asa,_ nã:o tiB!u. pretenções maio- póde·se dizer que aqaeJle go~erno d· pois da 
r~a. -~.té então d<;u;1va sald.o$. . regancia por algum t~mpo (oi a rontinuação 

Pore!" mio se1 s1 ••• VeJa V Ex. a mmha d, dtllnocr~cia reg~nctal; co 11 4:000$. Find
memorra so!fr.J, e para me lerubrar dos factOs, mcnt, o orçamento de 1882 par, 1883 p~de á 
desooiJfia.odo muito ddltJ., s~mpre os ligo a. ea.wara. dos Srs. de~1utado• 61.0~ além Qe!j,t~ 
Ollti"08 mais nota.v· is, o que é um meio CJ"e ítu e d~ mais outro da. marinhn.. 
minem?nieo a~on~elhado pelos aab .os. f:reio Devo dizer, Sr. presidente, em deoaltrocta do 
que f<J1 na pr1me1ra y1a.{fem do lmp··t&dor á meu ,,ajz c do govcrnD que c-1lc n.àp é tM ava
l!:uropa, em 1871. (H>lar•dade.) • rento o eo;as•o cotuo os iDYontore~ d" des~ezao 

Comcçou ... se a. f;tllar om observatono, a. Cl.'Cs- fi.guraw para. augmen tal-as em seu prop.rio 
cer a )>rüporção do obaervat·>rio, a se julgar que beneficio. 
era mu,~ citcutnocripto dentro daqu•ll•• abo- Não posso revelar sobre o observa\orioastrono
ba~s; pr··-ei!l:·wa alargar-se, ter concepções mico tudo q'1a.nto sei, porqu~ alguma.1S coo:aae 
mata va.st,\S._ de coru~:w11 de inst\umentos9 de A~O diminnta.s e ~?Ut.·~s tomariam mu;tn tempo; 
uma equatoJ•t:d, 1 ma1or da Aruer1ca do Sul. e mae assevet•o a V. E:<. que com par• do o nouo 
de !"a.c~o a. temo~1 mas (não sei si uso dos termos ob" ·rv:lt rio astronomico corno de Pnriz vere
proprioe, não -=ou technico) não esti armõl.da.. fie 1.-ee o :seguinte~ tomando ú orçamento de 
(R so .) O dinheiro foi gasto, mas a maehiu. 1882-i883. 
não e L>i armada; e r,.t\a.se agora da necessidad} O obs •l"'atOrio de Pariz quo o Sr. Lisi., 
de outra oquato,ial! o Sr. Cruls c outr"s pessoaB q~• entendem 

Sãu cousa.e. Sr. pr..:&ident~1 mesmo d~ a:stro- dil5to e 156 a.pr'e!jOa.m rneaLr ·s dize1n ser o pd-
1ogia..; si àie.qesse, V. Ex. poda~ia talvez. lueiro do mundo gasta. 105:000$ .-...om n sen 
sol!"rer como eu soltri, qll8osi que tive u.ua syn- pessoal e material, e o observai rio ultimo 
cope, 4.uando ~oube que h" aU1 u .. , vidro a que do mundo gasta 61.000$, cOlll e ta dilforen
cha.w m objec~iva ·e cu•tou 20;000$000!! ç•.: corno•eu pesM•l,isto é, comas gr3ndeo 
(R,,-o.) asLronomos, com os o.stronomos da PaO'Íz, c~m 

Finalmente, appareceram pos<oas de muita essas notabilidades yue enchem a bocca daquel
lição neose as<u1npto; cowe<;'-1·~ a ser freq11en- los que nos faliam aqui e." sal;açlio public!\ 
tada a as~1·onomia ~n ·smo o r qu :w antes lile m .nome da. ae;ti."onoJ.lia 1 esse~ a&tranomoe t 
era inteiralnent·~ estranho(ris•J).cOIIIO a.c.onteC!au s:~UR .a.jnds.ntes, e.alenbd.)r~s e suh.e:a1cul:tdo
s.LourençodeMedicis,deno~tinadooMa~nifrc~; re•,c tudo quanto vai abi ror asa esrh•ra, 
magJtitieo, porque com o lu~o JICrdeu o seu g>.llbam 41. U"OU$ e o• "11tronomos do lirazil, 
pau. (Ris.,.) oeos a:iu~ant ·s, calculadores e sub-calcubdoree; 

E•te Lourenço •.•. (Riso) em;,enhou-•.e em ganham os me3mos 4i:OUO$. ainda crom a dill'e
prote:=:er o.s ari"S (colltirui~ « hilaridr..de ... ) rença do material em França custat• dua~ 
e a sua protecão acendetl o furor p·:la arte terças partes mais do que o peosoal, no Braú! 
ainda nas dona.' sea1 o raio11.>.genio. (Riso.) Q pe;oo•l custz.4L00U$oo wateri•lf9:&00$000! 

F .. U, do Lourenço de Modicis; amador das Os senhores vêm que o observ .torio é mano" 
artes e da lettras; descobrindo em Miguel An- p·r~ obs·,rvar os ast.·os d~ que para regal~r" 
gelo um g':nio, acaeiciou-o, conto ai foese um vida do ae11 pessoal. (Hil(l?iriadc.) 
principe da ea.s-~ real; elevou-o. EllLre nós eln regr& geral, a.s im.ti.tuiçõe~ 

D'ahi, o onceit~ que li e'a uma obr" :>.rtili- ga•taJo se1upre utais eoro. o peSBoal do que com 
ticn., ;l. H ist<n" ·a dai$ Al*les na 1 talia., oscripta o lUaterial ; mas, como dt&91 a c ta. nobilis
por um homem de eapirito libJral que asse· sima cam.·!J"a o promctti, hei ~.e des•lfronta.r o 
verc as ar~ ·s libe~aes: " astronomia, a astro- me01 pai• e o goveru~ do Sua Ma:; al.w)o da in
logia, não podem crcsoer e pr011pemr •i não juotiça d!' mo;11oa pr~tactor dao lettPas. dno "rt~• 
noo g<>ve:noa &b•olutoa. e d.s sotennas; het de mostl'llr a nossa prodt
• A a.1·Lo motlcrna, por e~emplo, tem exe1~- galidad' nesta. espocie da adlllini trar,ão P"
phro; cowpuivl!is com os exow;ll:>.res dos Me- bli•:a, pelo g..ato do nosso ma~orinl v l'essual. 
dici::J ·~ Nilo o 1•quo1 Porqu·1 a a..~tc antiga Nem n-'-S s~cola.s do direíto, nem nng da m.e
ti.nh ~ ilrot ·ctor.es l!lern orçamenLús e sa1n ca.- dicina., ond-o t>lntas d s er.as so tem foíto, n-en.• 
maras e a n.rte moderna tem orçamentos o tem no observatorio astronomi~ '• nem "'' e•cola 
carnal·~~s. camaras inexora.v !is, orça.me.ntos polythecbni•·a, se po:lo di~er' que o Bra.lóll estz'. 
pa.ata.;lo:s por noces idn.dos ~igoroaas~ nt.raBa.do de mais p la economia. ou avare&a. r!o 

O artista. eln g ~ra.t. Sr. presid "·nt ~ é um \'adio seu governo ou das cam:J.r.t:ta. 
oublimo; (risadas) precisa ser sustentado Não tenho duv1dt e~ votar CJ<te• dous ere-
.a,nno:l pe.ra da.r o u.lt11no retoquo na astatu ditos, ·em duas hypiJLhes.s; primeira. se é d•~ 
prtwor050. d·J ~ua. conce?ção. Leou-1rdo do Vinci indeelinavel nece!iaidad•~, e rno diz o pode:
Ievo:I ma.is de qut~.t:o annos, a.pezar dtts repri· e::J:aeutiv-o; como hei do resistir a indeclinavel 
mendas do guardião do convento da Graccill nereseidade de obse •v1r V 'nua? ( Ri.<o.} 
po.1•a. fazer a cabeya. do Judas <J.Ue afinal r1:oli- Segundt, si a des,P= estâ feita; parque, Sr. 
zou touaando a. do guardião por modêlo. (H i la- prcsiàenh, niio alll'ei eu quem ~conselhe • .ca
ridJJ.de.) mara dos Sr•. d -putados 1>ag'ar um credzto, 

Ai arte;; liberaea e estas sciencias oupe- ainda quando n'io sufficientero ·nte LX~Iicado o~ 
riorea " a..tronomia.. a o.str .>logi •, pt•ecis:uu de justificado, dcp.,i• 'd~ de peza faita. porquantO 
protoo~es ,•igorosas,destas prote~ç<ies byaap\i- não aeeito, nem sequer a hypotheae do governo 

V. VI.-2 
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do roeu paiz deixar dG pa.ga.r daspeza que fez 
aob sua. relponaabilídade. (Apoiados.) Sim 
torn1rei eff~th~ã. ::e puder. c. s Z~ fór ea.so, ~ 
responsabilidade pessoal do ministro. E' tudo 
quanto a nossa honra nos aconselha fazer • 

Senhores, a. despeza está. feita., não vos illu
dae• sol.>,·e e• I• ponto. 

O Sa. R oDOLPIIO D.<.!<'I'AS (ministro do im
perio}:-Não, ~enhor. 

O Sa. FFRB.Enu. VuN><A:-E;t:l. feita, V. Eli!· 
corno •u, não é a.stronomo; eu tambam jul
pva assim, mas depoi1 ex~minei o caso com 
todas ai! oua• cireumstnncias e vou dar-lhe um~ 
iníormo.~oo, porquo sei 'luo a o.dmhústro.Ç<lo é 
aooommcttida por tant.os 1ntcresseo e por tantas 
exigencias que e impossível um llllnistro da 
corôa ter iuíO<m~çõas G exame espocial de cada 
lima da:. quost.õca que ae lhe olferee&m. 

Senhores, no Brozil, ji o disse o nobre de
putado-por Santa. CaLharina, não ha Amadores 
de astronomia e talvez por ist.o estQIIlos nós 
aqui a. di se a ti r este credito para. ob!ervação da 
pa"'!ag ew de Venuo . O verdadeiro er~ fater-se 
como na lnghterra fazem os l orcts, que a rm:1.111 
missõ, s, lavsn tam tend~a e vlie assent•r oblier
vatorios pelo gosto de adiantu a. e.etronomia. 

E na vel"dade, senb o1·es, esta. ociencia. é de 
lu:s.o,. é utM scienda propriamente de Lord•. 

A observação de Vanus não se póde faze1· 
com pro~eito s'm os instrumentos neces
Rarios e que s e eaUto fa..l.n·ica.uelo, ao.teH mesmo 
do concessão do cr~dito. Nilo pódom soff:rer de
mora porque o phenomeno eat:l. aunu11ciado 
p&ra. l O d~ Dezembro. 

A duta à infa.llivel , o obsorvatorio ostrono-·,' 
mioo 3ssi..m o diz, G nosba ma terias o. a:uo. infQ.l-! 
libili<L.de é incontestada. , 

Urge além disLo que os astronomos, si é que: 
os ~emos, vão por noasa p~rte entenderem-ae 
com 011 de F ranço. ou com o e s~bioo d• Prn11.ça. 

Estas dili~tencias não se pódem tilzer em tão 
poneo tempo princip>lmBnte por nós q~e não 
estamos muito adiantados em astroDOmia. O 
im.mortal astronomo , o padre j esuíta Se~chi . 
fallando da ol•sen-.çiio dA i 874 na sua obr~ 
O Sol - , di2 qoe aind" s ão eAperados os 11eus 
resul tados e como i ullicou Dela unay, em uml 
revista d' ~stronomi:. publicada em Pariz, os 
re•ultadc; obtido• são poueo Mtisfa etorios, o 
não se ach•m terminados os calculas, apeZt!.r 
do ~abllho inces>ante daquelles que s a occu· 
pam rom paixlio do asoumpto. 

Fiq ue , pois. o Sr. ministro <lo iropcrio corto 
de que os nossos missionarios "stronotnicos 
"l'io des >mpenbnr o p~pel do conductores de 
instrumentos para os sabias de Ft·ança (riso) ; 
por outra. (o parlAmento admitl".l a phr.:so fa
miliar) vão fazer'um grande pick-nick, (rir~) 
Bm qne ent!'amos com a part e materi~l e OSI 

.francezes eom a espiritual, com o talento ~s tro
nomieo, com a ociencia, com os conheciment os 
praticas q ne adquiriram em ol>servat.ões seme
lha.ntes e no estudo continuo da .mater ia. 
. A paralue do sol e um problema astrono

mico, qu: não é vital ; não tom r esult1dos pra
t i_cos, ao meno~ até ag9ra conhecidos, em 
relação à navegação, a qualquer conrmodidade 
humana ou intoressa social, e nilo depende 

s~mente.~ passagem. _de Venus. J:i. Laplllee a 
tinha .fetto pelo · movl.lllento da la!L : o padre 
Seceh1 refere"se ao proeesso.da. rapidez d a lui; 

lia mais de dez ou doze p rocessos para chii- · 
~ar~se ao desejado r&sulbdo ; e grandes auto
ridades na m.lteria asseguram que n erihu.m 
delltiB ê evidente e infallivel. 

Por conseguinte, é um i nteresse nsuito )>1'0• 
blematico, mesmo na raiz abstracta: .da s c1en· 
cia, entretanto que vamos concorrer com Utna· 
quanLia que nada tem de a.b~tra.c~a, á milito 
positiva. (Riso.) 

O Sa. CA.aNEtRo I>A CliNHA :-Se e!la ch egar. 

O Sa. Fl!lrut~IRA. VtAKNA :-E' i n.sufficiont-o ; 
60:000$ não eb.e:;:am ; e o nobre ministro, ai 
não se11 •uccessor, · t~rá de vir , pàra liquid~r o 
exercício, l"!dir um erodito supplomentar. Ha 
UJD. I5Ó meio, de. que poderá ·lançar mito o hon
rado ministro, para. que o cr edito chegue: é 
não fazer uso delle. (Riso.) 

Sr. presidente, está na conscieneia da camara 
dos Srs. deputados qu e estea cr!l'li tos nlo alo 
a.conselho.da•, nom podem sor justificados pelos 
interess~s reaes do paiz. POde sar uma despez& 
utilíssima, porém, não indispensa.vel. 

Senhores, se a n ação brazileira quizesoe 
o.cudir" t oda• a.• despezas de juetilico.da utili
dad~, n s2u orçamento dez vezes dobrado n&o 
seria sufficiente. Não basta que a despeza seja 
util; e precizo que seja necessa.ria. , FOr que 
temos uma. receita muito reduzida para acudir 
as Wl:"êntissimas. · 

);ão ·nos illudamos ~obre as forças do nos~o 
orçamento. Es tes creditos e outros justificam 
despeza.s, que não eatãn no espírito da camara 
e nem pódem estar no d"quelles qtte zels.m os 
interesses publicas. 

Senhores, o que me caus:l. medo não ó o cre
di to do. nobre ministro do imperio, nem o ao 
seu eoltaga da marinhR, nêm mesmo que se 
atirem 60: 000$ ao fundo do mar. O que temo 
é a perpetuidad~ desta despeza, por que se hoj& 
devemos figura~ porque Venus pas!IIL, ama1lhl 
côm m:>ior força de razão se passar Jupiter (rit o), 
e assim outros planetas. 

Mo.• em qus qualidade queremos figurar no 
mundo f Como aalronomos ! Não podemos. 
(Apoiados}. · · 

Est.' sciencia, enlre nós, não està adinntadn, 
nii:o tcmGs roputn~.ão tBtronomica. Nacões qu~ 
po!ll<ue.m oo Laplaces, os Descartes , os Nc\Ytons, 
os Aragos, os Humboldts, que eonqu ish ram 
reputações que hiin de Rtraves.~ar ,os scculos, e 
se colloear ru à frente da a$t ronomts, que façam 
todos os sacrificios para manL~r estn ai~~ digAi
dade scientifica., cornprehendo; mas nós 1 ~ 

Somos aeornpanhadore•, simples sequ~zes, 
testemunhas, como é uma toch~ d iant e de wn 
def11nto (Riso). Nó3 nada exprimimos, absol uta- • 
mente nada, a~tr-onomiea.mente fD.liAndo; somos 
guantidll.des nullas n~ sei onda · >~stronomica.. 
Não é nessas obse.-vações que se aprende, é nas 
doil proprios obaerval.orios. i 

E depois,_ Sr. presidente, ;' O.. COrte.; um doa 
lo!!'aros de.1gnados f elos sab1011 as tronomoa 
co~ dai mais proprios p:l.ra o. o'bser~ã:o. 
Façamos a nQ!ISa observn<;ão na c:órte. (.4pqia
dos.) 
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--.Si 11 nu't'&ns do momento, si o mãu estado 
do tempo pódem impedir, levantemos um '~ 
gundo observatorlo, ou causa muito modesta, 
ou o que mslhor fel r, em Pernambuco; ·~ fazem 
mude questão doata observaç!o. · 

Ma.a apparelhar um aavio como para. com. 
bate, com todoe oe ap.-estoo com "" deopé•a• 
extraordi.nariu que fu, e atirar..ae ~o mar e · 
!undar em terra.e eelra.nhu um observatorio 
debaixo d1. juriadiçiio do out.ros povos ! Pa.ra. 
q oe ~ Em que nome 1 Em nome <la sciencia ~ 
·Nós nada 110m01 na aciencia aatronomiea. O 
nobril deputado pôr Santa Catbarina at& não 
queria que llB aua.e observações se escre•esaem 
em noe11a língua. , . Tal é a inopfa d esta uaçã~ 
8111 l>latoriA de aatrono~~<ia. 

O Sn.. EacnA.oxoLLJ: T .I.UNAY: - Não acho ds 
bom colloguiamo ll&ta insisteneia de V. Ex. 

O SR. FE!U!Eil\A VrANJü :-Então r e tiro ... 

O SR. EocnAGl!OLJ: T.WNAY : - 'V. Ex. ê tão 
in~elligante e illustrado que com.prehende per
feitamente &! minhua in teiiçlSes • .Para que estâ 
tirando outra illaçao do que cu disse 1 

o Sa. F.enn.J:JRA VJA:<NA : - Bom, v_ Ex. 
aabe que nllo era com mã intellção ; ninguem 
respeita maia do que eu :u boas intenções de 
V.l!:x. • 

O Sa. B sçRAoNOLJ.l!: T AUNAY :-De boaS In· 
tenç&s estli. o inferno cheio. 

o sa. FERP.J:IRA VJANNA:-Mae eu n!o quero 
ir pnn o inferno. (Riradt:s.) 

O Sa.. EscRAONOLLJl TA~'NAY :-E' b~n acaba.r 
eem eate incidente. O que eu disse ô que as 
obaernçlSes ernm oacriptas ~rte em frao.cez 
e par to em por,uguez, com vanlllgem rara 
todos, porque entendi~m- oa do pai.z e tambem 
oa do·estrangciro. · 

O . Sa. F l!ni\Jltn.l V !ANNA :-Voo proseguindo 
!r. pr011idonlo , · · · 

e nobre miniotro do im porio tão g entil eomo 
é, aem du1·ih diaculpad. que e u tenha feito 
eataa ob~ervaçõoa 11 r ca:>eito do seu credito. 

O SR. . RoDO L PilO D ,\...,TAS (nainislro M im
perio) :-Tenho ouvido V. E:t. com a maior 
admiração 

O Sn. F.eanJOIRA VJANNA • -Não teaho mil. 
vontade, :>ntos muito bon vontade a reapei~o 
de S. Ex., e faço voto& pnn que. a sua adminis· 
lraçio seja. proticua, como espero . · 

:&sta de~pesa nem oo~re com a sua respon
oabilidnde, corre com n rospoMabilida.de de nós 
todoa. 

Quem engondrou ealo credito l En~enduram
no, como o engendrari~ V. E:s. ou qu• lquer 
outro (riso) por conaequeneio não tenha disto a. 
menor inquietação. 

Sr. prestdente, vou concluir. .Estou fatiga
do, e é natural quo oucommoda.sso muiw" c•
mara , (M uitot nlfo apoiados.) 
UM.~ ,o. :-Nenhum orado~ foi ainda onvido 

· eom me.is attençio. 
O Sa: FzRU!IU VIA.NJU:- Parece, Sr. 

presidente, que disse tanto quanto podi• o devia 
para. livrar o or...,.monlo d a 1882-1883 desta 
sobrecarga. 

Estou certo de que não lograrei meu intento, 
nem é a primeira vez que vejo fruatrados meut 
eeforços, na fiaca.liaaçia du dcopez:u przbli· 
cal. 

O n obre deputado pela província do Rio dt 
Janeiro, q ua arvo~ou bem alto a b1ndeir11 du 
economias, e portanto da. roAiid<>do do orçn
m!'llto, a.inda tem o fDg~ ~cro da íà. que iUu~ 
m1na o seu grande e•~•nto. Em m1m clle .i' 
despediu os eeas ult1mos lampejo•, aono 
e apo.gou-se de todo. · 

Combati por ost& verdade, mas o. ond:l. que· 
brou-se contn o rochedo. E' uma ütalidade 
Sr. p residente! . ' 

Duas couaas eão neccssarias p:Lr.l um or
çamento r•al: 1.•, o estudo do serviço . Es· 
tuda.r 0 1 serTiços do Impedo ri uma tarefa . in
gente ; e reputo superior á activid>dede qaal· 
qu~r de nós eat.udar 03 ser'riços com tOOu 
minnei eoidade e depois de collacar em súa ver· 
dadeira posição as verb1s de dcspeza e dotaçio 
de cada um dclles. Fazer um orçam2nto ver
dadeiro era umo. obra digna. do um 1 nosombléa 
de patriot"''-

V. Ex . tique cer to, Sr. Jlt09idcnte, e lhe 
pos•o provar qunndo o:or.igir do mim n domon•· 
tração, que os orçamentos npreaonladoo neal& 
eos:o ollo oão euctoa, e a maior pnrto dellet j' 
traz nas entr:l.nbns, embo"' oro ou• face de
monstre o contrario, o ácficit real e elf&eLivo . 

Niio estio contemplados todo• os 118tviçoo 
permanentes, qu~>nlo mais os que so lwant&m 
como por encanto debaixo dos pda do governo 
e da camara dos deputado:; : o imprevi~to ! E o 
imprevisto em uma nação da es.tenslodo lmpcrio 
tem uma linha qua.si infinita. 

De que serve regatear o patriotismo do nobre 
deput~clo pelo Rio de Janeuo nes~a c~ma.rr. de 
espil'ito economico o zelador, se o poder oxc
cntivo tam em mãos os expedienl~' dos crodito• 
ex:traordina.rios e aupplementares para dcaf.uer 
esses saldos imaginario' .... discusaão e tornar 
o orçamento em deflcit? (Muito bem.) 

O noss~ trabalho é improtlcuo, Sr. presi
dente, pódc 110r, q11o.ndo muito, o tBstemunho 
de um palriotis9IO que não ~U"refcce, como o do 
nobre depu:ado pelo Rio de Janeiro, ou enlito 
uma vangloria ; ni o tenho mais animo para 
recomeça~ esta vida de combate inutil o s em 
resul tados. 

0• orçamentos s~o feitos peloo governoa, Mo 
de oontinaa.r a ael-o, e em viio n ea.mara 
dos deputados pÕ<ic cortar despez1s orn verbas 
escriptas quando ell&s são ausmcntadas por 
ordeno rc•es, porquanto o que eocrcvemos não 
se e:reouta, Ol'ecata-Bé o '}Ue o miniatorio 
manda. 

A c:una.ro. não póde d&r dinhoiro, a ordem 
vem do g overno. às empregos publicoa osti\o 
na mão no governo, e n. camnr:t ( quando digo 
-camar:..-fallo impessoalmente, não me refiro 
a esta ou a(\uella), a camara infelizmente, niO 
tem a autorula<le moral que devia ter, e quo tão 
neccaB.?.r ia é paro. os del!tinoa faturas deste 
paiz, e principalmente para. o ao cego e tr:>.n • 
quilidade de nossos compltriotas. 

Eatas desp~zas deviam ser feita&, si das b6n
cadas da caman dos deputados partisaem re
clamações doll amadores d~s aeienciaa, deeaea 
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qtie representam os noBSos constituintes, qne 
vem d()jl campos e de cidades ill1liiLinadaa como 
t-5 do ttecife, Maranhão, Bahi.o. e Olltrae, onde 
Qe etlltivam G ex~rcitam-se as lre ie11ci ... 

Si esse~cdepu1a.dos viessem recla.mar do go
. verno imperial que preparase ' commissi:íb8 e 
missões para o adiantamento e progresoD das 
.scioneias physicos e n >turaes e mesmo <i:. 
astronomia, a ca.mara esta."" no se11 direito de 
.-ot:•r este credito. 

Mas quem inventou essa idé~ ? Quem é que 
cogitou nesta missão ~ Quem é o representante 
nesta earnara que quer que se obs?.rve Venus 1 
{Hilaridade.) Quem teve essa lembrança~ Onde 
estão os nossos constituintes q11e recla.IIlam a 
~lla e::s:ecuçiio 1 Donde veiu ella .? 0• nobres 
<ninistros nunca foram idola.tr&ll de Ven11s 
{risadas), e o nobre pre<ideute do conselho 
está muito velho, como eu, para. iniciar esse. 
ln>ores. (Cor~finuctm <<$ rísadM.) 

P arece, Sr. ' presidente, que o homem Dão s9 
contenh coiB a. pos,;e da superfície desta. terra. 
de. amarg11raa e de hgrimae, preêere r..l!lro• 
mundos, abrir e devassar os espaços, pôr-se 
&m cont~elo com o invisivel, alcançar at.é os 
ultimas terminas de;ta esphera em que o cen
tro está em toda a parte e ~ circumferencia. 
em parte nenhuma. 

Parece _qlle o hom-.m deseja e· aspira. ele
var-se mau~ para a fonte de toda a luz· e de toda 
a v~rdade do q ne o. permanP.cer neste campo 
de ingrate tre.balho. (Muito bem.) · 

· Não está contente com " vida qua pass1, olle 
qner aind:l, senhores, tuna vida que não possa. 
c entã ,do me>mo modo qne os primeiros poYos 
olharam paro. as estrelras como ae fossem de
~uciautea de um grande futuro e os archotes 
de nma entrada de prosperidades e gloria, al
guns da. nossa · geução. enlevadoli nas a.zas da. 
imaglnaÇão, querem explorar a fa.ee nde d{) 
Sol e o caroinhu ligeiro .da requestra.da Venu•. 

Senhores, creio que desh 1D.ÚSlO bem pouco 
valor e utilidade v1rà para a soeiedade bra.zi-
leira e para o homem do trabalho. · 

Do flllldo do mar traz o mergu11!ador remu
neraçã> e recompensa, perolas 1inas, depois de 
~tar nma ":ida. em .e:r.ploraçõea e correr os 
ma.1s extraordioa.r1os rucos. · 
D~ ares, ninguem trouxo ai quor uma me

.morta. ·Parece qlle nos ealá vedlldo devaasar os 
seno arca.nos e .~nterrarmo-no11 por elll!e iuft
nito em que pululam mundos incomprehensi 
veia ao homêm o. superioras a.os 11eua ealcu.l.ol!l ~ 

Sr. presideute, esse3 60:000$, que rega. 
teia, não quero dar e tenho conatran&imento 
em conceder, talvez poasam ainda ser muito 
bem despendido•, além das vant•ge•• da. scion~ 
cia a&lrenomica ~ue não me é dado prever, 11i 
estea astronomos 10cumbidos da observação da. 
casta Venus, a.o passar p·olo l!iol, além da• fi
guras espectrae• que nos apresonlarem, além 
da mais ou menos ae~rnra definiçio da pal'alla:te, 
doa se11s limites ou de outras vantagens, pu
derem trazer uma , que COIDO conservailor 
a.precio maU. e pela qual do.ria bem oa 
60:000$00(). 

Que tragam de H, desoas alturll.l em que. s& 
a.cha. o indefinido, que é colltido por eiiSe ser 
que comprenende o immovel e o absoluto, fór~ 
de todos osliri:tit>s e do todas "'" ~ireumferen
cia.s, '!- lei da C)nst tncia, a lei da harmonia, a 
lei da conser,'9-çi.io. 

Alli não ha novidades, nada discrepa ; o 
O~d&nador do m IlUdO Ó O ~randE> conservo.dor 
do universo, e ess~ lei que là est~ deve ser 
exemphr para nói que somos apena~ humildea 
cophdores do ofiginal. 

Senhores, concluo com esta phrase: o par
tido que ha. de figurar por ultimo, como o yen
cedor de todos, será. o partido eonserva.dor, 
porque oó se conserva a perfeição. 

(M'11ito bem; m14ito bem. O orirJ,qr .; feli-
citado.) · · 
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O Sa. hlARTilll Fao\Nctoco:- Do mando 
scientifi.ctJ. 

O SR. FERREIRA VtANNA:- Não do mundo 
scientifico em gera~ mas da escola positi
vista. 

CfS11. MAlt-rrM FMNCtsco :- IsLo é sério. 

O Sr. Fe2>rreh·a. Via.nna: -
Sr. presidente. estou muito arrepen lido de m"e 
haver envolvido n"sta discussão dos ast"os; 
mo.is completo QerÍa o metl arrependüne.n.to si 
não fõra a consolação da muita benovolencia, 
sellio generosirfade, que o nobre ministro do 
in>peri.o acaba de te~ para com a minha humil-
do pem>a. . . O Sa. FEilR:ErRA VIAmoA. :- Isto é grave; e 

Sr. presidente, o nobre mii1iatro do imperio finalmente como um homem 6stran.ho ao pro
revelou á camara grande t~~olenLo; estimo muito gresso, indifí'erente á civilisação, como um 
que a.asim as minhas preYisÕQB. eateja.m rcali- espiríto caduco. • . 
zad~s. Coà&.va. nos sentimentos el;vados. no Nestas apertadas e estreétissimas eondi
eapirito Ulustrano e no· caracte? do nobre mi- ções serei impertinente, invocando o auxilio 
nistro do iwperio; esto~ ce~to de q~e S. B:x:. precioso de V. Ex. para que me acud~ ~ 
h~ de fa•er uma. administração corre•pondente (Riso.) 
ás minhas esper&nçM. Appello para a memoria de V. Ex.; creio que 

Fiz ruuito mal, Sr. presidente ; estava calado, . não proferi uma aó palavra contra a sdencia 
o silencio ê o~ro, e não me pertc11cia s~ber das I a•tronomica, <) m~ito menos contra os apostoloo 
cou ... • qu; ae passam F•lo.s ares , ne:n doo ne- deola eciencia no meu tempo. 
gocios in Rmos do governo, aos quae• f ai sem~ D1•em, e agora o sei por ouvir, que "igre~a 
pre muito indiJferente. a condemn•JU, e como me julg•m ligll.do à i~reJa 

Sr. presidente, ac~da-mo que estou elil ps- por eases vineulos que não pódelll ser obJeet& · 
rigo (riso), e em perigo mais urgente do que de deapre•o e muito menos da ridieulo, porque 
a Jlecessidade da p:1ss~gem deste credito. são os da fé de meus pais e recebi no berço 

De um lado condemn~m-me préviame11te como da minha educaç~ (~u>to b•:»)- _ 
heretico, e esta condemnaçio eabill doe labios Levantaram aluatormde G~llle11, dos seus tor 
de pessoa a quem respeito e préso, de um. amigo mantos no careere. . . . 
polilico. Parece-m~, Sr. pres1dente, que eote me1~ 

· .tente poderu> se ter poupado. l\lio que':~ .n= 
OSn. ... EsOIUGNO!-I,E T.4UY,I.Y:- Note V •. Ex. I p.osso dill(lutll~, porque o honrado .Sr. oun>stro 

que e11 . dl&~e here•u•s de ordem metaphys•c":;. do imperio pediu a .camara urgone1a na pasaa
n«o qmz diZer que V. Ex. n«o fosse nem se-!"' gem do oeu credito · e nomo penoo .fazer v..rte 
muito illuatrado ; mas está. dominado pelo eopi- destilo CO#poraçiio, q~e;o ai tender ao. pedido do 
rito rnet~physico. Fa>O est& observação pat"IL nobre miniatrl), ainda que veja. desejarem en~ 
depoia não ser Yictima~ continua a.ltinebdaa. voh•er a minlui. l'•••oa em discusoiio do materia 

.(Ri•o.) estranha. 
O Sa. FBRREillA. VrANNA.: -Entil:o neste caso o SR. RoooLPHO DU<us (tnini•tro da im-

ren·uncio da pa!ilvn. · pej-io):- Sobre a pesso~ e opinião do V. Ex .. 
O Sa. Mu'ItM FJUNcraco:-Já aqui f1i dec!a- eu pror 'eao o mais alto reape1to. 

rado que pancadinhas de. amor niiG fa2em mal. o Sa. F.!:RRBill.l. VIANNA:- Tenho a fraqu&~a 
O Sa. F:ERR.li:lllA VIANNA : - De outro lado de não pode~ aeompanhu a erença deasaB es

paraeeu-me ouvir prJavra.s que me !ançavam eolas.m<l<lernas, ma• a.credite V. Ex. que nlo 
no de.b~or •• ; á por faltl!.. de e•lUdo, _é porque os &lcriptores, 
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o• prophetas e os professores das ':ovas dou
trinas nio me con,·encem ; eu i\ou, e verdade, 
homem de difficil co_n ~·icção,_ J.'Orque V. Ex. 
sabe que em meu esptrtt\) as 1deas não se for
mam fácilmente. (Ri:o.) 

Muitas veze~ terei de votar talvez contra 
medida:< du governo por não haver quem lenha 
a misericordia .de explicar-me com clareza o 
que este pretende. (Hi~ar-idade.) 

O Sn.. MARTIM Fn.AI<cJsoo :- Quer ver a luz. 
O Sa. FEllll.BlllA VIANNA:- Sr. presidente, 

si V. Ex. em uma hora de folga pudesee me 
fazer a mercê, dando-me o. subida honra. de 
procur~r a minha casa e nelb o meu pe'l.uono 
gabinete de leitura, talvez achasse em mtnh81S 
estantes ma.is livros de astronomia do que da 
sciencia. que professo. 

0 SR. ANDRADE !!'IGUEIRA:- E' verdade. 

O Sn.. Fli:RB.:Ell\A VtANNA:- Por um in com
modo de saude, que se tornou grave e que aos 
medicas parecia de fa.tal consequencia, fui for
çado a entregar-me ao estudo das m.athematicas, · 
que aliás naà& têm da me agradecer, porqne 
cultivei-as apenas como uma medida. hyg1eníca. 
{Riso.) 

Appliquei-me tambem aos estudos financeiros 
do que dei pobres p~oductos a esta camara, 
provas ao menos da minha. bóa vontade; appli· 
quei as mathema.ticas a esses estudos ainda 
para moderar a minha enfermidade. Nesta 
parte o Estado lambem nada tem de agrade
cer-me; não foi por patriotismo, foi por b.y-
giene. (Riso.) · 

Não sou, pois, tão estranho, como parecerà 
a. muitos, ás mathematicas e á astronomia. 

Dividi, e V. Ex., Sr. p~esidente, terá. bem 
gra"Yado na sua. meworia.t a materia. em trea 
partea : a astrologia, que foi a arte dos. adivi
)lhos, instituição politica e religiosa. da. tyran
nia antiga. •••• 

0 SR. AFFONsO CELSO Jul!rOR:- Apoiado; 
da inquisiçio e àe tudo mais. 

0 SR. FERREIRA. VIANNA. : - Da tyrannia 
· ll.ntiga. Esto. 'luestio do. in'luioiçio não se póde 

diacatir agora, mas, si algum dia hou"l'er 
oceasião, o nobre deputado me lembre, havemos 
de dise11lir. (Riso.)' 

0 SR.. AFFONSO 6ELSO JU!'([OR dá um aparte .. 
0 SR. Fli:B.RJ:IU VIANNA : -Não tenha re

ceio nenhum da. igreja ; tenha daquelles que 
uaararn doá sacerdotes relo.psoa como de um 
instrumento para· perpetuarelll o aen poder 
tyrallllico e ab.!oluto (apoiado$) ; ma.e não d& 
igreja.; não tenha medo della. (Apoi!%Ms.) 

mem rico,de posi~ão, nesses dous estados, que, 
ao ca.ir na. morihunde~t não fosse .a.comp(I.D.hado 
por um rhetorico para o consolar (riso) e do 
outro lado/.or um astrologo para ensina•-lhe o 
caminho a outra vida. (Htlaricta.:W.) · 

0» rhet~ricos não estão em desfavor no nosso 
seculo : porque ha"l'iam. de cair os astrologos ~ 

Eram adi vinhadores, penetravam o futuro, 
não .. rbitre.riil.mente, com regras ; obedeciam a 
certos preceitos da arte da astrologia. 

Tenho procura.do, Sr. presidente, obter um 
livro 'lue reprodu.za essas regra•, porque seria 
de grande curiosidsde avive!ltar o que esl.à 
morto e ressuscitar o passado de crenças, que 
nio são ridieulas ; ooeuparnm o pensa.manto de 
dous grandes ~ovos : um espiritualista: o grego; 
e outro guerreiro: o romano. 

Homens iUustres, escriptores que se têm oc
cupa.do séria.mente das o.ntiguidade• gregaa e 
romanao, estudos hoje muito aprof11ndados e 
se gui dos com bastante competencia. ... 

. 0 SR. DUQUE-Eii"IRA.DA TEIXEIR.i.:-Menos no 
Brl!.zil. 

O SR. FE!IRE!llA. VIANNA:-..• não dão noticia 
desses processos, do m()<]o de a.pplicar as regras 
para. ehega.r-se á adivinhação, a ver no fu
turo. 

· Algnns, entretanto, se acham exparsas; 
encontra.m-se nos comediantes-gregos e latinos 
(t.odos estes escriptores falla.m dos cost11mes), 
álguma causa que nos póde esclarecer sobre 
essa arte . E, apezat de incompletas ·essas noti
cias formadas de taes fragmentos, creio que, si 
:fizeue um esforço, me orienlaría.m de modo 
a poder ler a buena-diclu> do ministerio (hil~ 
r-idade) ••• 

O SR. ZAMA:- Vamos a isto. 

O Sn.. FERREIRA VrANNA:- loto lhe esta 
reservado ; mas é um trabalho longo. 

O m.inisterio deve ter pouca vids (riso) pela 
razão quo j ó. e:s:is tia na. religião pagl, em aous 
·escriptores, e pas•ou qu asi. intacta Jl&ra a nossa 

Terá pouca vida, porque o no••o Deus, como 
o Deus nntigo do• pagãos, tem o costume de 
chamar m,_is depressa pll-l'a ei os que e!o bons. 
(Hila'l'idade.) · · 

Nlo sou, Sr. presidente, inimigo da· astro
nomia. Nio proferi uma só pall!>vra contra esta 
sciencia, e muito menos me póde in"apirar, 
V .. Ex . me fará eota .justiça, deaprezo uma 
sciencb. que tem oceupe.do os espíritos maia 
adiantados doa tempos antigos e modernos. 

Não proferi um IIÓ conceito que me p~desse 
expor a 1114 vontade de todos aqueUes que ae 
mostram apaixonado~ pela astronomia, paiW 
que ae .vai excedendo e póde cahir na astro-.A. ·alltl'onomia, aeiencia; e·a .:utroma!li« de

feito do eapirito, (H ilaridade.) 
O SR. MAR.rm FRANcisco :-Isto é molesti& 

·aguda. 

mania. (RiJo.) . . . . 
Nao ma oppQnho a que se observe a passa-. 

g~m, cxpr~ssa:o q a.e nio á oxa.ota, l:Jll).s a :rc~s
sagem, porque yenus jã ~as~ou pelo ~oi. (Ri

_ O SR. F.uro:nu. Vu.mu. :-Molestia aguda, sadas.) Sou 1nte=mentc mdürerente ,a que se 
Blm. gastem os 60 on mais contoa de rêie. f 

.A. utrologia. era uma. arte de &divinhadoree, · 'Nlo tenl!.o a paixio que ·SC me aUribue de 
muito praticada na Grecia, nos pova. do orienlll I impedir que o Brazil conqorra. Dflllta. ~emblõa 
e em Roma, como a rhetorics.. Não morria nm de sabioa· para fixar melhor a medida da paral
laomem !lelebre, que _tivesse iigurado no conllu- lo.';e ;· o meu. voto ~Yll!lx>lico en ·mais qnQ sut
lado, "hrilb.ado no gonrno oie .A.thelias, um ho- fictente, porem um d~a aoube nesta eamara que 
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estava. inseri pio para f.&llar sobre este :lSsnmpto, 
e, como os senhores todas fa.zem o elogio da 
diJ!ciplina dos partidos, en.tendi que era. ordem 
do chefe, e como soldado ftü andando para 
a frente. (Risadas.) 

Este projecto, Sr. presidente, ó lll8is an
tigo na vida. do que o nobre ministro do im
perio. (Riso.) Já. o antecessor de S. E:<e. no seu 
relatorio l'aUa deste acontecimento e, na neces
sidade de acudir á despeza. para. bem,jã ~ro sabe, 
da. civilisação do Brazil e do nosso progresso 
ilüellectual. 

Eu, Sr. !'residente, sou, como V. E>:. vê, 
um homem muito acanhado. (Riso.) 

Não gosto de P'netrar intenções, até me é 
· vedada e>t... curiooidade. Ne>\a. difficuld~tle 

sempre appello pa.ra a consciencia . das pe&s03s 
com. quem argumento. 

O nobre ministro não foi Gnem adiantou nem 
engendrou este projeeto, elle é anterior à 8ua 
vinda ao ministerio. PortanOO a gloria p.er
teuce a outrem; a S. Ex. cabe unicamente pro
ve~ de meios a execução da idéa. 

Não gosto de negar gloria n <JUe"' a tem, 
nem de d:.l- & ~ quem llão tem dtrelto. Por
tanto, si a gloria deste adiantamento, deste 
progresso, <le•ta. obra eivilisadora é do nobre 
ex-ministro da marinha fique em sua cons~ien
ein. com ella; fique, m:1s c~eio que o nobre ex
ministro da marinha não <i astronómo. (Riso.) 

Oecupado como an® va G andaram os seus 
~ntecessores e hi!:o de andar os seus succes
aorea nos muitos c va.ria.dissimos negocias· que 
correm pela. sua repa1·tição, nenhum delles se 
lembrava de que Venus havia de repassar em 
i882 pelo disco do sol. (Riso.) 

Todo o meu af~n, S.-. presidente, todo o m~u 
esforço e empenho é de justiça - é dar a glo
ria a q QCm pertencer,. mas procuro a qur.m de
vemos esta glol'ia e encontro silencio e tt·evas ! 
{Risadas.) · 

Aqui cabia perfeitamente a astrologia (riso) 
no sentido de ad\inhar., porém, perderam-se as 
regras. 

O Sa. AFFONSO Cn:Lso Juxtort:- Porque não 
applica V. Ex. ~ astronomia ~ 

O Sa. Fsn.nEHU Vu.ma.:- A quem 1 
O Sa. APFo,.so CELSO JuxwR:- A quem 

V. Ex. quizcsse. Não len a bJ<e"a dicha ? 
O Sn.. FERREriU. VtAXN.l.:.....: Sou fraco, as re

gras desappareceram. 
E aíuda devo dizor ao nobre depuóado : 

lla uma semelWt.nça entre a aat~ologia an:iga e 
o somnambolismo moderno. (Riso.) Tan~o na 
aati!ti.Údade·como hoje, é uma. condíçilo essencial 
parn° a descober~a da ,·erdade, que e1tà. o c ,ulta 
aos olhos humanos, ver-se um mcdi:um e este é 
oempre escolhido entre os mais moços, jovens. 
(Hi!aridad~ geral e-pro~ongada). 

O SR. AFFON30 CELSO Ju:-~roa : - P~ço a pa
la,-ra pal'll. servir i!o tal medium. 

O Sa. F:;:RREIRA VLL'INA : -Si o nobre de
putado ee julg~ de qualquer modo aggravado 
retiro a expressão. 

O Sa. AFFoxso CELSO JtrNton.:- De modo 
algum. Tomo a·• palavras de V. Ex. como um 
gracejo, mo.is nada. 

O Sn. l\'Rtull!m!. Va.NNA : - Sem d11Yida, não 
é mais do que gracejo. · 

Espero, Sr.presid~nte, que o nobre ministro 
ao imp~rio tenha. para commi.go a m~nevolancia 
de que d Ju tão s-rande copia em ouvir o que 
vou alleg u· em minh~ defe>a pesso:Ll. 

Não presto muita a.ttenção aos títulos de 
sa."bio, de amigo da~ sci'3ucia:s, d~ cultor da as
tronomia.. principalm~nt~, dlstribuidos como 
a.gor.J. s~ faz p•las mãos compet·mtes que bem 
conh~ cemos ; ma.s o erro é sempre uiUa. voz, 
e como toda~ vo,; telll echo pÕ<le bem ser 'lue o 
mon pobr3 nome que nunca repercutiu em. 
parte alguma vi ferir os ou vldos de algum as
trouomo absorto que me cond·~mno :i.s furnas 
iaferna.es como iniuúgo da. .sciencia, Ua. alll.tl'O
nomi.l, da. civilisaçií.o e do progt-~sso. (J.Vao 
apoiadot.) 

Pelo contrario, si do meu discurso se póde 
deduzir algum sentimeuto da. mi.uha. parte, 
consistG em não ver o B-razil prepars.do sufii ... 
cientemente para figural' de 1gual a igu:.a.l no 
concurso e na. porfia scieatifica. que se v~i ew
panhaL em tantos poaLt!.s da. le.r.ra., p~r-a a obse~:
vação dG u.m phenom.eno que ~alGm de. outras 
razões é extraordinario pab.gr·ande da mora. que 
ha entra uma pa-ssagem G outra. 

Disse, e V. Ex. se re~ordar.:i, não é no anno 
de 1832 o quasi no moment() de se ron.lizar o 
phenomeno que se devo preparar a e:<pedição 
br<~.zileira a etfectuar esta despeza que se tor-
níl.rá inutil. · 

S r . prosidonte, um g-rande aidronomo pôde, 
não ser bom observador. 

A observação de um phenomeno sidüral de
pende da prat!ea, porque ci a~te e ainda o mais 
distín-~to astronoruo, tm:nãndo 03 instrumentos, 
p6de observar c.om ignaos vantagens para .a sei
oncia coma o nstronomo impirico que só tenha 
a ar~e de ve1". Acontece lU Balística: um grande 
arlilheiro theor:ico :fica. muitas vesos envergo
nhado diante de um soldudo razo ortilhoiro pra
tico. Nada tem absolutamente o astronoa:no com 
a arte de observar, que vem do habito, do conhe
cimento do instrumento; esses instrumentos são 
como os navios, os pU.no2 e os r~;~logios quo o 
povo diz que têm a auo. loucura, sua pancad:.; 
é preci•o conhecel-os. 
Pequ~nos incidentes, circumatancias mini

mas o imprevistas paru. quem não t~t;t !1. arte, a 
sogurança. e o sangue frio necossarlOS om um 
momento tão rapido, em phonomono tiío impor
tant~ e de t&ntas eon<equencias mesmo em rc
hçuo no dinbei ro que se gusta, podem f~:er 
estremecer o observador c perdor a. occaS1a0. 

As observações de i87 4 p~ro. as 9-uMs •_e pr~· 
par~n·am os .lstronomos o os cunosos, lSt? o, 
os que têm~ arte material de monto. r os lns
trumen~os, pol-os na direcção correspondent~ e 
emfím ~u·xlliar a 3cicncia com todas os rn.;nos 
indispnnsaveis_ para chegar-se a ~m resultado, 
oss~s dilit"onci&s applicadas muLto antes de 

. i8i4 com preeedencia, actividode, saber e con~
ciencia. de. homens prep:1-rados e de rc:puta~.a~ 
feita ainda não deram resultados conhec1dos ate 
1882, e logo. depois do phenomeno ta.nto o ob
servn•orío de Pariz como to dos os bomens da 
scienci. reconheceram a necessidade d~ re-
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.noYar est~dos, de aperfeiço:~.r o inatram~ntal 
de modo qne o. observação . de i882 p~ssa. ser 
effic:n. • 

Re~nhecid~~~< est.aa verdad&s, quaad ' pode
rio os H•tronomos do Rio de Ja.:~eirú, wer 
" eneommenda. dos inotrumenwa, uma voz 
que o nobrd ministr~ de:la.rou qtto n10 ha ne•te 
sentido despeza algum ' re :ltza<la.. B 1uando 
paaura< •s• e proj o..oto a i ui e no aenado • Camo 
h"' de o director da ·ropartiç.ão hydrugraphica 
ter tempo de · entender-•e, com' é ab&:llut L
mente neceas&rio, como o pessoal tcchnico e 
acieutiOco da. l!:urúp& e dirigir-se · ao lo~ar, 
montar o mate:•ial é termos ainda a confiança. 
do que po ·•a<DJ& concor<·er dignamente ·m me
ses"'pijn&s,par&aq..ailluquo o• homens prdolieos, 
tra'lue; ad:u, de re _>utaçi o feita, nllu consegui-
rAm du~óisda oit0 annoa 1 · 

P&rooe-me, p<>ÍB, que não é de estranha ·-se 
que dllridaase. d:. effieacia. dos resultados desta 
õbserv:.ção para a civiliução, para o progresso, 
para a gr .. nde<llo inlollcctu"l do imperio. 

Eis por'lue conclui dir.endo: quando muito 
seremos oonJuctores dos instrounentos de que 
se. ~er~irio os 'l.ue ?' podem manol!rar pela 
ac1encta. e cowsctencta. quo po9Saem. 

Em i874, por occasião da outra paaeagem, o 
ministerio conservador, d e ent[o, mandou uÚl 
eat tdante distincto, um enLhrisi~st~ a.amdor da 
sciencia. para ·ass~ilir á obServação' ; chama
Vil-Se esae amador Altnuid ... Ora, eu tonho lido 
(t.pezar d e ser inimigo do prozresso, da scisn
cia e d' ci vilisaçã.o) oa rel&torios d~ Oelaunay 
a respeito da ob•e•· •ação <le 1874, e 1:1. não ac.ho 
meu ;\.lmeida, nem fumos de Almeida.· do 
Bra.zil. (Riso.) 

Senhores, n:io temos razão para desconfiar 
dos no>sos merecimentOs scientilicos. No Brazil 
cultivam ·· Se com v~nta.gerrr invej~vel eciencins 
de muitn utilidade e proveito pra.lico ; was ulio 
pode•nos concorrer com a volh." Europa om 
todos os ramos da. scioncia humana ; principal· 
mente em um daquelles em que estamos mni; 
e.~·azado•, porque não confessai-o ~ 

Entre mim o o nobre ministro do imporia 
ha • penas oata <livor:toncin. Eu dea•jaria que o 
Bruü eoneorron~o noata emubçiio adentificn 
fizesso o pn~el de um igud o uão fosse 
figurar inferiorm2nlo, como pnrtc matorial, 
como !Ornecodor do rundos.conlD wn bom amigo 
o. quom oo convido.Jora fazer ao dospetuo de 
um b1.ilo, qao . o d o om nome do t.oreoiro . 
(Ri$0.) 

O Sa. (hrA DuART&:- Não hn razão para 
V • . Ex. ponear assim. 

0 SR. F&Hrui:!R.~ V!AMNA:- Proaumo : e V. 
Ex. acredite, ao meuoa em meu favor, qae ceta 
preauiDpção vem d> delirodeza do meu patrio
tismo. Não desejari:~ que o Brazil 11iesse am 
pa,Jel somenos concorrendo com.t~nto dinheiro 
e cbegt.ndo a um resultado improficao par& a. 

. aua gloda . E eu, qno nib estou. apaixonado 
pol' ·esta obse.,·ação, desde já emprazo aos 
que lhe sobrevivel'em, e oreio que serão muito~. 
p~ra. lerem os relatorios, 09 memoriaes que h~o 

· dG levar a. Cama seienti.D.ca e a ·gloria. do Brazü 
a toda a p>r te do nosso planeta·. Emprazo-og 

para v.er a figara que hAo 1ie fuer ; a.siim corno 
tambem para. saber quacto .castou a. observação 
de Venus n.a sua repass~gem; · 

Nã.o era. eate, por~m. seuhore•, o pont<> p riu
cip •l da minha argumootação, maa sim o fnnda.
mento em que assentam os ·qae ·prclendem·esta 
despeza. . · 

Dizia Q<IG o meu paiz não estava sufilciente• 
mente &din.nta.d.? na aeieoeía ~atronomiea, não 
tinha urna repu~io acientifica; quejustinéaàse 
a.oa olhos d011 nosso• contribuintes a e:rigencia 
de concorrerem para a· despeza desta obser
yação. 

Ho. um defeito, no meu conceito, gra.ve no 
mod) de cacara.r esta questão por parte de 
muitos e illustn.:los d~putados. Nós nio somos · 
uaw. associação de seiencia~, nem o nosssO fim 
6 scientmeo . E•t:• (l&lllara é popular, repre
senta os interesse• do povo e deve aempte 
ouvil-ó, ou presume-se que o ouviu quando ae 
tro.ta de di •peodBC o dinheiro que so llie tirll da 
&.lgtbeira para as de<t•e>ao do antado. Eis a. 
razão por q 11e chamei scieocia de Lords, 
scieneia cujo res11ltado sendo o menos im• ue· 
cliatamente util par~ •• nações, só aquellas 
qac tem otma pr;>ominencia conhecida é gloria 
não dispnta.da, podem manter commissões taes, 
conforme as e:s:igeoci38 deat& •Huação sienti~ 
tifica. . · 

Maa .nóa outroa" nã.o : dovqmo~ ante~ tomar :1 

peito o' modo t>Orqae tiramos dos nosso• contri
buint.o~ o d'nheiro para applical-o a observações 
astronomtcas, cuja. utilido.de prat ica alto se in
dica. im.mr!diata.aJIDtl'l. Di?.Í.\ então......-Sciencia
de Lords:.....porqn~ o~ lord• d·• Inglaterra, :o ma
dores deates estudo• o. expensas suas mandaram 
o foram e~> pes<Oa algun< dellGS, levantar 
tendas de ob, eNaçiio ; fiz~rnm aa d~ \H do 
"'"to•ial e inst•mnentos· necessarioa e d"ram 
us&ion ao mu odo o e• pectaculo do seu grande 
empenho no adiantamento de.t& seicncia. 

Ora, no Brazil niio haverà. &IIJI'dorea de ns
tronomi .. ew nnm9ro •ullie ien\ê pa.rn accurnulQr 
o C."lpit '1 do 60 OJ0$000 ~ J. 

Aqui oatou eu, que uu um l"'bre franciscano 
como V. Ex. ube~ e eeto11 prompto a dar a 
minha parto, confi:indo-11 bom entond,do, a 
qnern s eja capzaw de t.bserv:.r. 

Os a.modorcs de astronomia, pelo monoe agora, 
niio serão eon natno.·o eutflciente paro. junhr o 
capital noCeiS'\~io ti oa~a. deooe•a. 1 

Sonhor.•s, si algu ·m dis<er que soa i ui· 
migo da seiencia A;tronomíca, julgo-me a.uto
rizadn a replic~r-lhe : Rio é exs.cto. 

O Sa. FJO.:Lrsn~RTO:-Anoiado; ning-Uern so 
póie aprnvetta.r dtsto; . V. E:t. presto. muita 
revarencia :i cadeira romano. em que se s~nton O 
papa Silvestre. Ili qoe lia os evangelhos com a 
mesma fê com· que peg&'l"a em um compass~ de 
astronotno. • 

o sn.. FE!U\EIRA VJANNA.-Si alga~m dis~er 
d'or& em dia.nte qu.G s.ou inin1igo dA S.B~ronornta! 
tenho o direito d · ·repli•.n.r-llte em ~ee : não e 
exacto· ; n tío sou, rito fui, nem serei: ; 

Fallei par ante uma ca.mara·elteia de joyens do 
mW.to talento, am~ 100eidado COIX\' · quem me 
honro de ver-mo a ·m me rito (tlii'o apa i Cid os) 
envolvido no maio deUa .• . 
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O ·SR. RoooLPHO DA:-;·us (ministro do i>n· E' esse poder irnnlenso que se legitima n<> 
)lerio):-Que o respeita muito. vontade nacional, que tem o diréito e a f.tcul-

0 Sa. F.ERII:SI1A Vi.\N:<A:-Fallei á uma ca- d~de de lev:>.nt>r impoalos e diatriouil -os polva 
ma.ra distincta .P•lo t'!lio luminow da intelli- differontes serviços. · 
genci•, que brilha ~~ todas as .frontes, uma Senhores. si o pal'lamonto M rueslllo tewpil 
~llUI'll. que t em. espm to agudo para Yer como que est:i no Br11zil, o Brazil estivess~ no parh
VlU e .compreh~ndeu o que queria o deputado monto, "'l.uolle motim de 1 tle Janeiro. qc~ 
pelo R1o deJane1ro. ' tanto entn•tecau a nação e a mim indi~non 

Talvez_quesi o e<edito em discussão não vi- l não te ria Jo;:-ar, porque, Sr. prcsidetlte, nunc.~ 
esse dall1, (apo'!'tando pa:a a ba>;ccda do go- um jlO\'O 11ódc levantar-se coRtrn impostos q•! ~ 
11eJ'tiO), mas sa.h1sse ~>qtu do .seio da c amara I ello propr10 doo~et~u. 
a.tnbo~~ du•s vez~s mator, ~ [>O>Içiio do <leputado No~ dec1·atamos HUpostos e fazemo~ despczr.> . 
J)elo R.io de Janc; ro não fosse MVOrSll. ·de qno o povo nunca tOI'e conhecimento, '.l 

Quero, S:- presid~1_1te , c'!nsillln V. H~. que n ão tco_; tom~~ as deyidas contas por r,Ltn d·J 
lovante ~ m:nha voz J"- q uas1 no desfallecimento. ~ducaçao polth ea. 
do des .. mmo;_ q_oero que ·O dinhei~o <file ajunta SenhorBs, o governo, e c1uando digo o go1·er~o 
a. n ação bra.zilet~a co~ o 'uor de seu rosto, ex- e~c:a~o com G grll.nde, quer tudo f~zer; tuêo 
piorando a n~torezo mgratad~sle sólo dm·o sô du••gll' o tu<lo c~ecular ; quer assnmir e>sn o~
possa ser díspo_sto po~· s ua vomad•! ou pel~ de n_ip~tcncio. de f~eto, porque lho falb a do plGll•) 
seus dolGgados >wtnedlll.tos. (Apoi ados •• lluito dirctto. . 
bem.) , Eis porque cada din se sente mais Cn.co, ~ 

.!.. verd~deii·;• l oberdadc assenta cxaetamantc cada vez m~ls cn.tm•peciclo nn sua :tCÇlio. e ll:>. 
no poder que tem o parlamento de impedir de&- proporção, Sr. l"'csidente, que cs.t:>. lne d~
pezas q ue não oslão, nem no. couscioncia. do crcs.oo, a ac tividade legit im" c aug-men la-sc-lbo 
contribuinte, nem nos interesses cb. naçi(o. des~raç.ad:unonte .a responsabilidade. 
Nl!o adnritto dJspezas resolvida.~ atraz dos rc- Um gove,·no qile tudo póde, tudo quer e tn r~., 
poeteiros. . . dirige fica. iMmediatllmon le oUris-Ado n satist:-..-

Esta dinhcir01 senhor~Js, cuse ... muito; pa.L'.l zcr ~O<b.s ns neccssidado> public;;s~ c cil--o seõll:
P!'-8'".1-o tP.nho asa~> tido .'!- deagra.ç:••, 0 ou- do · o. perodgt1ido .1'<>~ interesses i nuivitluae>•. 
\' tdo tnnwncras <iuonas. Ainda 1m pouco tc.upo, muntc•pues e provmctaes que rompem de todv> 
C?llSinta. V, .EX. que enu.ne:o este facto tristis- os. t>ODI?·'• at?rmcnl~m'; lc:!~r'.~'' : aeiÍI'idn.i~ 
&tu~o: . a~nda .ha. pouco t empo, junto <lo minb~ e m telhgencm .. do :tn~lquer .mt.nts ll'Q do ~~l•ldo . 
restd;,ncta, n o thosouro, a fazenda M cional, Esta contt·alisac;"'o c fa.talts•uma. (.4poualos .) 
o fis co, co:11 '' Sl"- roda dcntad" arrancar <le Estreita-nos o mata-nos; .:> iaici.'lth·~ pMticu
urna viuva lnis ~t't\, ou pro!t!ndcl' extorquit·-lbe b~ suiiocad~· h .. bi tun-sc á tu tela; um 1>0n 
a casa. em cfue vivia cotu seu.e pobL·&s íilhost affcit.o ti lntelo. é um povo fr:l.co, ê W. lll IJOVO dl! 
uma choupim a, um dcsgra.çado ab~i;;o; niio p:otendentos (apoilu:los ; muito bcrn); c U'!'.l 
conseguiu o son feroz intento, por~uo houve pa ,·o aest~ co!tdiçõ:s nilo pO<\o.ns:,ira.r "· libe:-
l>e.sso<>S que o.ttendet·am e obviat·arn. dade const:Luclona.lropresonta tlva. (.-ipo•ados.) 

O parlamento de,·c g:utar o que é· d., ulili- Sr. p:éOtdente,pô:lo aconlccm• o cu prctcnd•l. 
dado necetiS3J'i:.\, O que d impreseindin~}, ~ não (!Ui) hem p~Ue:LS \·el'.OS JD:LÍi tenh:1. de (alh.tr nc .. ;-
0 que é .simplc~entc util, llOl'CJUo, s~. p1·C.1i- ~" asson~bl~a. nutro o dosojo, ~i<l O me p <~,re·' ~ 
<lente, st nos CJUl•·.SSGroos attend·,r ~ todos os m·omov,vcl de abandonar as l>vstçõo~ publtcn::. 
s·rviços reclamados, a rcnd~ 'do Imperio de• P orlnnlo, o~nsintruu quo gn1.o do uma lil.>~~
' 'czes maior soria in•ufficieuto . Comulissü .o.~, •la<le m:t.ior rio ,.,ue nto scri~ p ormitti<lo em on
e:-.ploraçõcs muito mús impo1• tantcs u d.t tuo.ior tr~s drcumstancia,s. 
ntilidado apollL~ria :> V. Ex .. no entretanto Sou conservador , [>Oro1tto quero manter ·" 
nH:o estão uttou<l ida.s; e são "Hás de ittt<!rcs.!fc institui\Wes li\•re.-1 Jo pai~, •·canÍJilando-~S; n:~.J 
pr&lico, immcdmto. com ostos cY~eclro•, o sombrru; tlo roali<la<k 

Esses 60:000$ ~pplic:ldo• ã obt<:uç.ã•> rle livros uuw soprnn~o-lho~ a vid .. <fUO oó pó<! o vir pe: ' 
l)()l'ularo; do eco:tomin, e espalhados po~ JJOS$:1 i uici&til'a ,, indepcndoucia local, pela in.ic i.:
popalaçilo, havio.nt do pro<lu•it· cflàito.s muito Liva n iuclot•oudoncia provincit'.l. 
ntai• &>lut~t·c • o immodintos do quo o. · ob•or- . 
l'nç:io de Venus na sun segunda. pass,~e-,i, to" lo VoY.B;;: - Muito bern, mUlto bem. 
disco do EOl. . OUTRAS VOU:Q: - V . El:. tem ruÓ&5 mtt i!•> 

·Propagai oonhecimcntol utei• por uossn po- libet·aes. 
pu.lação ignorante, derran,ni a luz ~~ asit:im t'Or- U:~1 Sn. O~:r-·(J"TADO : - Z.to é t]Ue ~ ('h:trtl:! 
ta.lece t-ais o trab':uho, e form:areis a ri.tuez:>., • er liberal. · 
com a qual vira a liberdacle. 0 Sa. A:oioR.\I)E FrGUtmu:- :l~s n ilo libe~ 1 

E u nunca., Sr. pr~idente, admilti a th"oría n mod:J, <loa senhores . 
<lo rei de Napole.1, Ferdina ndo cujo ntlutcro não 
>ae occorre, creio que Il, !JU:IOdo dizia: « o meu O Sa. FERRll lRA VrANliA : - O unieo lin:li:·' 
povo llll.pol itano é o =ilffeliz de todos, pvr•1ue que oppue a escol~ con,•crvador~ do uo~•v 
trabalho com as mãos e eu com o p~nsatner.to; LOlllpo, e a integrida<!c politice do iiaporio. 
penso por elle, que fica. sem este ineommodo. ~ Que a indepcndencia adntinistraiÍ\'a não cs>i. 
No:o : 9uém sabe d&S necessidades intelleetuaes, em contt·~dição com a unid:tde politic& é fo;.> 
scionltficas, politieas C soc1aeS da nação \;raÚ- de tod:1 :J, duvida (aJ>Oioàos) ; a belleza dee~; 
!eira é só ella represento da pelo seu paria- cuustt·ucção m~gnific" qu-. "" chn.ma go1·orao 
mento. (.-t1>oiwlos.) COD.$ ~i tucional representativo, o g-ovet:r.o ·1~ 

V. VJ .-3 
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divis~o dos poderes, e a. mesma. que se admira I pór embaraços ao governo deste paiz nas 
no nniYer•~, constituindo a diwrsidade na uni- actuaes circumstancias, basta refedr um ha-
dade. 

1

_bi'to que tenho todas as manhlls e ·que bem re· 
Senhores, eu sou conseryador. present~ o meu juizo nesta questão: . 

VozEs :- No no~e. I ~odas as =nhãs. ~"'~";'-e .a honra ~e vi!;itar 
o Sa. F.:amltRA VIANNA:- Mas conserva- m'!-Ito. cedo, um al!ngo _mtlmo, part1cula;. A 

•ior da ~scob da'\uelles que estão, segundo pr!'llelra pergu_nt.a l~fa~lvel que lhe faço e:
HiC parece' fulmi~ados e condemnados pelo O lmpe~a~or Vl~e ' \ R•so )-:-sun. ~Pms.; . lou
tneu seculo. vado seJa p~us. Temos ma\s um-d1ade ordem e 

Sou wnserva.dor, por'lue sou ca.tholico, apo•- de tranqutll!dade. 
'.ólico, romano. · J Segun~,.a perg11:n~a. .: - Ainda. lia.. quem se 

O Sit. CARYAT..Eo l't;ezJ;NO:E :-Muito bom. I preste a ~r seu. mm1S~N ? (H•la.-id~de). -
, Elle me d1z: -s1m. Po1s ... louvado seJa Deus . ? ~l\- Zn_rA :-O christ,(o catholico não e I e aquelles que se prestam a ser seus ministros. 

1nmugo da hberda!le. . (Hilm·idc.de p•olongada.) · 
. 0 SR. FERll.:EtRA Vr.!.NNA :-Não e incomp>-! o Sa. ANDIIAll:E FrotiE:m .. I.:-Muito bem!,,_ 
''.vel. . rece até que o numero cresce. ' 

OSa. Z.nu:- O ca:t~o_licismo nos ensina a · o Sn. F:ERRE!R:A V!,U'(NA:-V. E:~;. vê por 
march•r p~ra a perfectJbihdade. estãs palavras quaes são as minhas inquieta-

O Sn. F:eaREIR.I. VrANN.I. :- Apoiado, é isso ções e quão pouco posso felicitar a esses jovens, 
mesmo. · cheios de t.alento, vendo-os sentados em ca

o sa. C.I.I\n.LHO REZE~DE ,_ .!poiado; va 
por ab.i. 

O Sa. BEr.ER.R-' CA v ALCAO\"Tl : -. Por alü 
t!U'!si que n<"ío ha divergencias ; dous ou tres 
:t.penas. 

(Ha di'OerSO< apa1•tes.) 
O Sn. FE!Ul:Enu Vu .. "xA :-Sr. presidente, 

o nobre ministro do imperio pediu urgeneia, 
e entretanto estou dil&t:indo a hora em que deve 
•acolher os votos da eamara para obter o •eu 
credito ; ( dirigi>•do-se a~ nobre' ministro do 
imperio) V. E:.;. não leve a mal o 'lUe tenho 
dito ; não pense que é no sentido de. pro te· 
lar a sua medida. · . 

O Sit. RoDOL!"HO DAX'l'AS (ministro do im
peo·io) :-Estou ~dmirando a V. Ex., assiln 
como toda a camaro. (.4.poiados.) 

deiras de :\rnarguras e de aflllçiíes. (Apoiadas.) 
~ervir o seu pa.iz como nTinistro é fR.7-er um 

grande ·sacrifi.cio; e talvez porqaeme julgo in
capaz delle, tenho bastante justiça para-louvar· 
aquclfes_ que se offerecem ao desempenho de 
tão difficil poai~ao. (Mui to bem.) 

Sou incapaz de pó r dífll:culdades ao governo. 
Tenho, porem, toda energia para oppor emba
raços _cada vez ma. is crescentes, e com sacri
ilcio ató d:~. saude e da minha vida, a. idéas que 
julgo erroneas, a principias que reputo perver· 
sivos, e cond"z~m a decadencia moral do meu 
paiz. (M uitils apoiados.) 

E assim vos digo: é mais facil reorganizar 
as finanças no desbatato em que vão, encher 
os abysmos dos cler<cits crescentes; e mais facil 
í"azer despezas como esta da observação ·de 
Venus e·oatras, impunemente, do que restabe
lecer a Ardem moral do paiz. (Muito bem.) 

O Sn. F.ElU\E!ll.A. VuxNA :- Eu não sou.- 11m Essa é a grande questão.. ·. 
embaraço nem um obstaculo, ja porque não O .paiz estâ traha!h.~do por ide as de. anarchia, 
tenho capacidade para sel-o ( muitos nao de rebellião ; as ambiçõ~s cresceram de mais, os 
!f.poiados), já porque mesmo não o se~ia. homens não querem o trabalho, o trabalho está 

Não tenho. vontade de ser um ·embo.raço á condemrudo, stigma.tizado! (-~f uito bem, muito 
march& do actu:1.l gn.binete pelas razões por bem.) 
Imm ndduzidns ll!l. ultima vez que fallei, como Quer-se ser feliz em um dia, e niio ha gover- · 
po; m11it0 mais brilhantes e solidas e~pen- 1 no que possa -resistir e manter-se diante desta 
didas pelo nobre deputado pela província do onda crescente, principalmente si, não fôr um 
Rio de Janeiro, meu intimo amigo, o Sr. con- !is~al zelozo e rigida da~ Jinanças do Imperio, 
Aelheiro Paulino, já. ainda por outras que, (apoiados), e não tiver a coragem que espero 
si não-fóra tarde, a13res~ntaria.. nos nol)res ministros, de ~esistir a n.avas tenta-

Ell>fun, ·Sr. presidente, para que V. Ex. tiv"" como esta de 60:000$ pa-r& observar Venus. 
fiqúe de todo certo qual o meu escrupulo em (Muito bem, muito bem.) 
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O Sr. Marti:tn F:ra:nei .. co Fi~ 
lho (sign-aes de attençiio):- Sr. presidente, 
antes de dar começo ao deb~t~ cumpre-me agra
decer com toda a einceridado, de que sou cap~z, 
a V. · Ex. , ao g-oyerno e ao acaso o adia
mento qunoi interminavel, de que foi object.o a. 

· interpellação- que tive a honra de dirigir ao 
aobre Sr. miniotro de estrangeiros. · 

O SR, Fuxco DE S.i. (ministro de esi"'",_ 
geiros):- Por parte do governo não houve 
adlamento; preetei-m~ a reapond9r no primeiro 
dia de ses;ão. 

O SR. llúRTlM FRANcrsco FILHo:- Faço-o 
~em pensamento reServado e sem queixa, tanto 
mais quanto não é preciso enorme perspicacia. 
para comprehender que o adiamento, dando 
tempo a que o ctmflicto entre a ltalia e a Repu
blica Oriental do Urnguay deparasse com urn 
termino, deixa-me plena liberdade de acção, 
deixa~me plena lih~rdade de analyee, deixa~me 
plena liberdade de enunciação de pensamento, 
quando tenho de perguntar ao~ Srs. ministros 
si no conflicto dado ultimamente nas JWLrgens 
do Rio d& Prata a bandeira do m~u paiz, que é 
tanto minha como de SS. E E>:., que me1-ece 
tanto o meu respeito qnanto merece o resp~ito 
tle SS. E Ex . , anstcntou toda a altivez da di~ 
gnidade, quo lhe é propria, ou rnetamorpho
saou~se em oheoaJier ser oa:nt de uma nação eu
ropéa, poderosa, contra urna nação americana 
fraca. 

Não; Sr. pr~sidente, uma fri1·ola curiosidade, 
mas o desejo. ardente que teuho de que o !;O~ 
verno dig:. ao pa1z a verdade " que ·ene tem 
direito ; a obrigação em quo me acho de cen
snrar erros e de impedir im:~>revidencias, coagi
ram-me a que convidass~ o joven senador q_ue 
occnpa tão· brilhn.ntemente a pasta dos negocto• 
~trangeiros a vir fazer uma vfsita a .esta e.-v
mara·, theatro dos sens anhgos trtumphos 
o rato rios. ' 

Ven:ho at~ prestar um. serviço a S. E:~:. e no 
governo; venho dar ao· ministerio opportuni-

d.de po.ra que poes;, destruir o pcssimo ellcito 
pl"oduzido Jllllo pertinaz silencio com q_ ue assis
tiu os incidentes do con!licto dado ulnmament~ 
no Rio da Prata. Venho dar até ao illustrr.d(1 
s~. ministro dos negocios estrJ.ngciros occasião 
de fazer protestos em favor da p~z. paz que nos 
é necesssria. e indispensavel, maxiffie quando 
nós não temos soldados em nossos qnarteil!, 
quando não temO'; dinheiro em no""o thesouro. 

Nilo receio, Sr. pr.sidento, 'lue esta declara
ção francamente feita acal'l'ete contra a minh" 
humilde pesso~ a increpe.ção de pouco pa-
triota. · · 

Quem conheca a historia. 'de nossús ·erros, 
quem conhece a serie ininterrompida, permit~ 
ta-se-me a expressão, de disparates praticados 
pelo Brazil em relação à política internacional, 
tem obriga~ão do aceit.r esta incropa~.io como 
nm titulo de gloria. 

Acoimada de ~ouco patriotica foi lambem ~ 
opposiçio liberal neste recinto em 1862,q uando, 
analysando a innutilidade da lllissão Pedro 
Ferreira em i854, a innutilidad~ da.s conferen
cias com o miniStro Borges nesta côrte em 1B56 
e a colebet•rima eonvenção de i2 de Fevereiro 
de :(858, quo só no~ dou então o que a Fronça, 
a s~rdenlia, a Inglaterra c O! Estados Unidos, 
jã haviam obtido do governo do Paraguny desde 
1853, pedia t~os membros do poder executivo 
que afastassem as calamidades quo se Jltep .. ra
vnm no sul do iniperio e que a. improTidenci:< 
deixava· appro:dmo.r demais. 

Entremos, porém, no assumpto da interpel
la:ção. 

Em cons~que'!cia .-~a d~nn_ncia dada por um 
criminoso, dous subaotos tt.li.anos foram prezas 
e maltratados em Mant~vidéo .. Isto em 18 d• 
Fevereiro deste anno . Em 19 d~ Março o en
carregado dos negocies da Italia reclamou 
contra os maus trato• de que haviam· sido vi
climas os seua dous compatriotas. 

O governo do Estado Oriental do Uruguay 
pareceu iazer tudo o que estava. a seu ale ance, 
tudo ~ qne era comp~tive~~ com a sua posição ~ 
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dignid~d<l p~ra que justiça fosse applicoda : 
r.ão !legou satisf:t(<Õés vorbaos ao repz• sen
t:•nic da ltalio. e offi•:iou ao ch•:fe pol<tico para. 
t1ue Jésse explicaçile~ que, não sendo julgadas 
r;atisfuctorifl.$1 tiveram cou~&o sequcmcin. a sus
t·ensllo dcsso chcfG, c, segundo os ultimas tele
t;:·ramm~s. (l encarceramento. 

Apeia,. do art. i15 da constituição do Es
~~.do Ori1mtal pronibir que o processo crime 
tomece seni r1uo h3:ja queixa da. p:u-lo. 011 de 
,.essno. que~ repre"'ntc, o presidente dare
];ublica, em atten~o!o ao govorno da ltf<lia, des
ÕlJedeceu "esse a1·tigo constitucional. Otliciou 
ao fiscal do crime, p>~·a qne iniciasse a :u;:ção 
J\ublica , aos tribunocs para que dessem alt~n
~·no à m~rcha do litigio. 

O presidente da l'epublica fe'z, portanto, 
<tpezar de doente. 10is o e•tavu eulão, tudo o 
<;uc lhe era possivel p~ra satisfaz~r as exigen
<iias do repr~sent.,nte elo governo de ltalia; 
... ste, poré!Jl, respom~~n que não s0 daNa por 
,,,,tisf•,ito, que <jll''ria. c1ue em 48 horas fossem 
~nnitlos os 'culpado~. c. dentro do mesmo l>razo 
o paYilhão da·· nação americana frac~ fosse 
C<Jmpt·iment~r o pwilhão da nação européa 
iorte ! · F·ez ainda mais : publicou uma cir· 
c ~lar dirigida aos seu5 compatriotas residen
tes no Estada OI'iental, tolerou· c tOmou parte 
em reuniões sediciosa•, collocando como di
r ectúl' mental ciessns reuniões o comm:mdanto 
doa di:v.isão naval italiana. lá. exislente ! Ainua· 
EãO ó tudo. Apezar da corveta ca.,·acciolo tO!· 
,,,·dem de sc!3"air para .o Pacifico, o repl·esen
tont~ da ltalta determinou que ella. ficasse 1\0 

I·Ortd de :Montevidéo, e para maior o'ten~aç;to 
. d9 força, mandou que -viesse a.hi cs!;ãcion.n:r 
outro novio it.alianp, n·~.nnhonGirn Sylla, que 
~~ nchaya então em Buenos Ayres. 

Admittir uma scg-und~ reunião sedicios~, 
talvez no intuito do off'crocor o.o commandtl.ntc 
ci• flotilha i ta.liana, ~rando talento e m·ador 
distincto, occ1silío de. pat~ntear os seus im·c
jaYris dotes oratorio•. De que modo, porém, 
~lle o íe• 'I Declarando q uc os canhües de seus 
r.r,vios estariam promptos "defender o<· suh· 
~itts italianos aggrcdidoa po. lo Est~do Orienbl 
C.o Ün1guay ~ · 

·Narrei os f rn;tos ; tir-• .u·ei a._go!'a. <1s consC:fluen
cl~s. 

As nnçÕ'• só se podem enlendcc· po1• inter.. 
'"edio de seu• representantes offida.es. Foi o 
nile es~re1•en '\VhcMhon, autot•idaa., nnmnterb; 
é o~ystema cfn.e ~ Uni1:o Americo.na. tem nclo
ptâdO· em todas a.s rehções CQm os r utros p~ize.s; 
f~i o principio qlle Duãley Field indulu ern 
r:eu pl'ojr:lclo d"J co~ligo internneional.. 

E o representante a·, Italia _entendeu quo 
L· Odia canvocar ou applaudi1· sedicJo.sas.reuniões 
~m p~iz cstt•angeiro, esquecendo-se de que 
commettia. um grando ('rime c qne p~los prin
ci.pios de dii·eiLo internacional •. nesse caso podia 
o~r ~xpulso do Estndo Ori· ntal o.tõpelossirnples 
j1r,rticol:u·es. 
· E:.::.min:•mil• agora 'lll1i-l o papo! 'JIIC rcpr•'
:-;::J.Lou o nfls;;;o p tix om Lodus OMSO~ acontc'ci
n~ r ntos. 

Nn Est~do O:ientol o go1·orno du ]Htulici•ludo 
~té aas m~11os imporlanLoB ineillonto1 tlu liti~iu, 
r. o ::·razil o go\crno nem trn tR di.' doC'h 1·nr ~i os 

. ...__ 
faetos aL!rib~dos no se':' representante no pau 
e.str.ngou·o sao vordadatros ou fulsos. Tnl si
lencio explica e motiva a minha inMrpellnção. 
Para sabet• o que houve tra~ei :i. tribuna como 
hypothe•es o qtle os telegrammas affirm.am. 

A legação br~zileira otfereceu os navios de 
nosso paiz aos subd .tos ita.lianos pc rseguidoa ~ 
Não o creio. Não é possivel que o min[stro 
IJrazil~jro tivesse a inepcia de oiferecer .navios 
11'1e n?iõSc achavam nas ~argeus do Prata., pois 
lá. e~i~te hoje um unico ·y:\so de guerra, a nor
veta Sete ele .Setamb.-o. e mODO$ c1ue sujeila~~Se 
a sua patria a su desfei teada :i cust~ de uma. 
prderench dada á \>iJ.ndcira ingleza, segundo 
affirm~m os ultimos tebgram.ni.a&. 

Em todo o caso o nobre ministro dirti o que 
sab_e a tal resl?e~to. . . . 

Em ~luuten~eo o corpo d1plotuallCO fo1 con
Yoendo. segundo uns pelo ministro ing!ez, 
segundo outros pelo ministro hespanhol. A sssa . 
reunião <'Om:1ar-ecclt o enc:at'l'egado de nego cios 
do 13razill 0 que foi ellG lá fazer? O que fez'! 
Assc·;cran.l os teleg-ra.mma.s q uc o onc:arregado 
de negocies do Brar.il conjnutamente com o 
ministro hespanhol, foram os unicos minis tros 
que approvaraHl a interv~nçi\o da Italia nos 
negÇ>cios internos, nam·Hcha. de um processo 
criminal da republiea Oriental do·Uru~ay. 

Que o ministro hespanhol o fizesse, não. me 
cs·pant:c, Tah"ez eUe seja dado a erros ehrono
logicos c confunda o reinad~ liberat de Affonao 
XII com os n efastos tempos de 1;·1belll e tle 
Gonçalo Br;,bo ; mas que o millistro braúleiro 
assim prO<:ede~se, é inacreditavel. 

Porque ·o goyerno não de~mentiu immcdia
tamente essa noticia ! 

Compl têcendo, poróm. a. n€S' l'eunião o mi
nistro L•·~úleiro protestou rontn as·circulares 
espalh~das illügalmente pelo ministro italiano'! 
Protestou contr~ a intervenção da força armada~ 
contrá a i11tervençiio do c~mmandnnte de uma 
di vi$ãO MYal na marcha normal de um processo 
critninal'! 

Si compareceu, d oYOt•ia ter protcs lado. Alóm 
da.lwmenagem prestada. no principio do. Monroe, 
de i[ uc n An1crica é dos americano• ; além da 
ohediencia ao• preceitos do direito internacio
n~ll qlle niio n.dmittern '"" Ínterícnçlío som as 
formubs .9.ccit.a~ etn innumOI"'{Hi t1·nta.dost o ra
prcscntantc do mel! paiz tinha a o\Jrig:tçílo de 
ao meno~ potentcnr uma p1·ova de rospdto ~o.. 
..... randes interesses braúleims qlte ell') u~ ro
Pr ~ s:nLrt\"fl e defendia~ 

Temo reclamaçõ .'S pendentes no Est•do 
Oriental. e entre essas so'bresal1e a 'lue data de 
N ovemb ;•o de 1880 o <j ue busca origem nos as
sa.ssinat•s. de Passo-Hondo . A imprensa .·séria 
do Rio d~ Pi·a~"t, quer 1le uam ,, .• ,u or de outra 
margem, 'affirmD q·ue a ju::;Liç~ es~ã d u nosrJo 
lado, e horrorL•on-se saber que cinco bra
ziloiros haviam si,io traiçoci~"tl.tp.ente levados a 
1Go~l prhiameJt. lc es~olhido e ahi mortos a p>tu 
ladas, s ndo degolados os. s~usi camaradas. 

No relator ia '!ue o antecess ~~ do actual mi
ni:slro dos nogocios estrangcir~:J apl."osontou ao 
pnrlamento é far.[l encontrar os depoimentos to
rlll\1\os no consulado Úl'.•zileiro em Montevidéo. 
t•olo rlistincto Sr. Cnrlos De~ch:.mps, sempre 
•oli~ito no cnmprirnonlo do seus deveres. 
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Em resumo, .<~nhot·~•.: o\to díus foram bas-

1 

Nenhuma nu.ção mais do que o Bt-azil, pois, 
tantes para que a Itaha; _lançando tnão do tem interesse emquea.Repulllic t Oriontalpros
ameaças, convocando reum~s e esp_alhando pera. Ajudar a. <[Ue diminuatn a força mora.! 
ctrculares. em terra estrangetro, termmasse o do devedor; dar prestig-io, durante a Juta ao 
s~u oonJhcto_. .• Que J?&pel re[>z:<'>s?ntámos nós \contendor r1ue nos é indifferente, éJO prej~izo 
b? O assassm«to de canco br:tzüetros (couce- daqueUe. que nilo o os pag-ou os seus debitas 
dendo que as victíroas· só attingi sem a tal nu- isso so pódc ser um parto do cero~ro dos nosso~ 
me':'J_!) rale menos,. impressiona menos do que grandes financeü·os; nrn triste caracteristico de 
&e"'i"letas 8()ftHd.a5 por do ~s italianos 1 .. nossa1. poli ti e~ inte1·nacional, 

Sei q_ue eston sõ a sustentar as minhas r_:e- Uma. outra. oNhm de considera~.õ,)oa conva~-
claruaçoes pcrau~e o governo do m~;' pau. co-me de que o governo do Brnzil não andou 
Te1:1.ho, poretoJ, "Just1ça. de rnctt lado.~ quanto bem em todo oss. conflícto. A população do-Es
me basta. . ~~do O r i<.' O tal é po•lco mais r. n menos de 450 000 

Eu não yenho drzer. ao gore.rno qual a r:orma. i.tlru.n.s ; f>:tist~m nosse pt1iz aproximada.m;nte 
de c?nducto que dever~a tor adaptado por mt01'- 75.000 i~~lianos, e 42.000 orarJieiros . 
med10 do seu representante.. Esse ~npel não . . · · · 
me compete. Liruíto-me a perg-untar-lhe; oi 0 O Sn. R\Tl'llO>:.-\:- M~ts do quo 1;so. 
nosso enca.t·ré[ratlo d() negocins ~~ppl'Ovou o O SR. MARTB! F1uxr.tf\CO Frufo:- Sil·\~o-me 
:pr'!ceder do ministro ibliano, porque não o ele apont~mentoB ton1ado• quando lá estive hn 
unltou quando os intere;.;ae.;;, do Bn1.úl excedem tl'l~s annes. AcL\:dilo qu~ os meus cal~ulos não 
de i~po.·tu~_cia ~s interesses da Ha.lia. ml. Re- e~ia)1) compleLa.mcnto cxa.ctos ~ não- pórlcut, po-
pnbhca Or>entali-N:i hypothesc contt•atla ·o rem, se" de tono falhos. · 
que foi fa·.er à reunião ? 
At~vla.ude-se o que f~z a It~di~ e recua-se a 

respeHo .tlos ~s..,~ssin~tt09 de Çu1·r:;les porq11e o 
irmão do presidente Sa.ntos tomou._p::u· to ae.th·~ 
nos aconteeinu~nto~ quf;! motivar~1m as nossas 
reclamações ~ ! 

Para cornplet!>r os infortn~ç.ões exigidas em 
data de 11 do Julho, o governo oriental dcroo·· 
r a- se mais de daus me.es e so em data <I e i5 
dc Setembro, r.>sponde 'lue os nossas aflirma
tivas prcehw.m de l>ase; ·entretanto o conflicto 
com a. nação -e1.ttopéa demorou a.pe:1~s oito 
dins t 

Um jornal hrazileiro quo se publica ~ru ~Ion
tevidéo, redigido embora po1· um "uto r de 
rom.unccs sem enre .lo e sem leitores~ ter o re
elam..'l.do inutilmente contra ns :'ll'iJht•;irÍed!ldes 
do quo são victimas os brazileit•os na campanha. 
oriental. King-uem . o att~n1e naturalmente, 
porq ua ning-uem o lê. 

St•. prasidcnte, mn outro motivo ~lém d119. 
que ja expur.. obríg:•-ono n podit· uo nobr~ mi
nistro quo inLer1·enb coro o prestigio do seu 
talento s~ns«to na conducta repruhensivel do 
diplomata l.1razilciro. Somos ct•.•dot·e• d:>. Repn
bl.ica Orie.o tal ; a tó l10jo nenhum pagamento 
1:ecabomos tanto do cap:td como de juros. Si 
o. Brazil niilo des~1a faz o,. vale1· os s ·us di1·eitos, 
a1 não quot· ou uiio pórlo cobrat• o qu~ lhe 6 
devido, nllm pot• isso acerto., deixando correr á 
revelia os nef!ocios dQ d evodot·, quando a so
lução destes inclue talvez a existancia, o futuro 
de uma n w>o "ue nos é lir.nitrophe. 

Somos ct•erlo;·Cs do s~guinte ~ 
· · i• empr stimo t•&alit.ado em fl de Maio de 

1865 em Buenos-Ayres- 600,000 pezos fortes ; 
2• idem em Mantevidóo, em 22 de No,·embro 

do mesmo nnno-200,000 püzos fort ·s; 
3•, 3,000 pezos fortes me,Jsalmente a datar 

de 15 de .Taneh·o de 1867 ati, terminar tL guerra 
do Paragut'·Y. . · 

Taes empt•eslimos f.1ram negoC!:l.Cios po~ parte 
do Brazll pelo St·. conselheiro Francisco Octa
viano, sendo a Repablica. Oriental representada 
no primeiro 0 •~gundo pelo Sr. Cadoo de Castro 
e no terceit·o pelo f'Dião ministro ~e estta.ngei
ros D. Alberto Flangini. 

O Sn. DL'\.~ A:- Os int.el•ésses br:lzil~il·os sãú 
muito ma\s import:Lllt'•S. A propriedade tert·i
torbl é enorme. (Ha aut·ra~· ap~rrtcS.) 

O Ss.. ~h~.Tm Fu,\licrsco Ft~uo :- E para 
quo .:ompromcttc!· ess·:~s iulo1·esses em home
na.gom · ~ uma nação á qual não nos ~~el1amos 
ligados pelos mesmos b~.os, que nos prendem 
i Republica Ol"i ·n~~l ?. (Ha 'Uat·ios apa;•tes.) 

Os que me intet·rompQm concordam commigo; 
~penas adiantam a consecJuenc~a cto rtne esta
be1oei corao premissa. 

Si a inferiot•idado em ?Opulação (pois a ltali:. 
t•m na Hepublica Oriental mai"r numero de 
snl!di tos do que o Bt•ni t) não significa inferio
ridade em intl3res.sest co-ano deix.:u·. porqtiO dei
Ia r ~s noss :s rcclam:1<;.ibs pend~ntes e ouxil:ar. 
mesmo p~lo consentimento tacito, a inter;enção 
de um governo eut·o~eu na vida de um povo 
am~~ricano que nos deve dinhahoo ? 
Telegr~mmos publicados nos ínfot·maru quo a 

Repuulic• ,\rgontinn o:·donuu ao seu represen
tante que fiscalizasse o pr{)eedimento do Urazil 
durante a marcha do conflicto. Havia sem du..: 
vid:t no espirito do governo argent~no roccio de 
quo nús alentassemos algum pl~no de :.nur,xaçã.o 
e a contenda s~steotada por varios ,jornaos de 
utnll1s as margens r!o PralQ. a cssG respeito 
nctu:llmt~ntl) pr-ova que i\lli.rwo uma. verdadf:}. 

A Rcpublic" A rg-entin" podb t!sca.liznr os 
nossos actos ; nós, p-orém, esta.i>elecemos a 
inercia c:Oo1o Lraço primo;·{li<\I de noasa. con
duct.~, 

Para qu<! o nobre ministro possa dar ao par
lamento atn('l~s explicações relat.in>s nos nG
gocios do PraLa, eQ juntnrei ao que tenho dito 
uma pet·gunt>'" proposita do ultimo decreto do 
governo argentino sobre o tot'l'itorio de Missões. 
O artigo do O!obo de h ontem denu u oi~ o facto 
espantoso ·de haver o poder exocutivo do$Ba re
public:a. feito!\ dh;iAA.o~dministi'~tiva do terd
torio contestado. A palavra do nohre ministl.'o 
censaguir.í, eu o espero~ esclarccor o as~umpto 
e a opinUó publ'ca. 

Não va.cille o illu•tre roinisLro. Proceda de 
accõrdo com o seu talento. o. si<a illustração e 
os interesses do Brazil. 
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Minhas pahv~as não se inspiram em. qual- eousa ma.is do que uma palavra sem écho al
,1uer intuito opposicionista. Comprehendo a gum no cor~>.ção do [>Ovo. 
responsabilidade que pesa sabre S. E:t. e os Não ha de ~er, Sr. presidente, !i&Mciona.ndo 
devertls inherentes & posição que oecnpa ; si o ultimo erro da nos"' diplomacia no Rio da 
entender que algum. dos topicos do meu dis- Prata, que os minislros do gabinete aetual dis
ear;o se refere á. materia. reservada, julgue-o siparão as nuvens qu0 se accumula.m no· h~ 
desde já como niiAJ pro11unciado. rízonte. · 

Faço, por tantQ, ao governo menos do que uma Sentirei ai tiver de perguntar algum dia. a. 
interpellação e mais do 'J.ue um aviso. Os· erros . ~S. E Ex., em relaçilo à politica exte~na, onde 
de nossa politica methodll!aram as causas dodes- ! está o estandarte do paiz, assim como lhes 
calabro qQe se appro:xima. Com o que se conta, pergunto, em relação á política interna, em 
se!ll10res, para o dia de ama.nM? Um pai~ que que corredo,· de S. Chl'i~tüvão ficOll e•condida 
se estende de nort~ ã sul exige de seus go- a bandei~a liberal ! 
vernos muito tino p«ra que a diversidade do Convença-se o ministerio de que, no paiz ou 
clima, de interesses e de raça dei:te de ser um fóra delle, ninguem aceita o passado de um 
empecilho á unidade na.eional; para que, em '\homem par. a. programma de um partido. (Muito 
um mon1ento clado, o Y.&triotiamo 3Cja. alguma llcm ; muito h.O'-m.) _ 

- . 
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OS~;. Ferreira Vianna (mo~i
mento àe attençtio): -Sr. presidente, sinw 
muito não poder corresponder por incoru.modo 
de saude ao desejo e voto que fu:, accedendo 
ao convite do Sr. preside:~~. te do consolho de 
concorrer com o meu estudo para o e,;ame mi
nucioso daa despezas o. cargo do ministerio do 
imperio e de todas as mai• repartições succes
sivarnente. 

E& ta discu.são Q a dos orçamentos om geral 
são as mais urgentes e necessárias : reclamam 
a maior attenção da cam~ra. Póde-se dizer: va
mo~; a.go1•a trs.tar dos nossos negocios. 

Sr. presidente, r:e.fere-Re qne um soberano 
pontífice diliberoa levantar, em uma. das pr~ças 
de Roma, um obelisco do Oriente, incumbindo 
da. execuçiio desta obt·.. um grande engenhei
ro. Séndo o obelisco monolitho, er:> fucil par
tir-se; e apeznr de preso por t:lntas cordas, 
estas, com o peso, estenderam-se o mais possí
vel, e o obeliseo teria cahido por terra, inutili 
sando-se a. obra pt".im.a,si u.m dos cir~umstantQSJ, 
pes,ôa desconhecida, não g-ritasse : agua Eis 
cordas ! Assim on direi: economia á fazenda. 
Sou desconhecido (ncío apoia!los). mas posgo 
concorrer po.ra esta obr ... 

Sr. pt·esidente, não devo e~cut·ecer á c a
mara, nem a V. Ex.. 1 a gra.ude inquie ~ação 
que exiate, principalmente no contribuinte, 
contra os excessos dllo despeza; entretanto, esta 
que.stiio e cowple;:s;a. Exige critica c exame, por
que é preciso tomar em consideração o serviço, 
a. renda do Estado, o seu desenvolvimento e a 
vantagem que se tenha tirado o a. se poderá vir 
a t~.uferir dOtli mesmos :serviços pa.ra. poder-ee 
formar um juizo seguto sobre o augment~ ou 
e;~:cesso da despezn. 

O ministerio do imperio eatá,- como V. Ex. 
sabe, alliviàdo de muiws encargo~ q uc em outro 
tem~o lhe eram alfecros ; algnns pertencem ao 
mi111.11terio da. agricultura, obras publiel\1 e 
commercio e outros e$\ão espalhados pelos· 
differente~ ministerios. 

. Tomei o trabalho de levao.tat• a. tabella que 
sunphfic~ o estudo s~bre este muustorio e a 
respeito dos outros ; ci.iü se acha:&.l con'lignados 
os c:s;erckiô:;. da l.'eceit.a. geral do Iruperio d~sde 
1836 e 183i a.té iS82 o 1883 c corresponden
tement~ as·vcr_bas do orçament.o, o .credito qu~ 
lhes fo1 conccd1do, desde aquelle penado, e mais 
a despeza. paga nos cxer~~cios :respectivos, 
finalmente calculado por demmaes )!ara tornar 
mais prompto o exame entre a recet ta g~ra.l e 
a de•poZ:J.. 

Por aqui (apontando para as tabellas) vemoo 
a toda" (uz que :t desp~za do impería, apezar de 
alliviada pelo. creação do mini;terio dl r~.gricul
~ura, tew cro:scido despt·oporcioualment~ com a 
receit:l, o que ci fundan>ent:cl ; porquo, Sr. pre
sidente, gastar mais, em um exercieio, quando 
ha recursos sufficientes, póde ser objecto de 
aprQciaçi!o ; porém despende~ além da receita 
de modo a abrir rl.eficit constante em lon~os 
exerci cios, parece que não tem justificação po.,
sivcl. 

Senhores, est<·!S algarismos que pa~.,aem mor
tos, inanimados, tem Yida ; faliam o fa.Uam 
como quem sahe do sepalchro para condemnat· 
o nosso procedimenw ; cla!llllm muito alto in
vocando o auxilio de todo.~ que tem voto e in
fluencia deliberativa. nua ca.maro.s~ o.tim de con
correrem para equilibrar este Qrçrunento geral 
de rer.eita com o da despeza. 

Entrego este quadro, trabalbo minguado do 
meu patdotiamo, á camara. c ao pa.iz. E• a 
synthes.e da histeria inteira de um reÍI!ado. 
da regencia,e esta hiato ria deve ser transmittido 
a.os nossos successores em alga.rism.os; não ha 
loUra• nem palt\vraa m~is ex~re•sivas. · 

E" a eln'luencia do sacrificlO, das provaçõe•. 
da economll!. de um povo inteiro, que merece D 

nosso respeito ; ainda niio sendo por outro m~ 
tivo, pelo facto de fatermoa p~>rte deste paiz a 
termos a honra de .orapreaentar. 

A regenda', Sonhare>, foi Ulll& democracia. 
(Apo\Mos.) Devo dar a.ma. explica~ á co.mara. 
niio levantei mappa anterior, porque os orça-· 
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mentos. daquelle tempn .ia irregulares e contêm d~spe:.as no primeiro cuo imprescindíveis e no ::;:, 
os or~.amentos provinciaes; o que dilliculta o .sell'undo prescindiv&is: devem, portanto, ser 
eumc, a. coordenação doa elementos, e torna. íe1tas c:onformo o ~ugmento da reeeib e a 
•1uaai impo;sivel a conclusiio. prospe:·ida.de do p oiz. O Estado .como .os p.~rti-

De 1836-1837 ·o lm~erio aueeadou a re- culares deve fo.í:er despezas na proporção de 
ceita de 14.404:250$463 e dotou o ministerio, seus recursos. 
cujo or.;:unento se discute,. com-toda> as suas Conie•so a v. Ex., Sr. presidente, e a. rodos os 
attrlbuiçücs, coruprehend'!Jido duas pa~ta.;, com meus companheÍl'I)S que, si não pos8,10 na llli-
1.400:762.); e a de>peza pagA foi d·• 1.2'27 :09QS. nha ~asa uma g•leria de esta tOM de marmore 
Houve urna economia de perto de 200:000$Qf}\J. de Po.ros e do Co.uara, é po~que não tenho di
Assim em "i837 e 1838 ; e de i838 -1839. nheiro, mas desej~rh mnito obt<>l-a, e ta.moom. 

A regencia. eahiu por uma revoluçM; l evan- nma eolleeção da pedr•s preciosAS, · .\inda que 
tou-se o segnndo imperiQ, e, Sr. prelidente, jà. fossa sómento p~ra estudos miMt't\logieos (riso); 
ru!o bastou o ocçamento que <:ra. da 1.639:0:)0$; do mesmo. modo qa.ereria.gro,vura.s, emfim,todas 
teve o Esta.do-·de P22'1l.l' i. 782:0008, c, salvo as obras primorooos rlo entendin1ento a d~ i ma
muito poucos exercícios, o ministerí? do impe- ginação dos poal:lla, dos artistas, esse• ~onba
rio doi.xou rlo{iGit contr.• o tnes~uro, isto é, ex· dores sublimes qne :f.'IZ~m a alegria e são o or
eed~u as vel·ba.s do •eu orçamento. gulho do genero humano. E' preciso ruedir todos 

A t<lceita. tOmand~ por ponto . d~ partido es.o;e8 desejos, aspira~õ~, pelos recursos de que 
aquelles H-404:~ de tlr36-1837 subiu; dispõe o individuo como o Estado. (Mui tos 
ern1879 a 1880 ~··r;:ca.d.amOtl,oeguudo a. synopse apoiados .) 
119.246 000.$, isto ó, o. receita subiu gt"&daal- As artes, ._8 le\tras, as sci~ncías, a grande 
mente de iOO a 8Z7 ; maç I. despela M minis decoração <la l'ri.UlOÍl'a. dignidade e do primeico 
oerio do impe~i> 'ubi•1 de 100 a .i.196, o que repres, ntsnto da nação, .. magesta.de do parla· 
,1uor dl~~r que •lugmeatou H vezes, emquanco menro,quc é "r.1presenta.ção acientifica. e intcl

. que a receita ge,,ll do imperio a.pena.s ;tngmen· lc~tua.l a. ma.Ül el•JVada, tudo está nas mãos do 
tou-8. · nobre ministro . ou antes eatá. escripro , 

Por COllieqnencia,. Sr: pr~sidente, esta !Abel- coi1!Jig-nado em seu orç:unellto. Deve ter S. Ex. 
la demonstt-a quJ as nossas dospe•as no minis- 0 nobre org-ulho 0 portanlo os bellos impulso~ 
\crio do impcrie> exce<lem d""proporcionat- de querer elevar a tlespeza deste orçamento 
mente! à. ,eceila e s.o ct·edit.o votado, prodouindo para corrcsp :~ndor ã$ tflllaeucia.s do pro:;resso ã 
um de{i.cit que· está representando, · bem como suo. pr<>prio. irna.gin•çii:o ·e ao• To to•· do seu. er;, 
o dos e>utros mínist, riO'I, em a.polices da. divida pidt<J. · 
consolidada, e»< p"pel mo~da e ein titulos da. 
<li vida fla.ctmnle. Sou eu, o m~i• humilde de todos, -que venho 

Não serin o ~so, Sr. presid'lnt', de roclama1• oollocar-me a traz do· nobre ministro e r etel"-o 
como o nobN president~ do conaelho, da ca- nest<l seu enthusissmo nobre, neste seu. impulso 
twu·~ e do; partidos, em olt~a vozes, um esrorço generoso, como já em ·tempos passade>s qui.,. 
para obt' r o equili!wio tão deBejado ontr> a r o- conter >.outros, ma.A nlo lllt;' foi ponivel 
eeita. o n désp(lza. ge.al do lmperio 1 E como E assim estamos com .o orçamentO, para o 
<:hegar a. este· resultado scnlL? r-1stringindo ·as exercício de 1882....;.1883, de 9.332:4l8S, excé
de,pezas respectivas de oa.d~ minístorió, da dendo do dG 1881-1882 em 01ai~ de i.Oól>:OOO$ 
modo que os orçam~ntosoej1l.m •ufficient~a ~ pois q_u.e este . eu . . de 7.714:000$; e ainda. "' 

Senhores, n.:to é prud~nt), ant~s coutrni:-io commusilo o>p".eialmento e·ncarreS'll.da do seu 
ás regras mnis cam~•inhas dt ·econolni:l do- estudo concedo11 mnis 76:<lOOSOOO. . 
meatiea f~zer despozas or<Ennri:.s com recur- · Eis. o caso: csbonos collocndos diÔ.nl;o da d611-
soo e-.:tra.ordinario•. peza.e da Nceita, o <leograç •do,, daquelle . que 

Propu• lle8ta. eamara S>par:>.r todo• OI eer- eaquec> o <J.U&nto leon, qu .• nd> dolio-.ra o quan\<> 
v-i~o• da. tabella C,ligur~dos com. caracter geral· qu~t· g&ahr. (Apoiarlos.) · · · 
m~nto reproductivos, p~r~ que se pud~saQ em Separar-sa osdoll~ orçam()nNs.: ~ lei o m11.nd•, 
qua.l'l.u~t· tempo verificar quo o excesso dl nossa mas <i como se divir.l~ o estude d~s· faculdades : 
divich proende niio do ox.eeoso dns·despoz>o .. or. unicamente por .. methcdo (apoif<Jo~); entre
dinaria•, mas da . applicaçiio A de.spezas e1tra.~ tanl1 o.deput~do não deve ·esquecer 08 recursos 
ordinarias e suppostas roprodU:ctiyas. (Ha ·a,i- do Estadó., o · sou computo em cada. exer
cersos apa,.tes .) cicio, da.s nc~cSJ>ida.des a aeud~r, L' . dos meios, de 

Não ô tão f11eil ; seria conveniente es~b31ecor que j>,Õde di-opor, · · · .· · 
uma c~ix.a de ro.cursos especiaes priv~ivamente Qmireis o O:osoo eredito . .levauttdo 1 Eqni
<leatinados á,s obrao reprodneiivas do paiz,· o que libra.1 o p'rçAlne.nto. ·E· nino. regra. eomoizmha ; 
es1es r ecursos não pudessem em tempo algum onilontr~~eis ap_pl~ca<la llA praç~!- l'cconhecid;',O 
.<·cr cleaviados P!'ra ·~u._esquer out_ros n_n~, . . . domonolr~.l~rat _IC>fW!!Utu • .Aqu··,Ue qu.e .CwLttc 

. Temos ·na. h1storta d~ nossa·· ndmtnLOtraçl? muitós' ~ilriloa d~ co:edito,que ·ga~~-~-_demai•, que. 
o fa~to e:ttra<irdinario de u m emprestimo enor- otfendc a modaslia dos outro~ ~om um·appararo 
mo contl'alüdo · no ·· e~trangeiro para · ~<iudir.: de . luxo excessivo aosseus·tecurso•, debilito. 
obra reprodueliva,- a Utll« eatn.dli. . "dé ferro, o · c rcdiro; 'aquellc, ··ponlnl/ <tU& oC-o~misa. 
e a.pplieado a outros d.:Stinos, i>Qn<!o pre:iao 0: Su:. receita, {~~taleco-0 •. . ·. . . .. · . 
le~ll,nb_r no1lo ompree_timó para ácudir a.. essa Sr." .'prosi<\enfo, poFque . não #zer a. .ver-
necea oidade! · · · dada qúe . está na_ con.sciencia_ de todos~- Para 
· Senhores, e!ll um or~mento figuram .Terbao reduzir as dospez311 OQ interessndos s!io poucos; 

neeess >ria• e obrigo. tonas e verb~s fo.eultativas, p e.r,; alJ.gmentt•l--no mal.tiplicarn-•o; (Ris~.) 
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O Sa. J. P.E:Sl»O :- Se multiplleru" e qua
. drnpllcam. 

O Sa. FE!UtEmA VuJ~NA:-E' natu"a.l• e and:. 
muito mal avisado no mundo quem estranha 
este procedimento, principalmente elll wn pa.i.z 
em que a escassez do trabalho, d~ in.dus.tria, o 
seu réstl'icto commerdo, (quasi todo oceupado 
por estr3.ngeiroe) as suas artos mecanicas 
a.bandouadas e ts.lvez até ·ceriO ponto perse
gaidas, como hoje tentou demonstr:>: o nobN 
deputado ·pela provineia do Rio de Janeiro, 
meu amigo; vol tam todos os deaE\jOs e aspira
ç<lj!a para os empregos do Estado, á remunz
ração \>Ublica e :!. folha doo _orçamentos. 

E' de nb.ooluta o rigorolla nece>Sid~d,,, n~n 
dever de religião, circuwscrovor as despez·oo 
aos no&Sos recursos (a.poiadó<), ?•ra Mségur•• 
a nossos filhos um~ tt·anquillidado a que : cr:> 
direito, uma. 1'id..'\ menos onerosa, e i.Íma pn.·~ 
pcridadc m:•is certo.. 

Esta politica financGira, p:JI'Clue-r•le o l!•; brc 
presidente da e.,m,>ro., ci tão arri.s<>ocla. q•Jo pa
rece um jogo de :IZar, sahind~ fór:1 das regra.. 
e dai normas maia rogalare~ da prudl!ocir. ; 
creio quo olla produzi.rã m:i impressão 110 
espírito da ~el'tlção vindoura, q"""'io não l lle 
pron1ova. desastres. 

Sr. presid~nte, nl!o conheço, deverat o digo, 
a V. Ex., papel l(lais ingrato, aais duro e im
popula~, do que aquelle que tomou, tiio "rdento 
~ profieientem~nte, o meu nobre r.inigo de
patada pelo 11• dilltricto da. t;rovincia do Rio 'le 
Janeiro, e tanto mo fascinou que me traz 
ama.rrado a si, eu, Sr. pt·esideute, '!"'' fuço 
todos os e:sfori(Qll por merecer uma grande 
popularidade (riso), alcançar os louvores dos 
meus concidadãos e ter os p11blico~ <!logios dos 
beneficirulo• do orçamento. 

. Cumpre parar. Não t~ouos o dii·eíto de 
angmentar tão consideravelmente a no>Sa c1i
Yida. e ôs ~eus e1,cnrgos. mórmente qua.ntlo a 
au.a. principal imporbnei.:L l'Gs:ulto. drl g"utos 
improductivos de guorra, que talvez pudcs.~cm 
te~ sido provenidos por uma política dos neg~
cio:!S estrangeiros mais b.rga e m:Lis sogttr~ .. 

O Sn. F:&UC!o DO• S.\:<TOS :-Apoialio. 

O nobre deputado me !nscino11, e <Jis-me ~om
batendo a seu lado, como discípulo .. • 

O Sa. Fl:aitElll.l VuxNA :- Qne p:~.gua ~ ot;
vida quem o. fez. Porque o•La ~""''""' nãç ~a 
de manifestar o mesmo amo: de p~e aos filh"" 
a respeito da g~raçiio que vem1 

O SI\. ANDB-<DIO FIG\ll!ta.• : - <Àm4 m.;st~e. 

O St\. FEI\RllllH VI.<mH :- • •• o •}:<C•;s;o da 
deapeza no ministerio do imperio, ., si Deus 
der-me snude, o farei em to doa os on t~os mi
nisterios. 

Sr. presidente, attend, ndo á natureza s-•}1'~1 
do debate, permitta V. Ex. qna ainda o.rri•que 
umg obser-.ação . 

O deficit continuo não ê l!ío p~rigoso por 
a.ugru.enta.r os encargos do Estado <} :uueaçar
no.. u m dia desequllibro.r o. réceit·' com " 
cleapeu, a nio podermos satiafazo.\'"' dift'e
ren~a • nas entra.nnas desse cleficit hl uma 
:unea.Ç~ muito n1ais siui•tra, fnnda. e ,!<)!orasis
~ima . Ser,;., Sr. presidente, o dics iradinan · 
ceiro d~s~e p~iz, qu:Lndo o Esta.do, atormen
tado I>Or de>pez~• exc 1asiva3, que por habito se 
tornlll's.m indestractiveis, fór collO"..Mo nas 
condic;<Ja• de n!íO poder satisfa.ter integ~almente 
e a tempo, pelo menos, os comprormssoa dos 
juros dils suas a polices. na integt·idade dos con-
tratos qne celebrou. (Ap oiados.) . 

Devo ehLmar a o.ttençüo do nobre ruini•tl'Q o 
do paiz inteiro, a medir bem a profnndez~ do 
abysmo. po1s que todas as nOI!SaS associa~• 
de providencia na. velhice, ua infancia, todl\S M 
eaut.elaa que o amor paterno, a fraternidade, o 
ssnt.imento do etposo, os deveres dP. p:\e de fa. 
milia solicitam llO espírito dos homens, qu ' 
sabem desempenha.r estes santos enear ~os, 
estão fund~doa em apolice& d.> dividn pnbltc~. 
(M"t~ito• Rpoiados.) 

As obt•Je <le piedade, de religião e o com que 
s~ sustcn.trun os bospltaes, se mantêm e ve~t~m 
08 nuo, estão Oll!Ontada.a SObre 3.p~l\e'S da d>Vld' 
publica, e esta divida publ_ic:\ ô ~ma mon~a.nh:l. 
enorme de 300 c tantos mil papels ; no d1a em 
que fór o.bal~da, eatr~eeida,eu não 1ei atd ~nde 
ohos:>ri " ordem pubhon, o qU&os ot desttno• 
~conomieos e 'flOliticoa do pau. (Ml!P:!o bem! 
muito bem.') 

V, 'VI.--4 

Estes encargos sobre o futu.1·o, estf: sr.~f'Le 
continuo con1ra ~ bolsa do uma geração <t uC 
a.irul;L não v in !\ lu.z , fa.cilil3. o augt1.en~ itt\ 
despeza. 

·Como 11m joven prodigo que, tondo berda~o 
grsnd ' fortuno., emqu"'ito acha quem r~b.~t." 
seu~ titulo~, <>inda cnm depreci•~iio do ve!"r 
real, Janç3<-sa em tod!ls as despezas as tn·ri" 
desregradas e em todas as especies do dcSôrdou,, 
""sim me puece, c ~o perilão i m_illh:t p~:~i"' 
para dizer-lhe, pr.ot1ca-so na su" v1da poltt!ca 
desde i840 até hOje. (jlf uito bem ! >;!uito 
bem!) 

Senhores, irei seg-uindo este discurso com o 
possivollloXO, attenta a ,-..ried·~<le dos osSUII!\).10.• 
e a. su4 mD.Xi.ma importo.ncio. ; c ai th·er tcn\}!.O:::~ 
concluidoa :\S minl\as olne,•va~.õe~, péclit•ci li
ecnçll. n V.Ex., Sr. presidente, para, usando Ih 
concessão do roõlrocnlo, f .•zer considcr-.!'}i'ic:s 
sobro a política gGral. 

Nlo ~Serei e11, Sr. pro3identc, qu~m fi·u··;i:..·a 
impedir o ~crifi.(!io qn~ a .nação br.\zile\1-r- i~ 
p •n o ma1or brllbo, d1gmdade o m:or;,sta<lu oo 
ey01bolo da nossn form~ de ~ovcrno o primeiro 
reproeentant.c desta gl'ande nação. · . 

Entendo que osta dosp_eza ó de c.ara.ctet• oor ,_ 
g , torio, e bem poderia ser d~p~nsad.- ~- •::" 
votação ; a constituiç.'lo fi:'(ou-a dnran te to. lo o 
rd.Dado. 

Quanto A familia imp<lrilll t~r!>t ohsr.r,·~",iiO!O 
jnridicas a fazer, e no mell concel\o relevante:, 
porem •ào assumptos delicndos, Sr. presidan:•,,. 
e não seria j•1sto que regateasse a um grc.nde 
pae do fumilin nl g"ltnS recurOôl! psr:>. ••u• filho• 
e netos,qu<Lndo creio que posso dizel-o, sem •<!~ 
averbrulo do lisongeiro-ern 3!;3UIIIpto de de,..... 
prendimeoto das riquezas deste mundo o chefe 
d~ nação brazileirn ci um ·exemplo d.i gn<l de 
.er imitado .• (Numerosos cpoiados. ) 

o sn·. Lo~IIENÇO llE Ar.BUQ(iJ:RQU.E:-~'az,-lh.c 
justiça. · 
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O SR. F x RRETR.< VIANNA: -Si a.fronxo· por 
esto h.do ê contando com o rigor dos ·meu9 
companheiros, que wrão mais severos do que 
eu. (Riso.) 

O Srr. · FELWIO DOB SANTO>:- Mas isso não 
obriga os outro:::~ 

O Sn. FERREIRA V IANrH : -Não posso, l'c
r.lim, vccult <r o qu' sou. ~i rvo tahez para 
di,cutir; mas creio que sou muito improprio 
para. e~ecutar. Pelo ru.eu coração, cheio do ba
ne\"t>lencia, confes50 a V~ Ex.~ que. si. ha.cousa. 
da 4'1 nn t6n h :a__ .m.edo é do s.er ministro, não 
por deixar de attender aos que me rodea
l'Cm, mas p••incipahnente por não saber como 
rêr;us~r-lhes. {.Riso.) 

Eis po~q nG sou o primeiro a p~r--1ne :10 
~a.do do nobr~ ministro p lra chamar n. sua 
atten~ão sobre as despe1.as do seu minister i o, 
c~r-Lo de. que em S. Ex:. se encontrar!~ um es .. 
tJÍd to 1na.is fode e um e oração m2nos fr:..eo do 
que o weu. 

Sr. pre;idente, "'- op~,osiçio , aceitou a arena 
trl<~ada. pala mão, pHq !lO não di>-c r; omni pc
tonto do Sr. p1•e idontc do con<;clho. Chamou 
nos para a ~bcu•soo das· leis annua' do orç:~.
r.uento. Vir.!"am tard ~ t muito ta1•dc, a opposição 
rechmou om telllpo. E>te orç~ment;o nilo é do 
tn.inisterio JCtu:.tl,uã.o teve lem;:.opa.ra. e•tu.dal-o. 

Sr. P'esid•nte. esbu qu~•i invalido para pre. 
tender estu4 1-o, como não hei de d seu! par os 
.nobres miniat:·os que têm tantas preoccupagões 
c dosvios po• tra.bo.lhos qu' os inhibem de infor
.mâl·-se ex ~ctamente da. ;; circ:unst3n~fas das 
•uas repartições, afim de fazerem.. com cansei 'n
cia os cÓl'te , as economia.' ]lossiveis e propor 
Os ;,ugmr~ntcn necesstrio.s. · 

Pr -tendar econouâsar ~m serYiço que não se 
conhece profundamente; é um~ temer:dade. 
{Apoiados.) 

Sr. pr ' s idente, a verba do co!'po legislativo 
·ó muito p~sado.. (Apoia4os.) 

Tenho, V. Ex.' cqmprehendc. muito escrn
puli> em di seu ti r e te nssump to, porque não 
·m~ •1uero expqr a cen<uras, embot·a. temera
rias, m •s com appareneb de justiça, de re
clama~"' economias na. verba em que .sou inte
ressado. Mas, Sr. vresidemte, emqu >nto o 
.otçamento não entnr etn equilíbrio. acho ra
.. o~vel voH01· ao suboidio an~igo. (Apoiados.) 

O Sa. FJSL!C!Ô nos SA.NTOS :-A difliculdade 
nã.o é daquL 

O Sa. F~nll.lllllA VrAl<N.:-Senhore,.não quero 
MSurgiru p.lssa !o. nem Le\rant:tr ac:::ns~ção~ Na 
exl.rema. nocessidade, ao tocar o rebate das 
urgentes economiao. quando quer ·xnoslevAl·as 
llt.é áe ulLima..~ verba!\ do orçamento do imperio, 
~~rà ra.zoavel deisar intacta esta que t'oi 3.!1-

jl'tnentada rle· uma só vez em mais de cincocnla 
·;por cento Y· 

As ra.zõea que-det~rmin!!.ra.m e~te augmento 
.oram as melhores; p-orém as qu.e aconselham 

·. :b.oje a sua red~cção me parecem não soffrar 
·duvida. . 

Precisamos, s<!n h ores, trabalhar p~ra .o equi
librio do orçunentó da receita. e despez' e dar 
uma fiança. embora d sneeessaria á nação de 
que tratamos sé:ciamente deste assumpto. 
[ .1poiados .) 

O Sn. Moru:rRA DE BARRos :-Como jã come
çou fi. c.amara passada... 

O SR. F>:trcro oos SANTOS :-·M~• o sonado 
reduziu a nada. 

O Sn. FEIUI..EIRA Vu.~N.<:-Trabalhamo; eate 
a~no pouco e os responsaveis são os nobres mi
mstros, po•·que V. E>e. vê que só hoje é que põde 
entr:lr_ em diseussão o or-ço.menta do im.perio. 
Acred<to que nesta sessão não terernos a lei de 
fixação de receita e despezl para o e>:ercicio 
futuro, e>cacêa o tempo. Ignoro a ratão por que 
0$ nobres ministros nã.o :submeltera.m Of 
seus: orça.rnentos a exame, quando ao abrir-se 
esta camara foi-n<>s logo fornecido o projecto 
do orÇ(lomonto. Era melhllr apresenbl-o de 
p1·0LDpto e depois a. ca.mara em di5CUS:':ão corri
giria., far-i:1 retoques e assim se adi:a..ntava 
o trabalho. 

0 SR. RooJLPBO DANTAS ( mi~>istro do im.
peria);-E' bom lemkar que nem apropria 
ralla do throno se qui r. discutir pela falta de 
rebtorios. 

O Sn. Fl<!Ul.E!M Vamu:- Os papeis do 
thesouro em geral são distribuídos com pontua
lidade. 

A dhcu<são dos orça.manLos, s.pe•a.r da p~ll
vidonci~ uhimament e toma.da e sob cujo merito 
niio me quero deter. se resente de defeitos. 

A 2" discussão d0via ser de e:mme geral, cada 
d~~utado falla.ri~ summari tmente as vezes que 
qui• esse e depois de$te tt•abalho passar-se-ia â. 
uH i ma. e grande discussão {}os principios. 
( A;;oiados.} 

Senhot·es, sempre gozei nesta camara do pri vi
leg·io de dizer a minh~ opinião. Qu:1ndo formado 
em bat•lha o meu portido e o chefo manda tocar 
a corneta, sou soldado; mas fóra. destes apuros, 
pbiJDsopho livre. 

O senado, talvez por seu numero muito 
red1.1zido, soifrê influencia. que não é a mai• 
conveniente para os negociao do E•tado ... 
emfim, Sr. preside"nte, a minha memoria está 
muito infeliz; escap!lm·me as idéas ... (Riso.) 

O Sn. Sou a CAn'i'Aum :-Veja Bempre si •o 
lembra. 

0 SR. FEL!ClO DOS SANTOS:- A reticencia foi 
.muito cloy_uente. 

·o Sn. Fl'aa:r;:nu VU.NNA: -Acho que ha 
eleições de mais. Este po~o estã como o velho 
t-ovo.romano, na sua. decnde:acia, sempre nos 
comieios, nas praças publicas, já. para eleger 
juizes do paz, já para eleger vereadores, depu
tados provinoiaes de doug em do11o annos e ern 
dous escrutínios ••• 

O Sn. MalU!liJ\A Dlll BAnnos :- E agora Olll 
. mais de doas. · ' 

O Sn. FERRlUR.A Vu.N:u:- ... e em ma.is de 
dous escr11tinios, porque hoje o proCBssQ"/ dos 
quocientes augmentou os os~rlltinios ; já'' do
pulados geraes, já. senadores. Além destas 
el)ições os devotos, os homens- como eu de .ba
lamJ:rau, têm oatt•a& pa.ra as 9.dminístraçõ.es 
dat! ordens terceiras, confrariM e irmand~des. 

O Sa .. FJtLtcto nos SANTO&:- E outras nas 
.lojas maçonica.s. · ' 
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O Sn. FRRF.JJ:IR.~ VI.\NNA'- E ji .tivemos 
tambem oleições para a guarda nacional. 

Sr. presidente, bem." estudada esta questio, á 
luz dos interesses tinanc"eir!ls do paiz, recbma. 
outra. solução. V. E<., naturalmente sabe mais 
do que eu ; n unC3- fui gra.ude eabalista., isto em 
boa j)arte ; V, Ex., s•be que muitos dias antes 
da eleição as villas, os povoados rego.rgitam de 
el~itores, de p2ssoaa interess:tdas no proco•so 
eleitoral; discute-se, falla-se e ás vezes ba bri
gas e rusgas que chegam até :i. camara dos de
pútndos. 

Os vereadores e juizes de paz, reunidos 9m 
eolle~os, nomoa.ria.m doputsdos provinciã.ol! ~ 
os deputados provinciaes o senador, ou apre
sentariam urna lista. triplice ao lwperador para 
a escol !.la, S~ria.m todos ren,.esentante9 da D'-cãO 
e a.ssirn eoncilia.r-se-ia o P'rincipío tão flagrÃn
temente violado de ser alguem eleito pelo ('O':o 
para eargo vital.icio. (Apoiados.) 

O S!t. ZA>rA.: -":o!ão é muito e!:acto isso. 

O Sa. F.xRR:mu..t VIANNA.:-Ao menos, aqui 
na eõrte, muitos dins antes do. cl~içiio, não S".l 

trata. de outra COII.Sa.. 

O Srt. ZA>tA : - V. E:.:. mosh·a que não é 
grande cabnlista. 

O SR. F:eLtCIO ·nos SA.~'l'O>!. : - Apoiado~ si 
fosso, não diria isto. 

O Su. FERREIRA VL'N"A: -Talvez e>tejo. 
em erro ; mas é certo que o h•abalh 1 nacional 
soffr~ com estas r-epetida~ c lei ~ões. 

O SR. ZJ.)!A:-1sso ó do. indole do systema. 
O SI\. FErtRl!:IRA VIANNA :- Perdão ;·sou um 

pouco ta.tibitati, mas quando fallo tenho sempre 
intuito, e faço-o com clareza, embora cmpre
ga.ndo esforço. (Riso.) 

Não sei sí esta v~ fo.llando do senado ;. creio 
que sim. 

O Jogar vitalicio sera compath·el com o voto 
popuhd (Apoiados.) 

O Sn. FELicro DOS SAN'l'OS :-E' nm absurdo, 
até perante :1 scieacia. 

O Sn. F~na.xuu Vuxx,~:-A quem dtl contas 
· o maudatario ? Como o mandante lh 'as póde 

tomn•·? 
Qaal ~ sancção do seu procedimento? 
Quo autoridade moral pOde sobro cllo cxe•·

cer a soberania naciooal1 
Ent•·etanto devo dizer a V. E~. qne a pra

tica tem provado que indopendontGmentc •la 
eleg-ibilidade do sen~do, o resultado tem ••do 
quasi indilferente pela natural •olução, pela 
morta. 

Sr. pr·~sidonto, as assembló rs pt•ovinciu.es 
são corpos mct•e.mente odministrati v o~ o ainda 
o de1·eriam se•· maia, embo•a. a !e i Ines de, em 
tal ou· qual paNe, i_n6uencia p~li~ica que é 
~evida ao desenvolnmcnto dtl!l 1doas demo
cratiCAs. 

Todos nós t·econb.eceznos. qu.e seria convenie':
te que as assembléa.s proYincJa·-~s fo:ss~m ~1~1s 
&dminie~ra.tivns~ cnida.gsem menos da polttica 
geral, de idéas abstNLcl:!l$ e tambem dos inte
resses reaes das localidades. (Apoiados.) 

Pois bem ; podíamos fazer um • ccôrdo. ~?te
se que não e"itou autodzado a. propor noVJ.da.
dcs; mas podia.mos convir e~ ?ar maior ~cção 
e influencia ao elemento munrctpo.l e ao mesmo 
tempo ao poder l'rovincial, O? antes, :l.s aosem
bleRs provinciae• e do seg-umto ~odo.: A so
botani~> popnh• . aó se n:ercerra d1recta e 
mediatamentá··J1al"ll eleger os deputados geraefl, 
juizes de paz e vereadores, 

O Sn. J. PExrno :-E' o unico scnodo no 
mando que não lc•n corrcctivo. (Nita apair.
dos.) 

O Sn. F.En.I\"tiii.'"~,\ VrA!'i::'\,\:-Tem cor['ecr.i.vo :lJ. 

sua. f:aqueza. 
Sr. Jlte .. idente, nc·sta• duas verbas, senado e 

camara, feilo o indicado cúrte, ver•fic~r-se-ia 
uma diíferença avultada em favor do o~çamer.to 
do impcrio. 

Passe:nos ã l'epa.rtição, secreiD.ri:l de. eslai!o. 
Esta secretari.~ não ,; hoje a da instituiçllo; 
aq_uella tinha. muito mais >ttribuiçõeo c1uc 
foram depois separadas pânt o minilltcrio· d., 
og-riçultura. . 

Eu, Sr. preúdente, peço~ V. Ex. pacicncia 
pn.r~ ~p.tra.r- nesto exa.me, q ao espa~o niio ser~ 
intéiramente impra.fi.~uo. Nfí.o e$bi. cornplato o 
meu. tra.bhlho; 13ltou-me tcmi?o~ e ca.nçn~·a.m·ee-
luG 05 olhos~ l·eali?.ei o primeiro oQ1ecto que 
tive em vista~ estudar a verba. rebtiva á i.rl
strucçuo publica,em todas as SQS.S dcpendenci::.•; 
porem quanto á secr~taria aqut oífe1·eço o qt1e 
aervi1•i para escl:u·ecel· a ca.ma.ra (mostra.rtdo 
a tabella).. 

De 1836 a 1837, n secr~tnrb tovc a. dot~ç[o 
de 25: OOU$ e a sua desp~za foi, cnt rc;:;1a 
geral, sempre '"enordo qao o credito, ató.1863 
a 1864, quando j:i. effectnada n aeparnção c co
nl0\.3-da ::~. gnorra devor:ulor:t tlD P~t.r.a.gtut.y. Nn 
oxercicio se~otint • leve o credito de J68,GOO~. 
e n-astou-so !&I:COll$; em 18fi5 a !866, cr~ 
de"'16i·OO()::; c dcspendou-su 154:000.~. (U.) 

E .~biu' ~ 204:000$. •endo a dcspczn· de 
212:000$. (Conlinita a ler.) · 

De modo 'lu·, nesLos c1ercicios~ dcs<~e n e~
gencin.1tom .. Be ;psta com a.secretllrH1. do JruperJo 
3.816:000$003. 

O SI\. l"l~l.lClO U08. S.\XT•>i; :-l,ra curio.o; 
estud;.~.1• :~.- noreenb.gcm. 

O Sa. i.".En.n\~lll.\ YtA!\N.\. ;-Tenh-o .. :J. ~'i.;,;j, 
Ó curioSO, tíinS si fossO a ÍàlJaL' de tudo, alnU~ 
amanhi não o.cab .trin. 

Esta e a despeza. d:. verba. Peço :i c~mar·a 'i':e 
tomo em consideração o que V5U diZel~ : na.o 
tamos umn s6 secretaria do impcrio; ha. tanta• 
secretarias qua.n ta.s repar~ições anne:xas; e mal 
avisado andaria quem qurzess~ f.,zer um" t&
belhde eventu·•e•. eomo t·nte•. A verl>~ geral 
agorn. pe!did~ ó de 40:000$, mas a quantia. qu.e 
se despend~ é enorme, porque todas a• repartl· 
çi5es, depend, ntos da. secre~ia. do i..tnperiu,lem 
a. sua secre~aria., o ael.l. cxpedLenle e a ~U.:l. ,·erb.,. 
eventual.. . 

Assim os surdos-mudos, os men1nos cegos, ;-. 
infaneia. desvoliol.~ ••• 

0 SR..· ANDRADJ!l FIGUEIRA ~- A instru~.~o 
public,. ..•. 
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(o SR. F,;;nlUliRA VIANXA :-E<Ia tem u:ua. ' Tenho rn:•teriaDlnis va>ta do que podem eom
roais importante; si <juizesse levantar a tabella portar o . tempo e as minh.:s forças ; entretanto 
b verba dos eventuaes do ministerio do impe- dir~i que o desenvolvimento e a propagação do 
r i'>, na sua se~retari(l. e em tod~s as repar- ensinn o das verd&d.es religiosa.• 4 condição 
tições dep9ndcnte.<, .•ommarin uma quantia de indispeusayel para a segurança e estabilidade 
"-"SOmbrar, e é a razão por que se eleva ll des- do lmperio (apoiados), e qu~ esta relig-ião n ossa 
,-,~r.n no dobt•o fó1•a des te progresso lento, gra- e de nossos pa.is deve ser manti:la e •u•tcntad~ 
d ual. o uni e o seguro e e:.:pliçavel. com m .. io fervo:· ê zelG. (Apoiados.) 

P or que,senhores,uma SJCI'etaria ha de pc\&aar, O i mpe;-ador Guilherme da Allemanlu>, á cuja 
<ÍC improviso, de um o"çnmento de 4.!3:000$ voz so le""nta nui> de um milhão e qui-
• cento e cincoentl e tantos contos~ (Apoiados.) nh r:nto< mil soldados, acaba de confessar no 

Digo em gtoand:' 1 o nobre mini.-;trO póde f a2.er pnrlam~nto que nf.o vê sogur3.nça. e esta.bili
ôO córto> em p3queno, porque tem fe~cilld11de ua<lc para o seu p~tiz o para a Europa eeniio no 
óo colher os elementos de ~x..me e de estudo. desonvoldrocn·o das cren ças e do ensino reli-

Estudar um or,a.mento pelos papo os impr.:ssos, gio:.o. (Apoiados.) Esta força moral vale maia 
creio que o. camara está certa, ó mo.it o dift'e- do que todos os batalhões ; n ella se le!Xl ap<>iado 
r<;nto do qu~ c;;tudal-o ao vivo, dentro dare- os go,·ernos, o niuguem, refiectindo s ériamente. 
pulição ; em geral nos docúmenlos impressos sollre a~ condiÇ(>es morae• e intellectu~es do 
ali õo n•osu·:o. o que e conveniente e n(o o qu e nos:;o ~eculo, pódo contestar o3 rele..-an tiasimos 
nli<> e boru ser· publico, no:n ovidontG ; e h 11 scrviç<>• 'lue n r eligião aiiopt>d;>. por um Eotndo · 
pa.rtioul.aridades do serviço inacces$ivei~ ao 0:1- pre:;ta t. sua tranquillidode interior e :i. estabi
tu,lo de ga'>ineto; com os poucos r ecursos de que lidado de a'.laa intituições. (Apoiados ; muito 
disponho, qnasi nenhuns. quantas vezP.s p~ro bem.) 
o t.r,,b<J.lbo po~q_ur; m~ fal ta um l i1•ro, um" iu- De\·o dixer, e o prevarei mois detida.. 
f~rmaçlí<J ! mente, que entre nós, ha certo temp<>. uma 

P~esic!en::ias de pro,incia.- A respeito seita t rabalha paciento e per tinazmente para 
deata v~rba só te~h':' a _rlizer: _meno~ mudanças enfra:1uecer os prin_cipios_ da nossa religião e o 
dr.. pre•ukntcs, d.nunu•r-se-hiio aooun •• I>JU· respetLo quo Ui e e devtdo ; o lrallalho dssta 
d>e; de custo . (Apaia1.os. ) seit) nlio tem •ido infructi'ero, e j :l. começa a 

O Stt. FELlCW nos S.l>:Tos :- E essa é ~ me- apparecer no. legislação patria. (Apoiados.) 
fi<' "- ·:antagGm. Sr. przsidente, o governo imperial, "0 passo 

que faz esfot•ços extroordin"rios e realiza des-
0 Sa . ~'ERRE IRA VJA:«lü :- Al6tn de out.ras; -paz~ ; exorbit~ntes par"- lava.ntar o nivel intel

mo> p>~ra •) c"so- m·cnos mudanç~• de presi- l cctual da nossa mocidade e do paiz, descura 
aentes. quasi que completamente da educação moral e 
· G.econhego que as presid~ucio.s de pro-;incio. religios~. Os audlios dados aos seminarios ou 

e~tilo malrct•·ibuid~s c difficilmente o governo •o• bispados o. commisslo propõeq11e aejn111 ali
acha quem de bom grad•>, a nio fazer u m ~ ·: r- minados .. . 
;;i-;~ politico, se presta a esse encargo. 0 S!t. An.tu.w PJNHO: -E' verdade. 

A tal rt:Speito tinha rnuit1s obscrvaçti's n. 
(~t.or, porJm tOd~a osqucccro.m-me- (Riso.) O 
Jl0\'0, que nem s~mpre é j usto c é desconfiado, 
a.e:-odita que as mudan~.as de presidenles siio 
&~>n.~clhadas mais por interesses politico.s do 
~uo :.dministrativos. 

A!l 'P:oovincins, sonh.or~s. soffrcm muito com 
'!1>.\M p~e&idcndas transitaria" c de CM't.e~r 
[JC.l il.ico (apoiwlo.<}; e o seu solfri:.:~nto creseerâ 
aLõ pór em risco ~lgumn. prerogali va do governo 
som!. . 

f; r. presidente, o c"lto pt<IJlico é uma verba 
e.dntir-..t \'t?l ; espanta. ver :.\ resi.:na.t}Jio, :t pa
ciMcia, n. parcimonh dos nossos paroehos, dos 
w0;;sos \>ispos e al'cebispo~! Todo~ ?• fa~ccio
carêm; altos e pequenos da tulmumtraçao do
bro.ram o trÍplica.ru.m os saua venci01entos ; oata 
t>.b~lla, porém, póde-se di7.Cl', ó inJ!e~ivc l. 

(I Sa. Roool,PHO ·D A:>T.\S (ministro ào ;,,.pc-
.-;~•=- Co;;tuma deixar solJras. · 

(> SR. Fzmumu VuXK\ :-Sob•·a.s que sor
vr r.l constantemente paro.· transposições e dota
.ÇÕM de outras verbas em dc(icil. (Ha diversos 
o~rn·tcs.) · 

~;r_ presidente, este serviço tem t~l il!lpor
b.ucia e a1feroce campo lào largo _a considera
ções d., maior relev;.ncia, que desllOO p:oM oc
pJU;\:!o "l'!">rtnna, que lli!O 111 '' raltará.(,\)lQl'tes .) 

O S1< . Feucro oos S.1xros :-Oh. 1 E;sa é 
boa.! 

O Su. F:~:ni\EIII.l VtA7SSA : - ••• sen<lo aliás 
uma quao.th maitoinsigrüii~nto . 

o Sr:. An.WJO PINIIO:- As economias se 
faze r <I por essa fórma. 

O Sn. Rr,uoLPIIO Do~.NT-"' (núuistro dl) Í>ll· 
pe~-;.o) :- V. Ex. ha do ver <tue niio é isso que 
pen~a; na engano de flUa parte, (Ha at<IYos 
apa1·tes.) 

O Sn.. F!!nREm,, \'tAN!u:- Está aqui ne. 
proposla. 
.• 0 n~so muito reverendo bis:1o de Goyaz. sem 

meios, 111\ maior pobreza, deseja Íllndar um 
sen:dno.:rio o m~lhora.r o sorviç'o do onsiuo reli
g-ioso. Eu pedia, implor~va ao nobre ministro 
algum au-xilio para. este veneravel bispo, que o 
solicita como u1ca. esmola . 

0 SI\. F ~L! CIO DOS SANTOS :-.Já O outro re
signou por folt.a de meios. 

O Sr,. RonoLt•ao DA:<'!AB (ministro do im
J>e.-io) :- rlão' ·h._ muitos db• :te~e um fQrte 
au:s:il io. ; 

0 S11.. FEII.II.:t: lllA. Vu.~'l(A. :-'Entr-~moa, Sr. 
pcoaidente, na verl1a d._ inatrucçilo superior, 
secun<l"da e t>riTJULria.(De•do~radousma~.) 
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Este (mostrando) é o roapp~ das verbas. 
exercício por exercicio. 1st·· outro mnppa 
(mutrando) contém o rG>U(Hó por e:>:ercicios, 
dhridind()o()S em tres J>e''iodo• l.'rn pet•indo. com
prehandG ~ exercícios: é o per iodo da re
gencia, primeiro reinado, ato 1873-18i4. O 
segundo período ó de 1874 ::.tó iBBO, e o ter
ceiro de 1880 a i883, <jUG é o po•iodo em que 
h a orçamento·, 1aas não h:t balan~ nem despeza 
\·erincada. 

A constituição determino que no anno se
guinte ae apreeente o bals.nço a camara, o que 
n~ é facil n~m pralicaveL (.1poiaáos.) 

Entretanto, é possível apreshotar-so um h"
laneete, e não se fez ; o ultimo que tJnbo e foi 
distribuído na caroara é ntuito !'omow, é d-~ 
1879-1880. 

O Sn.. ANDl\ADE FIGustP.A:-Pvd.i:lm ter ~ido 
apresentn.dos outros. 

O Sa. F:eRltEIR.l VIAKN.I.:- () •lo 1880 a 1881 
com toda a facilid&de. 

O Sa. AxotullE Frou:xnn . .:- As communi
caçõe~ têm-se facilitado : tetnos telcgrn phos, 
ca.minho3 de fe:rro G nn VGgação. P recis:unos 
tom&L' algt1ma providencia~ lJste l'espeito. 

O SI\. FI!mn.ntn.\ YlANKA:- At1ui tomos a. 
"erba it>strucção publico. do. dwt~. No e:.er
cicio de 1836 a t837 o credito foi de 20:000$, e 
gastou-se 15:000$000. (Riso.) 

Sr. presidente, não sei si es tes m~pp:os po
derão set• impressos corM estão. 

O SI\. GE)tt:;c,xo GõEs : - E mclhot• •erã 
.assim ..• 

O Stt. Fr~r.II.EUL\ \'tAN:S.\ ; - ScJ•viri•m 
muito .•. 

O Sn. RonoLI'HO D.\~TAS (mi>~í>·tN tio ;,,, __ 
pcrio);- Cert·Hncllle. 

O Sa. MonEmA o~: B.<l1.no.:- E' <H<l grande 
BGf\'iÇO !'Ublical-o• COIRO oslllu. 

O Sn. Fzn.nEmA VIANNA:- ... po<"'L"o P.h• 
tii.o com le~trrld oncí\.rnl\ÕI\& t.odoJ.J 01 oxorcicios 
em qun 11 do•P''~" não oxcoduu 110 or~nmonto o 
com l•J!tra< pt•clns n~OJellos ox~roidos om !J.UO a 
dospoz~ oxclld•·u olo Ol'')amonto, o •tM Gcihla o 
eJCamo, 

O 811. A:<DnAPF. Ft~tJr.tnA:-W por om G"•Yt>ho 
os primeir. s on em lottt·as i.t:11icas. 

o Suw Fl!:nnxnu. VIAI"i:SA:- Sim, e o meio 
de pôr em rclc1·o. 

Mas o resultado, c:ol relação ao orçnrnonto 
geral, combina pc rfeHamente <o tu o ·resultado 
orn relação a. cada. uma das verb.'l.s, menos a.s da 
instrucção publica; ch, mo a al!G!lÇãO d~ camara 
pat-a este. fo.cta. Todas a..· verJ,a~ ~o orç~monto 
do imper.to durante estes exerclClOS tem em 
gcr"l excedido ~ deapeta 80 ?rçado rj~ ao cre
dito· roas no que pertence <i lnstrucçao pubhca 
dã-s~e iriteiramentc o contra.!·io, isto é. a des
peza. é aon,pre inferior ao m·ça<lo. O que quer 
di•er que o uosoo legislador nnnca · recllBDU os 
meios ao go.,erno do paiz para a.ugmentllr a 
propaga.9Io d9 ensino e cle.-ar ? ni vol intel
leetual do !'O''O ~ o go!erno n~o _emp~O.S:dVa. 
eaoes recursos. 'porque nao os qttertl\ dtoSJpar 

inutilmente, em falta de pessoas h a 9ilita®a 
para fazer convenientemeute o serviço. 

Este ó o primeiro facto que sai do exame desta 
verba. O governo todos os rumos tr.nzia. as 
desp zao da insh·uc~o publica abaixo das verbas 
orçadM pelo parlamento. . 

Ag-ora, de 1873 para 181'4 até 1881 para 1882. 
não sei por quo l nfluencia. t~oc:u•am-so os: ter
mos : o parbmcnto duvida dar os mGios suffi
tiontes: o governo ~xcedG s~mpre as verbas 
e as duí~Hca. . 

D'onde se Yê que! si póde haver algq.m;:l gloria. 
no desenvolvitne.nto afiBctivo ou íicticio da. in
strucção seeundarh, pt•lr:t).;"tL'Üt e superior do 
lmpe,•ia, não vem do padamcuto que regateou 
os rGcursos, A pontJ do poder executivo julgar
se h•1llili tado a transpm· as verbas, quebt·al-aat 
exceder as despezns e deixar de{icits hor
rorosos. 

E' preciso que a qucrtJ for de direito caiba a 
responsabilidade d·,ste facto e a gloria. 

Não era.UllJOuHHlf::i igno1·ante:~, uem a cUrLe do 
Rio do Janeil"O neatll tempo er.a. uma. cidade de. 
beocíos, figura.vam nas a.ltaa regiõos, eomo mem
bros do go,•erno.estudistas d' pdmoil"a e •ph.era.. 
(Apuiadus.) 

Nao se pó<le ueg"'r que o M:n·que• de Oliuda, 
ex-t•ogente do lruperio, e•·a uma elevação intel
lectual de primeira ordom (apoiados); nem 
tambcm que os núnistros que o servü·aro e ao 
segundo t•oin~do at6 1870 o 1871 eram o que a 
naçiia em ge rol tinll-L de mnis illastre pelos 
l~Lt.·as e 1do sabe~. (Apoiados.) Entretn.n\6, 
elll!os homens eminent~s não usaram dos re
.cut•oas quo o p:u•l:<mento lhes <lava. 

Dislo dcprohende-se que no espirito delle• 
nllo bastava g~slar gt'lltlde somma de dinheiro 
pnr~ conse~::uil· o resuhado tuuito o.p•·coiavel 
som duyi<b do olev~r o nivol iutelloctual e mo
ral <to um !'OVO- Ninguom os~nda. o.s va.nt,.gênB 
dn instrnc1•iio puulico pelo dinheiro qt\o custll·. 
(AJwictrlo,,.) 1~' um l'!L·iterio irregular, ineom
plrolo. (Apoiados.) Oo reiultadOH ,.,;m pt•incipul
monLo dft. idon,•idndo, tlo pntt•ioLiamo o (la. a.lt.:.t 
c:opacidarlo dos mestres. (Apoia(!os .) 

u~. SIL. D~l'UTAIJO: - E' <JUC nasae tempo 
11ã0 B'! fa~Íllm [tredio~ >iUlll[ltUOHOS como agora • 

O Sn. Ftmnz,:m.\ v,.,,_~,, :-Não rcspond<, 
ao uleu argutnento. 

D~t 1837 n 1838 tinhoun 2!:000!) e gMtararu 
19:000$. R a•sim vai •empr ·, B'mpre. 

Ho. um período em que o pai?. estava, de
ve-:~c suppor, adia.u.Lado e e~cJarecido, 4! não 
obstante as despezaa constantemente são inc 
foriores ao ereditll. 

Em 1863, período em que alguns dos no,res 
deputados já estavam nas c amara•, nlío fallo 
do nebrc dc1m~do pelo Rio de Janeiro que 
hontem orou, o qual ainda eu era menino de 
escola o aqui o vinb 1 cu'\'ir (;•i.w) ; em 1863 
-i864, esta verba que principiou em 20:000$ 
ele\'ou-•e" 352:000$, e g-ast~u-so 284:000$. (Lii.) 
Estou tratan~o da instrucção publica primarill
e secundaria. do município da córle. 

li~! Sn.. DEPUTADO :- Só. 
O Sn. F r.nro:uu V !AN~.\ :- Só. 
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O Sa. ANDRADE Fraur.uu :-Nllo llntra a in
~trucção superior~ porqun só o enaino da.s dua.s 
ac~d~mias anda. em 1. 00(): 000$000. 

O Sn. FBnnEmA VIANNA:-Aqo.i cabe o col
legio Pedro I I. 

Sr. presidenté, o coll~gio Podro H recor
da-me " mais bolla porte d" minha ~xi
stoncia. sobre esta ter r" ingra\a, doloro><a ~ cheia 
de amarguras. E' o poriodo ria minha. alegria. 
Foi la r1u• rçcebi a. educ•ç1io eocundarin debai
xo da sov·,rid.,de de pt·ofosS<l"Cs que C$tão qua.si 
todo na se_pultura; sob n <lio·MçH:o rle homens a 
quem eu, tenho o pmzer do publicnmente con
fessa.r,dcvo tudo quanto 8011. Nlio er~m edificios 
ma.gnificos e luxuosos, pedra$ q11o niio falh•m, 
m•• hi2<!S hrilh:tnte• do espíri to que rau, Q con-
vence. (Apoíwlos .) . 

Foi alli, Sr. presidente, que comeeci a abrir 
o mou entendimonLo aos rudrmento~ dn seien
cia ; foi illi qno eontrnhi os p rimeiro& vineuloe~ 
tão caros ao meu coração e nmi1.ades •le com
panheiros que ·ainda hoje convivem comroigo 
e fazem a minha glorio., tendo servi<lo jo.nto 
dcllcs e s ~nao o m~u prozol" guo.rdo.r a nossa 
amizade da infancia. 

Foi · alli quo se fÔrruu :>m bncharcis em 
lettras, ca.poeída<les como a <lo consolheiro Pau
lino (apoiados) e outros que calão na~ mais 
altas posições d~ Estado, dando todo;; os dias 
testemnnhos do ensino do antiso collegio 
Pedro n. 

O SI\. PAt:LlNO DE SGuz,\ :-E foi tambom 
onde se formoll aquelle •1ue está "S"ora hon
ro.ndo o tribuna do Braú l. (Apoiados. ) 

O SR. FEI\1\Etn.l. VxA,..NA:-Foi alli debaixo 
do. inspecção de F r. Rodri;;o. que por si a9 era 
11!1'11. instituiçüo, um regulamento, (apoiados) 
foi alli que so formou u= pl"iade de homens 
illustro• ao pni<. . . 

E foi fundado pela primeira cabeça poli.t~ca 
do lwpcrio, Bernardo PGroira de Va~concellos. 

0 Sn. ANDRADE FrGUJIIR.I.:- Quo lhe deu a 
melhor orgnnizaçiio que tem tido. 

O SI\. rEI\1\EIM VrA~<:<A:-Dou-lho uma 
orgauhação !tcl rnir:\V'el. até que veiu e~la rnl'lnia 
de ro(orrnas <> sobro-reform:•s, de modificaçõoa o 
transformações, q11o chegou á triste conclu· 
são do nctaal inspector da. instrucç1io llU
bli~a,em seu rclatorio ao nobre Joinistro do im
poria :-~p02:ar de todos as reformao, do todll& 0 1 
meus eSforços .pesso&.es. de tod1s os s~crilieios 
do goTerno e do Es tado, o collegio Ped1-o li 
cahiu em uma profunda decnd.eneia. 

U Sn. J. PsNIDO :- Si fosse supprimido era 
nm"c vant•.gem ?a.ro. o pa.i•. (Não a1:>0 iaclos.) 

O SR. FERREIR A VIANXA :-Eu teria remol'Sos 
de concorrer para a sua extincçiio ; mas ·o s r. 
ministro far:i um grande s~rviço ao paiz ai por 
um decreto revogar todos os decretos anteriores 
e restabelecer o collegio D·. Pedro U d~ba.i:xo 
<la fórma. primitiva. (Apoiados.) 

Trato.ndo-so de inslrucção pu blic •, pio quo 
deve ser dndo llD capirit.o, puro o immaculado, 
Lenho o dcvor de <JUebnr a.a reservas, 11 com n 
maior leo.ldade rovclar a.o nobre minhtro 11m 
facto : queren•lo rbr educação ao mou filho 

mai < noV'), chamei um professor do collegio 
Pc:dro Il, o em exercida, para que em con
scienr.iR me infor-masse :t. conveniencia. dG 
fazer o.dwittir alli me11 _filho. Ello reopondeu
rue : - Si o que~ perder, metta-o no collegio 
Pedro ll. 

O Sn. J. PENIDO :- Tenho ouvido i8tl:l de 
muitos. 

O Sn. F.t:r,IC!O nos SANTOS:- Eu infelizmente 
ti\re u.m lá tres a.nnos. 

o Sn. FERREIRA. v, ... ,., ... , - Quanto as fi
nanças. Não l·ude tirar a tabeUa. especio.l por
qu.e 'i·. Ex. sabe que eet.á confundida na ru
brka. geral e qu••i imp<Jssivel razol-a com ~x
:>c ticliio. Mas oot:i pr ... vado o n:io ~offro rluvtda. 
o seguinte : 

l nter•-.ato em 188!.-Ma.tricuhram-se 65 es
tud..nLcs, gastaram-se 212:865$, e cada. estu
dante cu;tou 3:274$861, e o rosulb do final 
dcn quatro bach:.reis. 

Externato.- 121 estudante• ,_ gastaram-se 
220:!371$ ; custou cada. estlldante i: t!?....5$3SO. 

Devo acrescentar que os estndantes n .. ge~e
t·alid •de são zratuitos ; o regulamento da u:
s trllCÇiio publica facultou aos professores, depo_os 
de cinco anno ; de c>Cercicio, o di:eito de matrt
cula.rcm o; seus lilho• g rat11ita.mente. 

Escnla de medicina.- Não quero arr iscar 
juizo a re•pe_ito ~este es~abele~imeu to, por'lue 
tcnb.> consctcncl.a da mtnba lllcOmpetencta ; 
dci:xo á. critic~ dos lahoratorios, das novas ca
deiras ele bi~logia e physiologia. . e de t?das_as 
ou.tras di!Clplinas novas e de nova. denommaçaa, 
H.qnelles que a professam Oll apregoam della.s 
entender. 

Sobre "questão financeira. 
A o .cola. de medicin. teve em 1836 a 1837 ... 

O SI\. C.\1\I>'EIRO DA RocHA:- Oa cõrtc! 

O Sn. F10rtn~rRA VasNA:- Da côrto e da 
Bahh>.;.o nobl'e deputado fez bew .em me P'l!" ia.o 
em lcmbran~. Achei uma. llOVldad~ eoleJ_nn~o 
u despe"" dos duaa esco!o.s, que não se• e,;:phcar : 
serviços igua.cs em que se despcnde ·ma1s ~1;11 
do quo na Be.bia. (,1par:es.) A escolo. da B~li1:>. 
nio deve ser liio favorec1da nem bafopdo.. 

O Sn. A:<UIUD>: Froc>:rnA:·- Nüo esl:i tiio pro
ximado sol. 

O Sn. FRttn~flL\ Vu,;N.:- Mas em i836 a 
i 837 as escolas de mediein:1 tiveram 53:000$, 
c ga.shram só 44:000:~. Em 1S:37 ." i 838 ~ivet·am ' 
54:UOO$, ~Mt&ram-se 42:000$. !'ão haytam ho
mena de i:i cioncia· ei"am professores â.\!nm como 
.o Dr. Va.lladãa, Barão de PetropolÍ!l, PàulaCan
dido, que faziam a SCÍencia ~ropyW:A, ~ Betencla 
das escolas ma.teriaes. Não .. ebava.m em que 
gastll.r o dinheiro. 

De :1.839 a :1.840 dospendou 80:000$000 ; e 
assim foi sempre menos do que a varba vola.da .
Seguíu progtessivmneo:~ta a to :1.855-:-1856. 

Consign ,rai uma observaçiio : f''n havendo 
a.ugmcnto de vorha, houve regulamento novo. 
Nio ha quo duvidar; om pondo a. miio naste te
clado aõa logo a verdade. RegoJiamonto novo, 
uugmenlc do vorha. E logo uma"loi do ra.r\o.
rnonto dizendo: faça-ao a reforma com a con-
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dição de não ~ugmcnt.ar a despGza. Era um 
eontr::~.veneno, mn5 apezar cada. reforma a.u
gmenlava ~P.mpre a d~ope1.a . D.1 i B.5( até 
1856 a nossa legislação ·estâ cheia de regula
mentos do minlsterio do .imperio. Nüo sei quem 

cion .. liamo ou dos pretendentes dizendo-lhes
~ eamnrn é a unic ll compcLonto para ot·ea.r os 
empregos. para mucar os V·~ncirnentos ~ eu 
nada posso fazer. 

era então o ministro. . 
Ult Sn.. DEPUTAD:.:>~-.Era. o Sr. Visconde de 

13om Retiro. 

O Sa. Ruoor..PHO DAXT.-\.S (-r,-i.ittist,·o dr; im.
p~rio):-Eu ainda nSo fiz Ulll~ nornC!IÇão. 

O SR. F.:o.tu:mA VrANNA :-'-E' vet•(l:l.dc; ern 
o St•. Vi •co ~de do Bom Reliro. 

De. 1373-1874 variaraut o• bmpos; este 
período está m~rcado """ 1U!llha I.J.I,elln oow 
um risco ortc.rnado. A eamara deu 341:000:}'000 
c o govonlo gastou35ti:OO~O. 

Foi indo assi.m a Ycrba, a'!mpre cre~cendo. 
a.té que e m 1882-1883 se nos pede, nüo o~ 
3-H:~-ro.l de 1874, mao 912:000!)1):.) ~ 

O Sn. A.'!onAnE F rcu&m., :- Oova para man
ter pelo m·:nOB cinco f=-c uldadc> do rnediciua . 

o SR. F:r.RREinA Y t.\NNA:- !l12:000SQOO: 
P roferir o alg-Jri<mo é conden1nar a dcsv•~Za. 
(Apoiados. ) 

O Sr .. R ooor.I'HO DA"BS (min istro do int.
pe.rio) ;- Não a.poia.do; nos pnitc~ onde Ludo 
custa muito m :mos ~ o en.sino é mui to mais 
barato, gasta-s~ muito mais. 

O Sn. FEnREmA VrANNA :- Cabo mnn •·e
fie:<iio de legalidade. Como o orça:ncnto legal 
de 1881-1882 era. de 388:0001; e o go,eo·nn om 
•ua proposta de 1882-188~ •pd c ~12 000.~ 'I 
Como se passou de :388:000$ a !l12:0U0$1 Ih 
nma 'iuestiio de dire il.o consli\ttcionl\l qne pr<>
ciso liquidar pe nu1 L e a t;atunra. 

O governo, na su' proposta, ... , [>Ode pe~ 'r 
recuraos p"1ra serviços ViJla.tlo' ou\ lei o n:"io 
incluir serviços n)vo~,não ,·otadO!j, pcl1 cn.mn.l"n. 
(Apoiarlos.) . . . 

A constitu1ção dotornuna mu lto ox:prn ·nn.
menlo que comp·~tc t'i nssomhl.ó;~. ~nra.I 1 1.t,-isl:\
tiva c:rc;• r os •!mprcgos, su ppruntl-os o dot.•·'ll-o -.. 

1\.fa.s. s1~nhor:~s, osta. rcfo•·ma. ti L t.~c ,La Ue 
,.-~dicinn. t L·o.z uma. m •SS:l nnvn tio ~ntprogo~ ' ' 
ornpro:p do< <;uc r.lcv:>.m a verb• d • :l8S: OU.•$ a 
012:000$. Quem cronu 1:sL'!s e•npregoi4 nomoon 
ost.ea cmpreg-ildos, G dett!rminou os s·!uli \'enci
mcntos ·~ 
H~ um grnulo pori~ro 1n ~Jou t rinn t(UC 1:stà 

pravalocendo ou que <JII'· r prev~lccer <I•• fM lo. 
O SR. SouzA CAR VALI! O : - .J:i prcv~lecc !ta 

muito !on•po ; tudo se fa z no orçamento. 

O Sn. !."E!llli!IRA Vu.>:>:A :- e· utn perigo, 
ainda para a vida harmonic;• qu~ dJveru ter os 
p0dores do Estado .. Coage a. camar~. coa~G o 
parlamento em ,elaçio ao governo. O ·pQta de 
feito o pedido, de e•tabelactdas ao aulas, de 
fixadoa os emprego~. de elaborados os ~egub
mentos em confor!nldlde da :o.o,•a ot·galllzação, 
qual é a si\uai;ill da. camara. 1 

Ou nega os recursos, pol'que não foram pt·c
vistos pelo podar leg islntivo e eroa.~os por au~ 
autoridad~, e estabelece-se um con61cto. com o 
govecno, ou p1ra prevenil-o tem neeeas1dadc de 
accordar " concord~r com est~ ~ospez~. O go
verno. gWJ.rda.da. a. c~:fmpe~entlil d!L eo.m:..r;:t., 
quebra nas suaa mãos a. molho~ arm~ de defesa 
contra as imp~rtunaçõea e e.:t~O~Cla& do Cunc-

O Sn. l''EilREl!U V rA1111A :-Não üço reparo 
na ~ncieda.de C0111 qu-o a illustre director d:. C$

cola. do medicina 1u·ocu.rs. melhoral-a, cnga.
j:tndo fJrOfissionacs que t·epulu convenientes 
ao sorviço, nu progr~sso d~Ls scicncia.s mediC·lS 
e ::..ccessotia.s. 

Jille olha a. qae.:; t.:.lo pob seu priima, m:t~ 
nó• devemos cnc~c·al-~ pelo nosso. 

O que di;;o mio se rr,c póde imputar; não sou · 
re..:pUUSêi.VCl; (."SlOafalJ cndo a. linguag Oitl d •; UleUS 
conslitoint.es. dos eontrihuintes roe.eiro3 quo 
tém uma ~'\l1vr.o.. grosseira, que não ontondem 
un.da disto, c nem sabe m o CJltl: são estas ma .. 
chi ull: , t!slats 1·etor!.a!;. O c1ue pedom em 
troco do imr-osto que pagam, Rio estM\iln.!ll, n!\
•o;;aç.üo (aJ•oiados), P'Olecção á lavo11r:>. por 
lodos os moios possi\'eis . 

O Sn.. A:mn..\DE FtrW.EHtA : - Obset·,·anc~ 
<la. ConstiLuição c regirnen pa.rlauumlar sobL·C
tudo. · 

O Sn . A~mxlO P tNTO :- )h roç:t preci<a
se de escolas. 

O Sr,. F..:t<Ju:nt., Vr.u<~" ·: - De inslrucç:io 
tn·imarin.. 

O Sn. RoDOLPI!O DA;:<n$ (>•tÍnislm do i m 
perio) ~-Si n:1o hou'ler rcfQrma. no ensino 
supct•i r;r. ncohnm~ outra. 110 fará. 

O SR. FJO.nnEtM V'""~" : - Sol que c ot:i 
ligf~oda, m.LS não tão esLrcita.me.o. to q uc sejA. 
da u~.,~~~~ necesgidadc c•ta do•pc~a <le 
!)12:000$J(J(). 

O Sn. A:<DilADE FtouEu:u:- B' o tnaior abuso 
quo SG tem pr.a.ticallO neste pulr.. 

O Stt. 1-~P-RHKIIt.\ VL\XN .'\.:- Escotas àr: direito. 
N:tH r~seol:us do di.rcit.o deu-se o me!tmo Ílic.t.o, 
tn:\S Cura.tn. ~ons lanlos n:\ :.nneribilidade com 
que gu:&.rtlar:-uu seu or~.ament.o de reeei t.u c fi
•cl".wllL """ dcspe>a. ll<Htlo IS:!G a tó 1880, em 
todos M poriodos do rerorm!\ ê não rcform:\, ru1 

~cola'l du ,Jircito ~~·~ G3ccdor:lm da MUa \'OriJ.!\. 
dun., \'07.es ; crn lodos ~ outros oxcrciciôs a ~; 
verbns tt.prescn ta~un sa. ldo. 

O Sn. fr.~IC iv oos S.\l-.'TOS :- !l'üo progridem. 

O Sn. FEni\EtRA YIAN:-1-' :- Creio antes que 
estas escolas não tern utn protector aesidao, um 
,.m:>dot• d~ •ca soíencia. (Riso.) 

Escola polytechr.ica- - E' i nvenção nov~ . 
Veio do 18i4-1875 e logo nasceu com o dote d~ 
301:480$ na verba do orçame~to; gas~ou ~5 
no pri!!lciro anno; 297 depo1s, 319 dspots, 
291 de~ois, e para 11882 - 1883 pede-•e 
3 19:000$000. E~tão se fa1.endo n~vo_; observa
tonos astronom1cos, montando \nbhoLheca, e 
os lh"ro• <t ue ahi haviam fot'll~ r oubados ~oJ_Do 
0 prop•i~ direclor confessa (r tSo), e o b1bho· 
thecario nãO sabe quom os roubou. 

O Sn. DA~TA.> (>ai»istro do imperio):- Jti 
foi exonerado. 
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O Sn. FEnn.,llu VuNNA:-Levou tempo pa.ra 
ser exonera~o c aulas ba que só têm um e dous 
estudantes (apoiados) com professores de gran
lles vencimentos. 

A ccedomia de b31la$ al'les. - Começou por 
8:060$ de orçamento. Houve o tal periodo de 
1873-1874 qu~ pnssou de 37:000:~ em que es
tava a 77:00~$)00. Depois no periodo de 
1877-1878 passou a 105:000$ e agora. pa.ra 
1881-1882 pedem 70:000$ para. bellas artes. 

O S~t. F.,Ltcw oos SAtnos:- E' menot• 
~ qu{Lntla. 

. 0 SR. ANDRADE ·FfGUEllU!- E utt'Oll na.quelle 
lempo 40:000$, para a. compra de umqua1ro . 

O Sa. F.JtRli.ErlU VrANNA: - Senhores, esta 
academia das bell:ts artes seria n o meu conceito 
melhor .transferir para Roma, ou para Flo
rença ... 

O Sa. ANDR..' n" FIGtJllt iU.:- Apoiado ; COIUO 
têm a Frai!.ça a" lfespanha. 

(J Sa . RoooLPHO DANTAS (ministro do i m,
perio): - Ha pensionistas. 

O Sa. · A"'DRADE FrGUEttU:- Em pl11'.1 per<la, 
O Sa. F E JUtErRA. V I A""·' :- Ficava mais bl

rato, aprendiam melhor. teriam o unico pro
ces•o de estudo proveitoso: ver os e-raudes 
modelos. (Apoiados.) A arte só se ~preolle por 
inspiraçii:o viva rlog g1•andes mestra ~ o pala lll
lluencia do talento natural. 

O Sn . FRANCrsco Sona!l : -Não to riamos os 
<tna.dros de Gc.a.r~rapce e outros. 

O Sa. FEIUI.EIRA VÚNNA :- Elles se f~zem 
lá. As bellas artes, o sou orçamento em 18$0 
foi d~ 58:000$: fica v& cada diacipulo om 
1: 125:,'960 ; com muito menor pensão t<! t•ia.m.:~ 
qualquer desses moços om Fran<;a, Pi~a, Roma, 
Napoles, com mostres ucellentcs, C~~.pazos do 
produ•ir discipulos co1110 Victor Meireile~ o 
1"1utros. 

Sonhot•es, o genio <la ar te e um. dum do eéo cl 
·na.lural. ' 

Não se pód.o !Ucr um nrtisl:t de bellas artes ; 
póde-se ~perfeiçoal-o . 

Eu conhed n primeiro pintor d.a Amorica do 
Sul, incontesuvelrnente, qu•> morreu mOÇO, 
era um per uano, ch~rnaYa.-ao Montero, deixou 
uma brilhante p:-ova do ocu genio : as ~g11iaf 
tle Atahualpt>, qne o parbmento do Po~ú com. 
prou p1.ra ornar o seu s1lão, por 50:000.~000. 

Tinha a faisca do genio. foi sorprendido em 
urna secretaria de que era ~ml.Duense pelo pre
sidente da r opublica a . deaenhD.r umn ftgur4; 
elle qae nunca havia frequentado escolo. alguma 
de bellas-artes, n em o Perú tiniu academia 
su.ffieiente, debu.Kou tr&ços tão firmes e tão 
-hellos quo o presidente d1 republica. viu que 
~ra um genio, e m1ndou-o para. Florença, onde 
estudou e formou-se o primeiro mestre de pin
tura, sem do.vid' nenhuma, da America do Sul. 

O meamo aconteceu. com Giotto. (Pa>·a o 
Sr. ..J.IldrruleFigt~eira .) O nobre deputado ha
via de ver muillis obraa primorosas saaa prillci
palmente na capella do S. Francisoo de Assis, 
meu p~triareb.a. Um celebro pintor Ciambuê 
e ncontrou Giotto, guardador de eabn.,, que-

rendo desenlic.r na areia a. iigara das cabras que 
apascenhva, e fel-o com tant .. perfeiçao que 
o mestre ~ciiu·O ao pai e l evou-o comsigo. 

E' prectso o genio pa.ra. formar em redor de si 
os grandes talc>ltos. Como sem Nicoh\o de Pizza 
ni!o se fazem Giottos ; s em Migasl Angelo, sem 
R~phael, sem Ticiano não se podem fundar 
escolas. Napoleão I creou uma escola d e gene
ra.es, porqu.e era um genio. 

Mu1t1s v~ze• o gania não eorresponde á am
biç[?; isto é, ~ ambição ó m?.ior do que o 
gen10; e então debalde se quer encher o aõysmo 
da mediocridade com as sacrificios d' um povo ; 
nada se consegue. 

E' só diante fios modelos das primorosas obrM 
de arte~ · 

O can senatm•ÜJ de rausica é outra despeza 
qn& aqui está . Porq u·' JlàO mudal-o para 
Milão ... 

O Sa . A,'IDI'oAD:& FtGU:tmU:- Ou pa.ra. a Alle
mlLnba.. 

O SR. FERREIRA Vr.-"NNA :-••• ~ra a pa
tria dasaies da musics ~ 

Um conservat.orio de musica, e íalla-se na 
elevação das lettras, a o crescimento artístico 
do pai~,.nm conservatorio que nã.o tem endeira 
nem de co11tra-ponto, nem de fuga, eouen que 
aliàs os brazilciros principalmente em polittca. 
fazem com muita perfeição. (Riso.) 

A terra do p~e Jusé Mai:tricio, de Francisco 
Manoel da Silva, que ser ia. umo. g lorio. musical 
ew 'lualquer parte do mnnclo, e dos grande• 
muatcos quo tem appareci do na provineia de 
Minas, possuo u m. ecn>erv.a.torio na capital do 
Imperio, que deye reprea, nla.r a maior elo,·açio 
neste ramo das artes, privado de um:t :>.u la 
de contra-ponto o do fuga I 

A academia de bol.las-artas o 'lUO tem pro-
du1.ido ~ . 

Senhores, rcmOV"-mOl-a para • Enropà, a. 
despeu. será JUenor e o rcaultaclo mais certo. 

Bib'iothec<'.. Esb ootabolocimcnto ai nlio 
tem feito g randes m.olhoram>ntos, pelo menos 
uio ., pódo duYidar dn assiduidade, do mereci
mento doe trabalhos do sou d.irector, (Apoia
dos.) 

Em 1836 a 18'37 est.a verba teve um or9e.
ménto de 6:214$, gnatou q u1tro contos c tanto; 
TGiu por uma deelinaçãol enl:>. de 6 ·a 7, • 8, a. 9, 
a 10, a 12. a. i4 , a 15, ~ t-. . Em 1872l!_ 187'.:1, e 
1873 a 1874, Jl38SOU de 15 para 67.000., e agora. 
do 1882 o. 1883 se pede t\8:000$0(10. 

A despez~ nio correaponde ao calculn da re
ceita "'eral 'do lmperio e mesmo estas verbas são 
exage7-adas, louvo o; setviços e ~ es~ranb.o os 
inelb.oramentos, mas :>.cho que n :w sao cornpa.
ti-veis C()fU OS R•)SSOS t•BCUI'SOQ. 

O Rio de Janeiro possue muita,& bib~io tll:ecas 
populares; a fluminense, uma. -~e ~18 rteas, 
com uma despeza. de conservaçao numma, tem 
dado exc ellentea fro:cto~, mui to preciosos, O. ci
ob.de que a ello. coneorre sem1>re com va.ntna-em, 
Não lhe faltam os livros, como succede aliás em 
oo:tras bibliothecas e até reparti9õea publica.9. 
Ha.diu procurei na ca.mara d011 de_Puta.dos .rua 
balanço de 1851 n 1852 e n1r> o aeho.t. (Aparte-r.) 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 12:27 +Página 37 de 44 

SesSilo em 18 de Abril'de 1.882 33 

I nsiituto Historieo.- O Instituto Historico 
não ó p..Opriamante uma. repartição do Est3do, 
maa é por el!e subveneionado. Esta so.bv·ençãG 
começou com2:00!l$, e j9. estã em 7:000$00!). 

Este instituto estava muito bom para receber 
o arehivo; era lima despeza de qu3 o minia
~rio podia se livrar. 

Ninguem será co.po.z do g11o.rdar melhor oo 
n=• doc111nentos do que um~ instituição tão 
direet..mente .protegida pelo Imperador e pelo 
parlamento, e cujo fun 6 eolligir 03 documen
tos d& historia do Brazil ; o archivo Jica~&·lhe 
muito bell!. ; guardai-o-ia perfeitamente, o que 
não é tão pouco. 

O archivo publico começou com 4:000$ e jã 
se nos pede de 1882 a 1883, 2i :380$ para guar
dár papei>~ v~lho~. 

O SR. ANDRADE FrGu:o:uu:-Os papeis nll:o 
valem eu~ despeza de um anno. 

O SR. FERREIRA VIANNA :-Eu atá da.va 
muito de coração ao Instituto Hiotorico o ol>
servatorio astronomico (riso), eomtanto que o 
sustentaade. 

O Sa. Am>ll..!.'Dl': FtGUEtnA.:-Ah! Assim cu 
tambem da v..; dav a isso e e.lgu=s couzit:ts 
mais. 

O SR. FJJ:IUU!UU VIAml4:- O oboervatorio as
tronomico come~u. em i845 a 1846, com o cre
dito de :1:902$000. Sotfreu esta verba. todas 
aquellas declinações, elevações, propriaa dos 
períodos assig,.a!ados e ·afin~l eatão pO>dindo 
para o observatorio astronomico 60:000$ por 
aono, qoalldo até em l.858 a l.859 eont~ntava-se 
muito lionradamente eom o• seus 6:000$. (Riso.) 
Depois passou a 14:000$, depois a 21:000$ e 
as-ora. petlem !lO:OOD$000. 

O Sa. A~·nRAuE FmrrEIR..l :-A16m dos 60, d0-
se credito G3'tra.ordinario. 

O Sn. Fl!lUUmu VtANSA: - Ah! ls9o ci ex
traordinario, não ó verba permanente. 

O Sn. RonoLPRO DANTAS (ministro do im
p~io) :-N~o ; esses ()0:000$ nilo são todos paro 
elle; 30:000$ siLo para a ropiU"tiçiio bydt•ogrn
phica. 

O Sn. FERRB:ll\A 'iiA~NA :-Tenho aqu.i um~ 
vorbo. pai'a ns educanda~ do Plll"i. mas ó perma
nenLe o poquena, 2:000$, não subiu a maia. 

0 Sa. AKDRAnl. r'IGUI.IRA. :-Nilo, Ó contrn.to; 
é o que catá. a.hi maÍ5 s&gra.do. Os bens rendem 
muito para o Estado. O quo devam é Lirar Í680 
do ministerio do imo>crio e lovar para o da fa
zenda ; ó uma di vida publica. 

O Sa. Cnuz :-E' uma insignificancia am re
laçlo á divida; não paga 2 •i•· 

O Slt. F.>11U\J<IRA VuKNA :-E' muito insi
gniJicante. 

A verbo. nO:o Mff'Nu altoroção, 6 a mesma. 
Só achei de extraordinario que em pouco~ 
annos sa gastassem e:.:•ctamente 08 2:000$ i 
faço justiça ao tbewur~, pela sua e•actidão e 
perfeição a.rithmetica: em logo.r M 2:000$, em 
muitos exercidos ga.stou-ae 1:999$992. (Hill!.-
ridade.) · 

v. vr.~-5 

J arclim botanico.- Este jardim botanico, 
Sr. presidente, pr:.!ci.sa.va de um discurso es
pecial (riso). Roceio apreciar esta verh por 
falta de tempo e uma. consideração traria outras. 

0 SR. ANDRADE FIGOEIRA:-V. li::<. terá. 
occasiio de disco.tir um credito especial, que o 
Sr .• miniBtro do imperio pediu. 

O Sa.. RowLPHO D.\NTAS (ministro tio i>np~ 
rio) : - Pediu-se credito para o . ca.mpo d:.. 
Aeclamação, que pertence no miniaterio da 
agricultura. (Ha outros apartes.) 

O SR. FERREIRA VIANNA : - Devo apenas 
mencionar o seguinte : abriu-se o credito em 
1836 a. 1837 C()m 10:000$; gastou-se 12:000$ ; 
d•pois foi a 9:000$. a iO:OOO$. a. :13. no tal anno 
de i853 pa•soLI a 24; em seguida foi baixMdo, 
(~reio que houve alguma reforma) a. 12. ficou 
em 12, fui d ·>poi• a 24, e, fino.lmcnte nesse pe
r iodo fatal de i854 a f878. pa~u a 48:000$, 
que fo~a.m gastos, e agora. pcde-~e ainda 
48:000$000 ! 

O SR. ANDRADE FI<~U:!:UU. : - Além da verba 
do Inatituto de .A~ricultura. 

O SR.. F.~:n.n.EIRA VrA.N;c.:A ; - NiQ i pasl!)elll 
verba do miniaterio da ag-ricultura. para,. aqui. 

O SR. AN'DllADE FIGUEIRA dá um aparte. 

O ii>R. FERRXtRA. VtAN"A:- Agora ó Ins
tituto FJuminens~. Mudaram-lb.e o nome do 
Jardim Botanico para lnsti Luto Fluminense 
afim de o esconderem melhor, de o oceultarem, 
como acontece :a.O!il ampreza.rios d:e ga~, q u.s 
mettem o relogio emllaixo das eeead&s. (Riso.) 

Asylo de Meninos DesvaUdos. Este devia 
estar na Santa Casa d1 Misericurdia; não póde 
ser um serviço do estado (apoiados), mesmo 
por'l_uG ó desigual. Qu•ntas mo,.inos pódo 
comportar o a.•ylo 1 Cem, e de onde ao tiram ! 
Desta pro\'incia, doata cidade 1 E o reato do 
Imperio 1 

O Sn.. CAn.N~mo o.t .RaCIJA:-Ahi s!io todo• 
mr.ntidoa peu>miool'i~ordia. (Apoiados.) 

O Stt. FERD.llltl.A VtA:<:<A:-Dovia paasar para 
a misericordia. 

Não é eou!lll de brincadoira, é um negocio 
muito acrio: são ()0:000$ pot· anno. 

O Sn. AtmnAnll FiGUEm.t:-Para começar. 

O Sn.. FEnnElt\A VtAN:oiA:-Sne o G06$i27 
cada=· 

O SR. FELIClO ws SANTOs:-E•tilo bc111 arn• 
p3rlldas! .• (Ba outras "-Pa.•·tes.) 

O Stt. F.EUIU:IRA Vt.<.'<;o;A:-oN:Io, Oll tirei a. 
matricula exact~; o nobre depuLado sabe que 
sempre se pinta melhor o quadro. Quem faz o 
relatorio dá"" ~czes por m&triculudo um alumno 
que só empre•tau o nome o rotirou-se no 
dia $cguin te. 

E' certo que este asylo do meninos deS\'alidos 
està com 60:000$. Olmeçou logo por 62:000$; 
por =~ ~rando verba. 

Sonhares, é um a.ct.o de piedade, e posso as
•egurar ao nobre ministro que na piedade, na. 
earid1de, no ·•mor da• crian9:1a, dos deagr~
çados, daquelle> que •otirom. quaeB'luer infor-
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tnnios physicos e mor:>es, não ha cidadP. mais 
geMrQsa, que se possa comrrar á capibl do 
lmper.io. (!Jf uitos apoiados. . · 

O Sn. P A.ULINO DE SouzA :-Ha aqui o que do 
ha. em part~ n~nh,umJ. do m.u n.do. 

O Sn.. F.ERll.HDl.J.. VIANNA. :-Ha. 

U~o~ Sn. DEP~~ADO:- Não tem alun;;oos. 
O. Sa. E~:REtetn..\ V <ANNA.:~ A:tina.l doso.ppo.-. 

r eceram os alul!loos e. a nação. fi)Z· o. seguinte ; 
no :mno. de 1855 deu-lhe 4:900$ da verba, eUe 
gastou 6:000$, . de 6:000$ pusou· a 10:000$,. de 
10:000$ a 12:000$, d~. 12:000$ a 13:000$, de 
ill:UOO$ a !9:000$, do i 9:000~ a 20:000$, e no 
fim de contos gastou 361 :000$ a.té 1879 a. 1880 . 

Supprimir um estabelecimento publico con
\:1-ndo com e~ta.bcl~eimen\o pa~ticubr não acho 
de bom conselho nem prudent e ; em primeiro 

O Sa. Ronm.PHO DAXTAS (mi,.ish·o elo im- logar este estabelecimento é dos mais antigos 
perio) :-E51imo muito s<>ber dis .• o. dl capital do Imperio, é a velha aula do com-

v. Ec fi\[UG certo de que, si cham:u· " o~
detn TcrceiN da Penitcncia pnA tomar este 
asylo, elJ:• lh'o fará, ou qualquer · outr~ d&s 
no•~~· muito ricas o exc~llante~ at-dens . .. 

O Sn. F J<:nReniA VaN"A :- • • • eom uma. 
des?ezo insignific:.n tissima. Senhores, 600 e 
t&ntos mi l r éis p1ra manter um desv:~lido ?·! 

o s~. A.~TONIO PLYIO : - Oh ! Isto e um 
abu:w. 

mercio, em segund() logar o ensino não era tlío 
dispendioso 'lu" não so podesse fazer e bom ; 
crn terceiro lognr é uma prova de que o governo 
renn!lcia. a. acção e inftaencia. sobre· o. ensin~ 
neste ramo do conhecimento,;. julgauclu-•e in· 
suf!ld<3nte praticamente e reconhecendo a s•t-

0 ~n. CAnN_Etno DA R?<:HA : - Nas províncias r-erioridade de um instituto partlcular. 
as mlSeneordl!ls fazem uto por um bagatella. Este ostab·:lecimento tem uma histor ia. bri-

O SR. ~'I!!IUU!lP~.,. VrA~SA:- Jnstitr<to clos jlhantc, a da }si n . 769· de 9 de Ago>to de 1854. 
meninos cegos.- Outra obra. de piedade, à e : L?go depCll8 da !lublicação desta lei" despez~?
earidada que devera pGrlencer :i Saut:>. c,..a de ! clev()u-se a sef.e contos, e a i O, a H e f2 contos 
Mi&ericordia; e j;i. auxiliada, protegida pelo ele · , etc. 
Estado com loterias, com favores do tocla a espe- O regl)lam: nto q_ue se fez em 56, que entre 
eie. Nõo ha c. om el'feito infor tunio maior do ~· ()u~rla d1spo>1<;ÕeB Importantes mudou o nome 
quo 0 do ce,:.o r ' :de aula. p at:l. ins~itulo, levmatou a la.bella dos 

. t 
0 

' _ d' . :vencimentos, apezar de quo esta tabolla preci-
~ s~~ • Casa nao póde acu lr com Rll.'I.S mt - < sava. ser approvnda. pela. assembléa "'Cl'at 1e• is-

sortcor1te.s n um !1'!'1 que as mereça. tanto.; o 1: !ativa. · 0 
b 

goyerMdeve aru;:iltal-a _com pe<1uen~ despe~a. ' Não 0 foi e um decreto a põe em Cl<ecrrç.~o 
e po~ra ;neg~r • um 1 esultado. m~lS effiea.z · provisoriameote. 0 provisorio licou fil<o e em 

Nao :J~mo, ooa\o os Esp~rtanos que la"9~· ' virtad·e deste regulamento o governo ex.pedill 
!ltm_ ~ Orte aq,uel Os que vmJialll vara ; Vldl Ulll OU\1'0 decreto, l!J.a.rC..DdO Jofinitivamonte a 
J,D.utill7.ad('6 ou Invahdo~ ~M tambom nao ch e- , tnbella. De sorte que do provisorio fe~ o g.weroo 
gu~mos ao ~xcesll<? COil • ar10. de -q~erer to~nar : deftnitivo e independente d:~., »S3embléa a de se 
a vtdn :11! (ego ~ais commoda,. maiS vantaJOSa. ' peu em vez de ser de cinco contos montou a. 12· 
d? que SI <>lle_ t tnsse tod:.s as f~caldades para . 0 ainda agnl';. se nos pede oito contos e 
VIve,:- (A,r;o•ados. ) . _ · tanto. 

Nao to~os li! CIOS para !anto, e esta. mJSS!'O Inst ituto dol sw-dos-mudos .-Este· esta-
pertence a c:mdade, o nao ao Estado. (Apo•a- · belec·imen to lambem devia se~ da Saat:l Ca>a d.
dos ') . 

1 
. . Miscrlcor-dia.. E' muito dispcndi()so, mas tom 

Jilsta m!LI c3l ocado D:l. capital df! I~pert? , um pntrimouio niio pequeno. F:\l~a-mo o temp() 
deVIJ\ se:. em todas "9 ea~s .de mts~r!cordta pa.r:1. ft1Zcr as renexões que caberio.m a rospoito 
peLl m zao de &e': mmto d1ftlctl_ n~n p~ts, aos d:L sua orgo:niz:lç.ii(), dns differentes r~forrnas 
parentes, M s amtgos 9 .a!> proprto 1nvahd? des· por quo pa•aoa, dos creditoe quo tovo e dos re
P!ender-se de suas f'amih as, das P~SSJas q~e sul lados quo tom da.'lo - mas o resumo ó o so-
tlaO c:u:"" pa.:ra entr&:" em um1 es]! ~Cte de c:uho guinte : ' · 
na cp.p1t•l d.? 1m peno · _ . Tem 33 meninos, gasta 55:000$ o cada rne-

_E18 a. razao por que das provt!tcuu nilo vom ni no voOl n ficar 110 Estado por 1:677$ po~ 
nmguem, c o as~o está sem ha.bttant~s. ~Lnno . 

Ilhndou-se faz~r um palacio magnifieo, sump
tnoso, rivalizando com () lloipicio dos alienados 
ne. Praia Ve~melha em que jà so gastou 
2.000:000$ e está o.bo.ndolll!.do; não •e pód.G con
tinuar a construcçã:o de um d os lll:l.i.~ bellos 
e magnificos edi6.cios d!i cidade. 

Entretanto esta v•rb::t começou de 1856· a 
1857 com :15:000$, indo dep>i~ a 25:000$, a 
!!5:000$, a 4i:OOO$, a 47:000$. a 54:000$, a 
64:000$, e agora sG pede 67:000$000. 

Querei&· taber· p~ra quantas meninos 1 Pa.rD. 
61 oluronos. CllSta por nnno cada. alumno ecgo 
1:300$000. 

I; nstitue~ commc.-cia!.- Este foi o dea~ra
ça.do tilha . ~spurio do ministerio do imper.1o, a. 
deeprote~ido, o abandonado, ni o sei si. por· l é. 
se· enainu oacripturaç~o mercantil. 

0 SR. FBI.!CIO DOS S.u.Tos: -E O rondimento 
do pntrimonio 1 

O SI\. FElll\Etn.A. VIAN=<A.: - E' pare. au
gmentar o patrimonio. 

Lyccu. de Artes e. Officios.- O Estado dli. pro
teção .. este estabelecimento e e m~recidn .. 
(Mujtos apoiaclos.) Os resultado• ~em sido ; os 
maio p roveilosos, faço votos para 'lu e prosP,llre. 
e não lbe f~lto nunca o apoio e auxilio dos altos· 
poderes do Estado. (Muilos apoiados.)· i 

O.Slt. RiJDOLP.BO. DANTAS (ministro rJo i~p~
rio),::_E' por.ia!IO. que eupedi mais.dlnheiw. 
P'"'" o.lycejt •. 

O Sa. E:BllliEJltk VI;.U.'Nt.: -.A:wz:ilios. ao. D~. 
Martius. -Eu n.iio sei si V. Ex. snbe quo. na, 
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.Allemanha hoove um conoelheiro chamado Dr. 
1\Iartius, que dizem ter sido um profundo bota
nico. 

Nesta materia, infelizmente, sou supin:>.
mentc ignorante; não sei n•dn de botanica.; 
mas tenho noticia de que um franciscano, cha
mado Fr. Velloso, primou nesta sciencia o ele
vou-se á altura dos grandes meatres, d ,; xando 
tra.ba.lho::i po.ra. a :flora. bra.z.ileite., seJJl contrato 
nem subvençãot escreveu-os dentro dO 'seu con
vento, li-as manções do claustro. · Não solicitou 
do governo, .~m a bolça de pedinte, au:tilio 
de cspecie alguma. 

Foi Fr. Velloso que d"-u começo ã flora bra
r.ileira. 

Este St·. Martius já c finndo e .finoucse. Deu
me muito trabalho pa.r01. achar informa.çües a. 
seu respeito. 

O Sn. FELIClO nos SA>;TOS :-Eu nunca pude 
~esc~brir ínfonnações. 

O Sn. FEni\EIM VrA~NA : - Por esse cami
nho andei as escuras. (Hilaridade.) Morreu 
em 1858, em Dczembr0. Qusm dista dn noticin 
é um \'Olumo L~o grosso, que diffi.cilmente sa 
acha, o conselheiro Anlão no t•elatorio dn 
agricultura. Morreu este sabia, o Sr. Martius, 
e com tanta infelicidade que o thesouro não 
Lcr·e noticia-, sua mort~ nã.c foi oarpida., houve 
ironia, estam mOl·to e a lcgisb~ão do Bra-
7.il repetia sempre-auxilias ao Dr. Martius 
-tantos conto;. (llilaridacle.) Au:<ilios ao 
Dr. !r!arti11s 10:000$, c o s~bioja?.ia na sepul
tura. Depois do ministerio de 1878, o min's
tro dn agricultura e presidente do conselho ·leu 
notícia de que morrera efi'ectivamente o Sr. 
1brtius, mns tratava-se do fazer llffi contrD.to 
com seu e.uccc:ssor .. A1mrados os gastos che
ga-se ~ e.sto result:Mlo, a obra não .estti. fcit:.\1 
d ella. nãda. sabemos; a c amara não 1gn ora. quo 
devh;~ ter um c::(omplar •{eelil obra pm·t\ ~[UC. vo
tou todos os a.nmm um auxilio. A oUra 1mpor~~ 
em i26:559$13i. (Oh! oh! ) 

O Sn. fl:Ltcto Dos SANTOS :- A obt·a v~lo 
muito. 

O Sn.. ANDRADE FlG.UI!lM :-Mas o <!UC vale, 
si elb não appnrac 9 ?-

0 SR. FEl..! CIO t>OS SA~"'J'OS :- O govomo 
recebe, runs perde-se no. sccrGt.1.rb d:1. agri
cullura. 

O Sn. FEnno:m., VrA~NA :-,~ verba :cl>onndn 
no mi nisb~riO iJo imperio d esa ppa.t·~ccu, ma.~,; 
acomptl.nhei-a no ministorio da n.gricultura para 
che .. at· a este re•ultado. No rclntorio de 1859, 
p:q;rina. {7., tie (liz- r1ur. o uos~ ministro co~tr~
tara coro. o Dr. ~on Mart1us a conclusa"> da 
obra, m's que morrendo o mcsm~ doutOl" a 13 da 
D"zcmbro de iS68, seria encarregado do tr~
balho o Dr. Augusto Guilhel·me Aichelm. Não 
o conhcgo. (llilariclad6.) 

O Sn. FEL!C!O DOS S.t~TOS: -A obra tem 
$ido bem continuada. 

O Sn. FER!l.EmA VrA.;;NA :-O con~rato foi 
celebrado para que a obra ee conclu,sse den
tro de um corto prazo, de accõrdo oom o her
deiro de Martlus e seus succesaores, na pessoa 

·de um botanico celel!re. Estamos ameaçados 

de uma. successão de allomães botánicos (Hi
laridade), que hão de vh·er :i custa da tlo1'9, 
porque élla consHtuiu-se obje~to de heran~a e 
direito de succ~ssão. (Conttnüa a hilq.ridade.) 

E' por duas vida•. Antigamente os reis de 
Por·tugal dava.m Litolos, beneficios, saccos· de 
cevada po1· duas vidas, nós agora havemos de 
dar estes mesmos sacco' de cevada. (Riso.) 

.1\-lorreu <J SC"". Mc~rti.ns, sobrevive :SC ll suc
Oes.sor e temos n..inrla em oxpcctal.h'a um 
outro ; aqui não é por dír íto de sanguo,, á 
por direito de botanica; é por vegotoç~o, e 
não po.r s LlcCe.ssiio sll.nguiueõl.. (Ili~arir:.lcr.dc.) 
Att~ndam os nobre11 deputa.dos; isto p~rcc~ 

eousa de hrinc:1dcira o não o O, pois '!ão 
126:000$000. 

Quauio tempo lc.vo eu o. gan}l;.n· esta. quaaLia. 
ou qualquar dos nobr~s d~·put.a.dos ~(ContinUa 
a lar.) 

:Muito quir. vet· este con.trn.to, mt!.S não foi 
possi yol, nl!o h a.. 

O Sn. ANDltAD& FIGUEIRA cU um "parte. 

O Sn. RonoLPIIO D.nn·~\S (mlni~t·;•o do ímpe
~·ioj:-Poasc. maml 1r vir uwn infor•mo.çã:o, mas 
não ó cous~1 do m(~u mínistcrlo ; agora ó do :mi .. 
nislerio da agricultura. 

O S n. FERn.znu. Vt.!..N~A :-J.i foi do nlinis
lm·io de V. E~. (Conlinita. a IGJ•.) 

As csl~mp:~s s:io trabalhos mais difficeis, 
Uispen~..iiosos, sa1Jc .. :sc: pc~·fcitamcnte que t<!xlcEI 
são te~tost 8 fncil faz el-os L 

Pois bem; o parece~· di2 o s:üguin te.(lé') ~ 

Por t:1.nto~ ni'í.o so s:LUc s.i o conll.l.t.n de t868 
foi renovado O'J si .não foi; si o S1• . ..Ai c hclm~ está 
ou n:'i.o oi>riga.do, pareceurlo q uc sim, porque el1c 
a.té t.l:.í. as condiçücs de s ·:l'Clll ~i\nla.s folh:1.s de 
t..e~tos <t Lo.nlas c1<!- trnhnlho .othno;'~J·nph.ico. 
N ing uom. porém, viu uma pa.gl.na. deste t r3.
l>alilo,peço inforiua~õcs :1. rcspcilo do nss~m· 
pto. 

Túnho muita medo, St·. prcs.iLl•·ntc, tlc clca
pc..za.s cem\ Cites; h otllans cujo:; nomM são c1iffi
cois do lll'Onuucior. (Riso.) 

Li. h" di;\S ·um:\ cat:~sti."opha horrlvcl qun 
aconteceu a.o )Jr;,r.il sem '!llO possa cxplic.cl-a. 

Pois V. Ex. 11~0 sa.hc 'I ll'' unl dos mais fo!•Lc$ 
Q l;om guaL'IIOClLios lla\'lOS da n(lssn. fL•otn. pcr
dcu-ac no pon~ã.l do ~hnunhão '(. P?is pcrdc.u-se, 
a1·Lilhn.do com Lodo o sou urdcrJ..at do gtwrra, 
tendo a .seu bo1•llo hotlundezcs rlcos c ociosos 
qtlC vic:·!l.m csltttlnr na nossa. c.os_w. UI~~" eor-. 
ren1.•!:t..:~~ olecLric.ns no ai." c dclmu::o d ngu:t, C 
tnmlwn1 cr•ein fjUC a]guma cousa. do astrono
mia. (lli$o.) 

Esses holhndor.cs, sonhorcs, chegaram do 
reponto a. Pcrn:unbucG. O navio l*ec.cbc ordem, 
uma ordem mya~eriosa e incomprch ensivel do 
~G~"~'uir com ellf!H. S.io recebidos :l. nosso bordot e 
vã7..se 20:000$ para tratar os hoUaodczes ! Aft
n~l de contas, perde-se o navio. elles lGv~ram 
para. a Hollanda as observaçijes elec tr_iens e n.ão 
eloctr1cas (>-iso), e nó• fi~nmos s~m mil e to~tos 
conto>, que cuslou o nav10, sem os obaervaçoes, 
e tendo gasto 20:000.$000 ! E ah1 1 senbQres, 
não se l'óde dizer qu.e o holla.ndez -p~gou o mal 
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«iue fez : tomos nós que pagamos. (Hilari4<ule 
proZongad.a..) . 

Q11am f>i que dete~minou essa. víagom I Quam 
deu eaaa ordem J (Ànn foi esse D~<vio lan'll"ode 
aos perigo• do nma perda fatal~ E naufraga um 
navio que custou mil o tantos contos, n.m dos 
m•i• for~es do. nossa esquadra, s~m oer no oer
viço da patria, por ea.usa. de dous h >J.landezea, 
e~os nomes nem possJ pronunciar: é um rosa-
ria de W'\V. (Hila.rida.de prolong~Jtla.) · 

Ah ! Sr _ pl'esidente, eeton fMigadiseirno, 
aqui fico. Agora é que olh~i para o relogio e 
vi que íai de um• crueldade ( muitos ncfo. 
apoiados) , que merece a. =is severa repre
henaão, senão o mais duro castigo. 

. .. O Sil. 'Ãl1At1JO' PmHo: '-Estamos aempre 
promptos " ouvir. V. Ex. 

O Sa. F.tlU\liiiU. Vu.NNA :-Peço perdia ao~ 
maus collegas, e agradeço-lhe• muito ·a tanta 
bondade que tivaram para eommigo ; e ao 
Sr. presidente não sei .como da.r um t!Woemunho 
do meU. •·eoonhecimento pela. $Ua pacieucia, 
gra~ • benGVo!enci•. 

O S11.. PR!!smE:N'rJI :-Tenho m11ita satisfação 
de ouvir a V. Ex. 

O Sa. FJ:IlBllltU VuNNA :-Tenho concluido. 
(Muito bem, m11ito bem. O orador e calorosa-. 
mente felicitado pe~os Srs. deputa<los pre· 
sent~Js.) 

~-s----



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 29/0112015 12:27- Páglna41 de 44 

TabeU inisterio do Imperio 

nENO~ .!.0 
C.l.liBIO DE 30 

AC~DEMIA SEUlNARIOS EPISCOPAES DAS D~LUS ARTES 

TOTAL DO JURO DA 
Dl\' 1!).\ l~TER!IA 
l! J!XTER!\A. E 
SUA Al!Ol\TIZA· 
ÇÃO 

O!Ç.UlE..'WO , .. sm• PAG~ 

;g;~~:rog~ ~ 
iO; OO"'IJQQ 6 

----,a=o,-:ooo,soou= = --- --8-

ORCAMEliTO DO 
RECE!U IJQU!DA OI.PERJO D& 

1882-1883 

!6.865:170.)876 
78.~5:j!7,1792 

1.@:76~ 
~.33J;418,j500 

So orçamento de 1836 a t83t' . d que-deveria ser s.8:1i:US~IS3S. der1a exee er 
Par. 35 do >ppoacli-..-;Vol 

de 6 •• 18:00onoo:> e entao tornou-se ·maior do 
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O Sr. Ferrei1"a. Vianna (mo~i
mer>to de attenl'úo):-Sr. presidente, antes de 
dar começo á conclusãa d~• reflexões, que tomei 
a liberJade de fazer na scasão de hontom sobre o 
orçamento do impel'io, cabe-me cumprir o gra.\o 
dever. do ag-radecer a esta. ill!lstre ca.m.a.ra a 
llenevolencia, com que acolheu as minhas pala.
vr•s," distincção egenerosich:le iuexplieàvcl, 
que acaba de fozor·mc, e particularmente aos 
meus illus tres collegas da opposição conserva.
dora a desistancia suecessiva da palavra, para 
que th·esse eu occõJ.sião de te1•mina.r a15 observa.· 
çües encetadas. 

O Sn. Cnuz: -Em homenagem ao orador. 
O Sa. FERREIRA VrANNA :-Estas homena

gens não moreço. (Jlt. uitos nc!o apoiados.) 
Faço, Sr. prcsidento, tu'lo quanto cabe em 
meo. esforço para corresponder ao amor 
intenso quo voto :í. nossa patría, o lástímo não 
ter forças physieas, nem as i ntelleetuaes indis
pensaveis (não apoiados), pa1•n. corresponder 
ao voto da minha con.cioncia de bem seryir o 
Brazíl. 

O Sn.. J. Pl:NIDJ :-V. Ex. é um luzeiro deste 
parlamento. (Apoiadas.) 

0 SR. FERREIRA VLUINA :-Muito obrigado. 

Sr- presidente, pe9o a V. El<. quo orJ.ecc 
me seja fornecida a legislação de i85L (E' 
satisfeito.) 

Devo explicar o meu estudo sob!'é as labellas 
do orç~mento da despoza do ministerio do im
perio, para que não se aprecie este trab~lho de 
modo inconveniGn te. 

Parti do anno do 1836 n 1837 paro. te,-. por 
as•im dizer, Uill começo, e ci justamente eato o 
ê::rP:rcieio em q11e se inic:ia.ram rognlarrnonta 
aa nossas co1!Baa únanceiras. 

Poderia parecer a alguns menos advel'tidos 
quo este calculo poccava pela b""e, porque o 
Braz i! de 1836, em sua despeza., não tem seme
lha.nço. com o Brazil de 1882. 

O roteiro ~eguro da <lespeza é s receita a~re· 
cadada,e e• ta teve um desenvolvimento lento, e 
certa, já pelo augrnento natural ch . popubçl!o 
e, por conseguinte do trabalho, já ftno.lmente 
pelo considoravel o.ooreecirno dos direitos sobre 
a. exportação e principalmente sobre a impor
tação, e outros tributos. 

Cumpre ainda notar q'uo o "alor d" moeda, 
isto é, o .seu poder a.cq uisitivo, variou conside
ravelmente, porque uma receita de 14.000:000$ 
ern 1836, comparada com um~ reeruea de .•..•. 
iiiJ .000:000:$ em :1879-!880, nlie tem A des
proporção apparente. Estudadas ao duas moeda• 
o padrão daquelle tempo o o de hoje, a despro
porção é muito menor. 

A DO!!ea. moeda. foi q ne brada.~ e o seu cnmbio 
do 27 está profundamente abatido, julgo 
ditlicil, principalmcllt~ no estado crescente das 
il.espczas, quo clla posso. roto!llll.r a sua eleva
ção leg-~1, o R'!U padrão. 

Qu•,rn 'J.UÍ7.eo;e, de boa fó , calcular o desen
volviment o da dospeza, dever ia tomar por ponto 
com-parativo o de"ienvolvimento d;1, rec~dta.; e 
si viess~ d~ i835 com os dous orçamentos, o do 
imperio e o da r~oaita geral do E.eta.do, ha.vi:1. 
de chegar infalli velmento a obter essa p~opor
ção. 

Ninguem po~eria aconselhar o angmenta das 
Uespe~as de~proporcionatmentc com a receita. 
arrecadada, principalmente no que entende 
com serviços ardin":\rios. 

A receita é a medida. das forças vivas doEs
tado, c col:l:l ello. deve o governo cnl~ular a.:s 
suas despozas, b~m como o parlamento. 

Demonstrei, pois, qne não só comparada are
ceita geral do lonperio com o credito desto 
mini!t~río havia um crescimento auperí">r~ tres 
vazes ma.i!l do quo devêra. sP.r , de on7.a pa.ra 
oito ; como tambem fui demonstrando por 
e&do. um~ das verbna que constituem a unidade 
do orçamento do minist•Jrio do imperio o mesmo 
ereseimonto desproporcional de modo a dar 
aquelle resultado. 
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E si o cotudo das verbos é o estudo do das- oproxiul'do.mente; a renda ao cambio de 21 é de 
envolvim~nto do serviço, o da receita 6 o 119:469$, a divida em apolices em ve2 de 
estudo do desenvolvimento da. renda do Estado, 19.000 pa•sou a •er 361.389 con tos ; os juros 
e s~ ndo esta o regula.Jor infallivel da despez11, das apolices em voz de L 000 passou a ser ele 
lJem claro é que est'! estudo deve ser compo.rndo 2.600 o tantos contos, a di vi Ja inter na em 
nos seus exercicio ' respectivos. voz de cinco passou " ser de 16 milhões, a di-

Assim, s~ria rc:l.lmente inadmissivel qne p1·o- vida externa pauou a ser do 189 mil colltos, o 
tendesse dotar o mblisterio do impcrio em juro desta divid4 em v ez do 2 .500 conto• 
1882-1883 com um credi to equivalente ao de elevou-se a 14 mil e tantos contos, e o total dos 
1836 ou mesmo de·18i8. juro~ da. divida. interna e e:s:tcrn"> c awoJCtiu.ção 

Ha. um ercsci1nonto natural , lento, pro- em voz de 3.700 eonto• sobe a. 41 mil contos. 
greo;sivo, que deve ser· observado, si quizermos A receita,, dduzidos cstesjuros,fir" reduzida a 
chegar ao resultado tfio desejado do equilibrio 78.235 contos. O orçaoênto do Í•uporio de 1882 
da r eceita com a despc1.a. a 1883 é de 9. 332 contos em yez de 6.400. 

E sse estudo, llDrlllnto, t om todo o mereci- Si o orçamento do 1836 a 1837 foi de 1.467 
mento de prova o de critico. CJUO é noces- contos, compreho~tdcado J cre$cimcatoda renda, 
sario L~r os doculllcn.tos em taes "'"'tmptos o orçamento de 1879 n !880 oi!o poderia oxce
e fj.CJ·ed tto nlio será Inuttl p~ra a'iuelle> 1!UC der d e 6.478 contos, feita a pt·oporl}io; t.ornou-
qu1z~rom enlrcg'al·-so a este GX~me. S1 por6m maior do que deveria ser de 2.854. 

He1 d? offerecer uma la.bel!a de~onstrnnd? 1 contos, s i fu88e guartlad:t a proporç!to eatud4d:l 
qua.l deVIa ser o orço.m2nt.o do unpcr10 de 1682 n~.sta~ L~belh.s e ouvido o conselho do. mtÜG 
a 1~83. jo_gando_ com todos _a;;ses elementos. vulgar prudoncia : que ning-uem deve gastar 

Fll-o hoJe ; n~o está, po,·em, ~ru. term?s de mais do que a renda que tom. 
ser n.r,r~:~sent::da., ma.s. o res ~tllo.do 13 o s~gu\ 1lte ~ ~ "d . . 
deveri a· ser ele 6.300 e tantos contos, em vez de . d. prcst _ente, e preciso tl i!O esquecer rsb 
9.000:000$ observando 0 crescimenlt.l pl·opor~ cu·c~ro•tanc•a, u calculo assenlll sob~e o desen
cional da 'receita o despezn nos eurcicios volv~mento crescente da ~espe7.4,_de:n::ando_ s!'c
antedores, que fizeram oujecto do meu ~um e. ce,•tv~mentc d_eficlt· q_ue e coberlo pela divida 

Entretanto, ó do '0.300 e tantos contos, isto ó, fundad~. tan.Lo mlerna. como exterM , o pel~· fiu· 
ha uma. di~·)ron~.a de . 2:8!JO:OOO$, p:u:a mllis, ~!':,~~-o que monta proximamente a 40-000 
entre o cnd1to do exerc•c•o <JU& se dis~ute e 
aquellc qnc devcri~ ecr, frUurdadas as reg-ras O Sn . Lounl!NÇO DE Ar.nUQUERQuE dá um 
de proporção entro a ~·.Jceita c a despez:-.. aparte-

A 1·enda de 1836-ib'37 foi de 14.404:252$433. O Sa. F:~<rtnJI!m,t V1"""" :-"Nilo; estoutra.-
Esca mesma ren<la ao cambio de 21, t.anlo de s~rviços organizados, reclamo contra 

que não tenho remedio senão <::Úcular, é d~ serviço.~ a organix:~.r 0 excessivos. 
20. 577.503$476. A' oujecçiiD que me a pre•elllll o nobre depll-

Notc a ce.rnara para a dilTe•·ença que vai t~do 1·cs~ondo com vr•nt~gom. 
de cambie :>. cambio: a mesma l'Cr.da que Si ni'io devemos deso1·ganir.ar os s9rviços, 
em 1836-1837 era do !4.000:000$, pur cau•.~ da maio1· d"\'O f.er a n ossa r~rudcncia em n1io au
differença. do cambio p11>sa a 20.000:000$000. gmeat:ll.os, n:t providencia do difliculda.dea fu-

A. luz deste facto COnõiderc a camaro. a im- tnne. 
l>Or~ncia qttc t.em P"~" todas aa transacçiíc~ 
pat·ticulare> o opcraçoes do thcsouro a baixn do O Sn. Looa!::<ÇO DE Ar.nuQUEnQUE dá um 
nosso cumbio. ( Apajados.) apa1·tc · 

E c onsidere que lctMridado não ó acons~- () Su. F.tmnztnA V!AN~A:-Não poderia em um 
lhar-se, c mau; o.ind:~. omittir p~pel-mood:~. estudo normal úrmo.r b ~>OS pan circumstaneias 
neste paiz, a não ser ant~ um::s. gu:~rra, à bOCC\\ cx.tnt.t)l'.lin:lrias G violt.mta.~. A guerr~ é urn::a.. 
dao ospingo.rd~s. (Apoiados. -~lt<i(o beta.) circu111stanci:L dolcnt"; pa1·a eila a nação tem 

Só itt wtrcmis se pOde fazer c•t:J.s OJ.>el·açõcs ele fner s~crificios quo nlio podem ~er re
(apoiados); ainda assim com prnjuizo d:l g c- gateados. 
rnçiio actual e da futuro. Neste caso tralllr-s c-ia <la vid11, da. segura.nça 

A noa•n divida de o.poücós em 1836 ~ra de· e imcgriJade da nação; mas apresBnto o 
19.4.58:000$; o juro <fossos apolices recbznava r osultndo de um estudo regula.r, normal, ordi
todos os o.nnos um serviço de 1.167 :ü00$000. nario . só para cireums tancias ordinarho. 

A nossa divida e:tteriio. era de cineo (Apartas.) . 
milhO e• tresentos e um mil soberanos. O valor \Jomo! Apresen to-lhllll os orçamentos da r e~ 
.J.a diyida externa primeiro ao e:unbío da 30 e gencia, quo são a nossa gloria e daquelles que 
depois de 2:1 de 42.413:000$ c alguma• governaram o paiz; nl!otranapotera.m as verbas 
centeuas de mil réis que não vale a pena de suas despalae, antes pelo contrariodei:u.ram 
considerar; os Juros da divida. e:lterna saldos oxtraordinarios. (Apartes.) 
2.544:000$; o total do juro dá divida. interna e Não po>soargowentar BClliLO com os elementos 
externa e sua ;~.mortiz;oção 3. 7:12:000$; a re- officiaes que temos ; mu então qual devem 
ceit.a liquida en.m 11>.865:000$()00. ser a regra. segura para estabelecer a propor~ 

O orçamento <lo imperio naquelle tempo com da deapeza de um pait 1 
a receita liquida de 16 . 000:000$000 " ra d e Na:o deve ser a proporção da recei~l Si 
!.. 400:000$000. a economia do Eab.dG é diJferente da privada, 

De 1879 a 1880, só t~nho Jlllla aynopso, ía.lt.a- confesso que niiD conheço a economia do Estado. 
me o balanço e, portanto, não pude <::Úculo.r mais (Apartes.) 
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Peço perdão ao nobre deputado. Quem e-1~ 
â. !Nn te das :finanças de um. paiz não p óde 
-adoptar esse processo. t ontrario á lei, que 
ordena que o ministro da fazend<L receba. os 
Or~a.mentOS dos. seus resveetiVOS eollegas G 
apresente a propos~. 

Porque ó que cada ministro ruio apresenta a 
sua propo•ta á cawara ~ 

E' porque o lggislador consti tuinte quiz que 
o miniatro da faz~nda, entendendo-se com os 
seus. collegn.s, restringisse ou ampli<Lsse a ne
cessidade du.s-despezas em C<Jnformidade da. re
ceita provav el do E•tado. 

Logo, est.á. vendo o nobre deputado que es.~e 
proceliSO de começar pela despe~ p::.ra trnt~r 
depois da receita, é apenas pa.r" facilita.r a coor
den'lção do mo.tct·in. ; mas não umA .separação, 
nem distincção absolut>. 

Nenhum de nós póde votar despcza sem con
siderar :1. rccoitn, c, si o fizermos, somos teme
ro.rios, queremos, de proposito, •tropclar o 
contribuinte. 

Não posso sepal'ar, no estudo geral de um 
orçatpento, a n~turcz:>. d's despe~a.s. Chezarei 
depois a esse ponto, quan<lo entra.r em discus· 
!!lo o.orçam~ntD g eral da receita. e despezo. do 
lmperio ; ahi cabem todas ,. cons idera.ções para 
ns qua.~s m.e chama o nobre doput, do. 

O Sn. Louru:Nço oz ALnuQU!iRQUB dá um 
"[>arte. 

0 SR. FltRRE!R.l VuNN>~.:- Não devemos 
vot~r desp<!zas "'lt>eriores aos recursos do Im
pes.-io, e ninguem deve faze l-as com dinhcil·o 
tomado a j uros, senão as e:<tra~rdtnaria.s e vio
lenta•. 

UM Sa. D EPtiTADO: - E reproductivas . 
O Sn. Fl!:IU\EmA VIA!i~A: - A respeito de 

despezn.~ reproduetivas o nobre depntade sabo 
qual é a minha.. opinião. Já disse nesta camartl 
varias vezes que não teria duvida. de habili
tar o goveL·no· a. leva.ntar um e mpt·estimo de 
iOO.OOO:OIXJ$ ou mescno de um milhão de conto• 
rara empregai-o om dos~ezas reproducti vas, 
uto é, diRheiro que applicado dósse a neces
sária ren<b para o serviço dos juros e da amor
ti ... çilo denlro do um ccrt<> pra20; os81ls 
despezas, em vez de diminuirem augmenlam Qs 
haveres do Estado. (Apoiados. ) 

.Agora, -porém, n/io estou \l'$tando deaue 
doopczno·. Outr 'ora ü~ eoforços para separar 
inteir.,mente oo dinheiros de empr~stimo para 
despezas reproiuctivas, da ca.ixa. geral do the
aonro, para que·· th•easem. u m destino corto 
e intransferível. 

PóJe-ser qoo o meu modo· de considerar a 
qu811tlo não aeja o mais coherente com as 
noeaaa circumsto.ncias e ~a. ser- averbado 
de faloo; aguardo , p<~rom • a demonstra
çlo. Ningusm d maia aeeeorivel á inilueocia 
do t~piritoo ea··l~rooidoa o do oatudoa profund~a · 
cJo. quo t u, oerlo OOAIO eatou de q uo ne.ta vida, 
lltàe:lbalo.r o c181'nd11lto ~Inato, o llomMn apron
d6; e dO&IJI'&9&doa d&<Jil•ll•• qoe foeba1:11 01 
auvidos o eerram oe o\naa pari nlo vor o 
ouvir a evidencia doi factoa ! 

Ni<> accuurei t;o1•erno nenh um do 1a011 paiJ, 
pol"'ser rigol'083mente aeonol'tlico ; ent.rot&niO, 
não justificarei o q_ua fbr llV&rOnto. 

En~ro a o.v~rer.a e tL aeonomio. ba gr-a.n.de 
distancia a por correr. o avaro, em g era.!, ê 
predigo, porque não aproveita 03 elemen tos de 
que dispõe, pa.n o de3eo.volvimento seu ou da 
sociedade em que se aclu •. 

De•ejarin. muito e era meu particular empe
nho discutir o r elevantissimo assumpto de cn· 
s ino primario,secundo.rio e supOl'ior, que absor
ve d:l noesa r eceita ger.1l, provinchl c ato da 
.m.:tnieil;)al, uma qu:~.ntia. o.nnua.l qu~ niLo se deve 
desprez~r . 

A proposta que se discn te el~1..-t ~ despeza 
a tres m.il seiscentos c tan tos contos, com a 
instrncção primaria, secun da r i:> e superior. 

As provinda.~ coneorrom do sogníntc modo 
(numoros redondos) : o Ama?.~nas , 108:000$; 
o Par:i, 372:000$; oMaro.nhf10, Hi:OOO$; o 
Piauhy, 44:000$ ; o Ceor:i, 198:000$; o Rio 
Grande do Norte, 85:000$; a Parnhyb:. , 86:000$; 
Pernamh lico. 808 :~: Ala<:úas, 160:000$; 
Sergipe, 120:0Gú$; Hahia, 556:000$ ; Espí rito 
S3nto, 95:000$; Rio de Janeiro, 980:000$ ; 
S . P aulo, 53~:000$; Parao-', 130:000~ ; Santa 
Cathnrioa, 84:000$; S. P•drorlo Sul, 448:000$; 
Minas Go:-..es, 720:000$; Goy az, 36:000$; Mato 
Grosso,49:UOO~,e o munieipioneulro,t.059:~; 
o que dâ sommo.ndo os numeros, 6.690:000$000. 

O ·sa. Ro:ooLeliO D..u;~.-s (mini sfrQ do im
perio) :- E' na.da., sob carto pe>nto do vista. 

O S11. FEI\R.Em"- VIANNA. - Tomoi a verba 
inteira, porqae não era possivel ir por 
partes. 

Por mais q ue procure~ legislação das pro
Tincias na oamara, não a encontro completa ; a 
que u iste está truncada e a trazada em al!;"llDB 
volumes. 

De,·e ra· ser compi!IJld" a legislação p rovin· 
chl ; c de malta. importanci:. paro. o governo <lo 
Est ado; mae emfim com os elementos di&p<l· 
nivois pude verificar qne te1noe perto de 
10.000:~. destinados entr o o governo geral 
e o das provinciaa, â iaacrucção ;>ublicu., 
superior . primaria e sec all:l:Lri~ do lmperio. 

Fallo dt1 oduca~.ão of!ieial,oxcluin1o os estabe
lecimentos particulares que slío mantidOli pol us 
pensnes das famílias. 

A popuhção d~s oseolas ó de t-16. t SO possoo.o; 
escolas e institutos c.hogam ao numer o . de 
4.742. 

Sr. presidente, ro~abendo ba poucos diaa 
um mO.i>PO. atcnogrnphico da \natrtlCção ptlblie& 
em tDdo o mundo, vi coiU grande desgosto que 
fig-uramos como os u ltimos . 

Os a.nal phabetoo lá, em. relaQio ao Brazil, 
corrcspondem o. 00 •/o· Nós eota.1110s inferioreo 
nos resul tado•. mas pode~ia convencer a V: Ex. 
que o nio somos nos gastos (apa.r~a<) , tDmad' a 
população e a proporçiro da recc1ta que tem o 
Imperio. 

O Sa. RoooLl'I!O DANTAB (m in.i$fr.O do im,. 
perio) :- Nem mesmo assim . · 

O Sa. FJ:IlREIIU. VrA>rNA :- Devo dizer· a . 
V. Ex .. : nio é por falta do dinheico que a.. ina
trucçllo. nllo se propaga. no pai2 . ( Apoia~ 
dos. ) · . 

A.llolgica t~m duas unive.-id:ldca, a do Lió
go e a do Gand, goyerna.mentaea, com tod~ u 
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faculdades, inclusive a. de lettrae, de artes libc· 
raes, de liaguistica, com todos os aparfeiçua
mentos modernos, museus, lab .u.torios, e ~st& 
tanto qu·•nto n6a deopendemos, ou quM"e~oa 
faz el-o no exercício da 1882 :. 1883,. com as duu 
faculdades de medicina do Imperio. 

O Sa . RoooLPBO DANTAS (minislro do impB· 
riu):-Tambem ha cidade& na Allemanba, que 
com ama só faculdade, e cid •das com a popul,o.. 
çio de 4 a 5.000 habitantes • que gaobm 
maia do que nós com m11itos serviços. · 

O Sa.. F;mll.EJB.A VIANNA :-Diúa hontem : 
temera.rio aquelle que quiz•sse &$segurar-se 
do resultado da. instrucçlo publica P' la.s des(MI· 
no effectuad .. a ness > a~rv iço. (AJ!4rlos .) Por
que não confessar de plano, ae rcíoruULa e 
sobre-roformae, as organizações ·O reorganiza
çGes da .instrucção publica. tem mais concorrido 
Jl(>rs perturbar o seu deáenvolvixneoto do g.ue 
para. aetivar e melhora l-o 1 (Muitos o.po•a
d<>• ') 

O Sn. ZAliU. :-Ahi dou-lhe o meu apoiado. 
O Sn. FJIIU\Eli'U. V!ANNA:-Beijo-lhe as mlos. 

(llilaridade.) 
Porque niO reconhecer que nio tomos pre

parado e Mm nos mostramos dispostos a prepa
rar auffieiontemente o proío•sorado l (Mui tos 
apoiCII.lo$.) 

A inspecçllo dae iJscohL& não $0 fa2 com a aasi~ 
daidade o zolo que e~to serviço demanda em 
toda a parb do mundo. ( J[ uitos apoiados.) 

0 Sn. RoOOL1'110 DANTAS (ministro do Ím· 
perio) :- Oa inapectorea alo são remunera
dos. 

O Eh . F>:nltEJRA VIANNA :-Porque, final
monto, Sr. prosidenle, nlio d oolarar a eam:>ra 
o que eal:!. na eon<eiencia do pai<: em· materia 
do iostrueçüo publica. ha aó a.pparato; a reali
dade ó nu! la. (Apaía•los.) 

Senhores, ó proprio da nossa. raça, pela sua 
imaginação meridion:.l, levar-se por a.pparcn
cias o>tteriorea, pela riqueza. da oslontaçiO, 
ni!o cuidand) do fundo, da su~sta ncia o do 
realidade pratiea. 

Propag.ar a instrucção em nono pa.iz é apro
veibr todca oa elemonto• om ver. de rel'ollir al· 
gull8, ó fomentar toda< ~· concurrencia.• em vez 
de combater o . elemento particular por amor 
do elemento official, é, finalmente. Sr. pra
oidontc, o 'lu e o nobre miniotro do imperio 
póde fazel·, pela •ympaihia da que gosa e pela 
esperança guc todos depositam na. sua. admi· 
niatração, mterea <ar neste grande o pa.trio
Lico trabalho 011 homona do maia elevado merc
eimento íntelleetual do pai•. Como mo cout!n· 
to em ler as boll•• pagina.• do Thomar.eoe Cesar 
Cantu em livroa destinado·< pa.r1> o ensino pri
maria da lhlia! Como é admir~vel a educação 
de•oa& congrega<;ões rcligi011ao que tõm em 
seu seio eabios ~uo fa~em voto1 no alta.r de 
ensinar 0 3 primetros rudimentos do enoino 
inferior 'l , . 

O SI\. DoQUB-Esnun.\· Txn:xru: -E !lo 
project.o de economia• propüo-ae t. supprcuro 
dt. eubvonç~o doe ~omiurioo. 

O Sa. FBIU\E!B.A. VIANNA : -Não ea[XIrdi
cemoe esforços de· ninguem · para desenvolvi
mento desta obra de civiliução o de liberdade. 
Noe tempos 'l.u• correm, sob o governo oonali
~ueional repreaeatativo, a. eduea.Çio primaria & 
a. condição indispenaavel do e::rercicio do direi · 
to político (m11ito bem, apoiados) ; a a.quoJ
leo que como cu a.mam o povo, sem aer aa!le 
lioongciros, e dedicam-se 11oa acus intereasee, 
sem acompanhai-o nos seaa prejuizoa ~ injus
tiças, devem concorrer para. que pela ed\lca.
çllo e a instrucção olle se li'>erte da in
llueneio. pernicioso. e fatal doa eharlatie• polí
tico•, embusteiros que falsificam principio• e 
idéas para trazcrern~n 'o t. tado ás suas ambições 
e odios, (Muito bem.) 

Dizia a ra.inb Maria. Theresa ds Hungria : li. 
inatrocção (lubliea o um negocio do Eata.do ; 011 
direi : a. inatrllcção publica. é o primeiro nego
cio do Estado (ap~itt.dos), principalmente de um 
Eatado que so quer g overnar com a liberdade 
constitueiona.l. (Muilo bem.) 

A inatracção deve ser, não ho. duvida., dift'un
dido. por todaa as classes da aoeiedade ; a Cons• 
tituiçlo prometteu solemnemente a distribuição 
deste pão <las intelligencias, tornando-a gra
tuito, o que nio fez a res[XIito de qDa.lquer· 
out!'o serviço. 

Sr. presidente, si a i nstracç!o é um 
negocio do &t&do o do tanta importaucia que. 
a lei fundamental a. consagrou como um doa di
roi tos do cidadão bmzileiro, quem deve legislu 
sobre este assumpto? O governo ou a camara 1 
O poder executivo ou o logialativo 1 

H' bom claro, sonhores, quo osta rnJ.Ieria 
portonco excl\laivamente ' compatoncia legis-
lativa. (Apoiados .) · 

Na ~scola, dizia q uom mui to oetudou cate 
aeao.xnpto o por velho nlo e•té. por mim dcapre
zado, o Sr. C:luain : o quo preco minuciM o 
io~ignifieanciM, tem ontratanto um~ grando 
importancia e valor. (Apoiadot,) 

Do modo 'JUO em maioria. de inelrueçio pu• 
blica o regulamento dovo eor q ua11i nada, a l ei 
tudo. (Apoiados.) 

O p:u·lamento, oom d~vida. rienhuuu., o o fóeo 
intelleetud, ma.ia luminoso, qo.e o paiz t em, 
maio em eontacto com "" necessid1des, 
inst>irado de euas nobUissimae ambiçõe• na 
conq uist" da verdade. Por conseguinte a elle 
compete exclnsivsmente legislar sobre esta 
importantill5i!DS materi .\. (Apoiadot.) 

H o parlamento, Sr. preoidento, . legielou, 
a aua lei eot?. .' em pé, ~~oiada não foi :por outra 
revogada; e · entretanto si V. Ex .. quize~se 
tomar o te::rto legislativo, unieo que te.mos, 
comparado com a realidade ds instro.cçio, havia 
do vor q11oa .ombra nio so pa.rece com o corpo, 
que o reflexo nijo tem relaçlo com a: luz. 

O poder eteeutivo fez e deafez, organizou 
e desorganizou o serviço, na adm.Üliatraçlo, na 
claseifteaçlo doa ea\udoa , no det!envolvimente 
d:la materiaa,ooúim em todoa oo pontoa ainda. oa 
mais U...portante• o eonaidara .. ois desta espe
cie de serviço, e tem subetituido regulamenlos 
4e ma.nein iucrivol. 

0 Sn.. ROOOLPEIO DANT.ui (miniltro do im
p~rio):-Ningaem se e'n tende neato cahoa, E' 
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trabalho su~crior a um homem. (Apoiados e 
apartes.) 

O Sn. F.Enr.EIR.~ YL·\:'Ita:- Queria a.pre.~onta.r 
a V. Ex. um speeimea destas transformao;õ·;s 
rapida.s; fal-o-hei com o qu~. me resta de mc
moria. 

A es~ol..t nor-m~l rcc'~bca o <'!CU pl'irncil·o _re
gulamento, ou a. sua pl'inleira con~li~niçãa em 
1876, fund,do c•a uma disposiçé•o de lo i OI'ÇO

menttl.Jin. -Em fS77 o mocr. honr.:d,~ nmigo mi
nistro de entã·) deu-lhe outro r0guhmento Sl!rn 
qn.c o pdmch•.) estive.'ise om cx.ccu~ao. gn'l 
187\) ~cvo outt·o regulamento pelo seu s'ucc"ss~r, 
c em !880 ú nlinistL'<) s ·guinto fo;.: no·ro re~u
hmento da escolA normal : i•t.o c,de 1876 a 1880 
aquellB csttbelocimanto, vi voiPO dos IJrofcssoros 
fut1.1ros, passou por q u:\tro organizac;.Qos. 

O primch·o e s ogundo eram mo~lcstos; e~la
belGcia o pr:maira os doas: CUl'rms om sop1ro.do 
do sexo feminino c do sexo masculino. 

A;nda estou por esla. opinião. O cut•eo a c ltml 
ci nocturno; L'eputo a5 hoL'!ls in(.:onvonicntes c 
considero o serviço dctcstavcl, pot·~tlO, senho
res, ensinar a profosso:"cs ó o rnesm~ que p!·c
-partLr um homem pal'!l. a c.n•J•cira. das al":naa e 
insti'Uit• sacot•.:lotf!s pa1·a os nlta.rc.~ ; n~o ó fl.ó 
ela r .. lhe~ ln.strueção, isto é t o cleson voh·itnonto 
dà intelli;;cncia, é lambem p1•ocis 1 dar-lhes o. 
cclucaçrro a rnais SCYet'a, rnilis rcslricta., d~ 
tn(lis perfeita ouscrv.mci(l. 

-Entr.)lanto como se ncha ar1uelle ••stabeleci 
m.cnto ? A~cunlubdo o e;nslno dos dous g~.x-1s. 

A hora_ noctur na. para mim é da maior incon
vcníoncia;cousirlero 'luc ostão dc•pre<a.dos todos 
os bons princípios c os result\ldos só podem sct· 
funestos. (Apoiados.) 

O Sn .. 'F.I:!:LlCJO DO;, SANTOS di um ~•p;;:t.rLc. 

O SR. F.E:aR.ElnA. VLAN.:'i4\~- As refunna.s f5C 
auecoclcra.m não pa.1•a. malhOI"J.r a or ranb:n.ção, 
l>Orqtie a dada pelo nobt·e ex-ministro, !tqje 
tle;w ta do peln Bahia, era n1ai' 'J a c sulli ~ien Lo. 

Ella.!t se succcder>m :~.penas par.• snppl"imü· o 
ensino religioso das obrigações (apoiarlos), c 
pa:·a. ela:· um dcaen,~olvirnonto ox.trava..gnntc 
ás disciplinas do Qs~abelecimento. 

O Srt. RoooLPHO DANTAS (>ninistro do imlle
,.io):-0 en•ino religioso existe là. 

O SR. ANDRADil FtGUEIR.~ :-Ma< é facull>
tivo. 

O Sn.. Fen.REIR.\ VIANNil.:- E' facultativo. 
O SR. ·FEI.tClD DOS SANTOS: -Creio que a dan

sa. 6 obrigo.toria.. 

O Sn. FJI'.!\REIRA VtANNA:-Não podendo co
piar, pm· falta de tempo. o. ultima Nf"1'1na n:> 
parta- L·oln.tiva ã<i r:nataria~ ~o cmsi~o, t:asguei-ã 
do rol:>.torio; cre1o que nao perd1 mutto causa 
(riso) quero di•cr doR annexo• do relatorio: não 
6 do nobre ministro. (0 orador l8 ><m tr~oho 
dos ann<U!s.) 

O Sn. RoDoLJ•Ho DA~T.A.& (1;.Jinistro do i}iJJ>e
•·ia):-Ah! 

0 Sn. FERREIIlA VIANNA (lcndo):-«0 cursO 
do •eiencins e de lcttra' (é um cu1·•o de seiencias 
e de lettrns !) se comporá das seguintes mate
rias.... • 

V- VI.-6 

O SP .. ANm:.ADE Fm UEU\A.: -A.s mais neees
sarias. 

O SR. FEr.~ciO DOS SANTos:-Hn prorc>sorea, 
1ue l"t~c. • b::m ordc11ado, rpas não ha. ai umnos 
p:~."n estas mn.te.ril.s. 

O SH. fllllnEuu Vr~;o;x.t:- O curse de :>rtca 
aUl·v..nget·ã. •... 

(Cuntin.~.,·,a ler.) 
Nn< ou~,·os ha "tr:>halbos manuac> para os r·a

pa7.c>. mas a .tui não (Jât,<rido.de) ; sim, h'1 
em autl"rtS or;;a.uizaçUo.s. 

Ora, S1•. pL·esid,~nto, qu~l rJc nós po:lf~ri:t 
S'Ij eita~-se a um oxamc com est c }JJ'Og'l'il
m.(.S.~ 

O Sn. RonúLPUO DA.NTAS (min.ist-rQ da inl
tJet·io) :- Is.~l') é vet·d:tda. 

O Sn. F~1Ut1'.11l<\ Vw;:u:- Qaan~o daria eu " 
Deu;,2 lle quem tudo r;;ce1JJ~ 0 outro.; dat·iam ao 
dia.;Jo {/,.i lrLrlflr!!Le.), pa:ra. s.:...b t: I" Vulls e"tíls rn :üQ
L'io:tB 1 

A cons!3q uon<:.i~ 0 illi)\o'il::wcl ; ou arn'Gnd~m 
c ~abeal .. a.s, ou não as t.~.prendem e apparecem 
Cúnl o diplomJ. tle srüoncia. Si a.pr.~nderam. e sa
bem, n~o se }ll'e.sta.m :1 s~1· p:-o~·essorc~, porque 
ludo q'Hmto so cucor,·o. neste pragramma d:í.
lh ·a o dh·eito a qu .•c.,qucr carg-os da.s j,,tlras o 
das scieuciu.~ mais supe1·iorcs do paiz. 

O Sn.. Ron%PIIü DANTAS ("ti>Ú$tro do illl
pcrio):-A ugrn·~ntc-:se o pro~r.,mm.:'\ da insLruc
ç-~o prima-ri!l. 

O Srt. FKHP.EJnA VuNN.\. :-Em Ul!l pniz ll11 
falta de inlcllig-cncíJ• cd"co.do.s, couw o nosso, 
imaginem os s~nhoL·cs, quanto! p1·ctendentes 
não s·: lovant:u·!ío entr0 os ciun a.prendr.!r•!lll e 
souberem osto.s matél."ia.s ! 

Si não a.s sa.bem, lém o maior de todos os de· 
rci los,o maia fatal, o m.ai• pernicioso; a~uello a 
qu'J attribuo •''" dc•g,·aças e dcc.1dencla" mo
ra!:a e poliLica.s dostc p;1ir.~ a mcin. ecioncia. 
(.~poiados .) 

L\1 Sn. D~pu·rAnn:-0 chnrl.taniamo. 

o·sr:. J. Pz:noo:-A p.'CBUffi!>ÇITO de scien
cía sem a t;r. 

O SR. K>DDLPllO DAN"L'AS (mi~tist~~ do impe
TiD):-Soj~ o grande trahalllo da camara este 
anuo regularizar, pór c:u ordem e$tel ser
viço. 

O SR. F.r..nn.JiiinA Vr .. \.N~A:-E' uma perturbn.
ç.rra tal, s~nbores, C.-"~r) disso n nobro.1?inisko9 
que j& so tom incumllldo pess~a. habth~da ~a 
consolidação de.~ L~ comphcru.li sstma lcgtslot.çao 
ele rego.la~en.to~, e ninguom toma. pê. Do que 
s "! lamcrita. o nollre ministro! tambem me 
queixo. 

O Sn. Rono~P!Io D.INT.tS (ministre do im-
1)crio):-Quetn 110dia dat· o rcmcdio é o piU'la
tnento. 

O Sn. F.>:n.nE!ll.A VaNNA :-Fiz um esforço 
para sabct c:n qui} p<l.ravam AS modas Gm ma.Le-= 
ria de ensino, e declaro que não sei qual é o 
systcma.. nem a pratica do systerna. ~doptado. 

V:imos começar de no·1o, como disse o nobre 
ministro ; aoja eah o nosso empenho. (Apoia
do$.) 
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.A.cailcmos a lei unica que temos, a que I AIIBim, para quo o ensino privado concorra 
sab iu do corpo legisla tivo c foi sancciona<h com o livr~, é preei.o qne ambos se elevem, 
l'elu Impcnuor, a lei dtl 1851. c para qu o isto se dê é neeessario que a concur-

Sr . p:·esid~nte, sou muito sujeito, V. Ex. t'encia. seja, . niio nos intcrcss~s materiaes, 
s•bo, a equívocos, porque difficilmente com- mas n?s moro.es . ( Mui tos apoiados; muito 
prchcn<lo ~s co usas, á preciso que m'as cxpli- bem.) · 
quem ; o certas palavras modernas, q uc entra- Parece, Sr. presíd~nte, que a sociedade mo
ram om cireulação, ml:'is me rertur):-•m. De- Uerno. se intere~sa. só em ver cre~cer a. creatura. 
scjara •lizer-vos que não me parecem p1·tavros, physica c desenvolver col'respondentemente as 
mas pal avriíes (riso) : retumbam e com mo- suas faculdades intellectuocs ; mas al,andona o 
vem o• pobres do 04pirit.o, que não são pouc()'; lado moral do cidadão, que ho. de ser po.i, esposo 
neste mu 11do. e do que ó filho. Quebra to!l"" estes vinculos 

E nsino livre! O qu~ sst-á isto 1 S.mi livro am moraes, ou pelo me_ nos despreza-os, o d:i-nos 
relação ao discípulo~ El'a um:t maravilha_. por- u_ma sociqd.ade ~e e~oí~mo, do . trnnsac?Õe>, de 
que na'lJ hn cstudanto nenhum que· não se Jolguc nqnczaa, a e mtscnas I (ilfu•tos apowdos e 
obrizndo a e•tudar, ou pelas repr"heuoiles <lu apa''"".) . 
p ai, arlvertencias do tlltor, ou pela severidade Sr. presidente, a economia ó um tro.br.lho d~ 
do mestre; c seria uma novi,l<Jdc obter assim cxpcriencio. do velho. 
110r artes mystGrios>s o c Mino livre em ro)laç5o P eç'l perdão ao nobre.minis tro paro. dizer-lhe: 
aos taf"'<e•, aos estudantes. (Riso.) estas caüos econo.mi CáB, si niio fOSSGm viis e 

Scr!i. livra, llorque C!ld~ um pódc cnsin~r o frivolas., seriú.m perniciosas, o aão ine:tequi-
qu o quer? . vois; si pod ;sst:m pol-as em pratica teria. 

A falla.r a nrdat!e, ó perigoso (1·iso), não o receio maior- de que esta borbulha que ape
hei d~ ser cn qac som·u mais immedíabrnento n as apparec1, torne-se um~ .'j'rando chag-~ de 
com ceto systc-mo.; $Crd, nn te3 de mim, ~uem novo5 cmprea-os de the.'Souriliros ele caixas. 
t em muito mais in t<)resses rnm·aes e políticos (Ri.•o B apartes.) 
neste pa.iz: o g-overno. Nem póde ser por outra fórma. O 11rofcssor 

Será a ecicncia infusa, aprender sem tra- fica en cabeçado á cai~a, .; obrigado a Nceber 
ba.lh •r , oem eotudar? A h ! M <no cu dcsejura cconorni"" de 20 rs . e oacrever livros no nu-
que ma fornecessem esse condão., e&s:a varn. mero da sote. . 
myatoriosa, e•se segredo ! Isto por ~i só é um trabalho. 

Será, o quo me parece mais ratoavel, dos- Dcpóis, n ão acredito nincla suffi.cientemente 
obrig~r o lent0 tio tt·a~alhu de Cll•inar a o dísci • na in~pecção ~ zelo dos nossos profossoro•pnra 
pulo do de est udnr? (E/i laridade.) que elles com .?.s delio,dczas do um pai de fa-

0 Stt. ALFnEoo CHAvzs;'- Isto é muito com- milia possa.m i_nvestigAr da orig-em de.sas eco-
modo. nomh.s, e certiftcar- Bc ·d~ quo é p ura e s~m 

mncula. (Apartes .) 
0 Sn. Fl! llREIR.\ VIANN.\:-8ó p;uoa mim tem 

uma d0svan tagem : é ser png-o. (Riso.) 
O Stt. PAULINO DE SouzA: - Afinal de c ,ntoa 

ó no que di. 
O 'Sn. Fz:n.n.Ern.A VIA~i'\A;- Sel'á., corno em 

minh~ lnnocencin. pr~Jsum.i, en;ino com o. con
currencin de to:ioa, of'ficial o particular~ E' o 
que devera ser o ensino livr e . 

Esta palavra ainda me traz abalados os ner
vo•, porqae devo dizor :S. co.mo.ra.: hnho 1Uhos 
que ostão-se educando, e o meu maior tfobalbo 
nlo tem sido o de oouca.l-oa no seio da minha 
casa, mas de achar quom lhes de a educaçíi.o é 
·instrucçuc fóra. dcllo.. 

Sr. presidente, a induEtria. j>rh•ado. em ma
taria de ensino desc•Ju a miseravel espe
culação (applausos), o n o que per tence áo en
sino official é 11m abandono completo ; a desidia 
e a r elax.1çiío! M11i tn dinhniro g;u;to, resultado 
nenhum ! (Apoiados.) 

E a respeito do ensino livre, i>to é, do ensino 
coneurren te publico o privado, dâ-se o mesmo 
que na minha nobili,.,.ima profissão de advogado 
com a. j aotiça . 

Tratarei d~ste ass11mplo quando se discutir o 
.relatorio do nobre ministro a1jostiça ; masdir~i 
sempre que não póde ht\ver g:t-'nd1s advogados 
sem magistrados superioroa (m~tos apoiados): 
e não póde h:>VQr magistr ados eomo D' Agocasau 
aem advogados correspondentes. Estas . duas 
:profissões ·~ unem, se fortificam e elevam. 
(Apoiados, m uito bom.) 

São rcform•s 'lllC dopondclll do maior desen
volvimento o aporfciçoamont.o do ensino pri
mnrio. (Apoiados.) Os povos do. Europa chc
gnram a. eslcs .-esultados depois das oltimas pro
vas do iuoneicladc e ca.pa.cidade de seus pro
.fessore~. 

A lnglo.terra não estabeleceu o.s caius de 
economias pelos cCX"reios ~E será isto facil em 
n.osso pa iz ~ 

Uu SR. D EPUTADO : - A Fx<~nça. tnmbem. 
O SI\. F.<rm~u<A ·v"'"""' : - Sellhores, nem 

todas as instituiç"ões podem se•· Lransplantad~s 
pa.ra outros Jlni~~s não di•postos Mrn: prepara
dos com os el ementos i ndispcnsavcis. · 

O Sn.. Ronot.PBO DAN-rAs (ministro do im
perio) : - Deste modo comprchcndo 3 rcs
tricção. 

OSn.. ANDIUDJ!: FtGUI!:UU:- V. E x . ainda 
· não mandou ' algu.em á Europa estudar estes 
jardins do. infancia ~ 

O Sn. Rooot.PHO DANTAS (ministro do im
perio) : -Não, aproveitei-me dos servi ços de 
um fanccionario que lá se acha, e quo os presta 
gra.tuitamento. j 

O Sn.. Pnnn-zrru. VtANNol. : - E', Sr. presi
dente, outra pala,·ra que me faz impressão -
j :>rdins de infanci.a ! Serão deatínadoa ao diver-
timento das crianças 1 · 

Conb.eci, no tempo que andei estudando estes 
as!umptos, uns a.sylos de in±'•nc.i.a de que foi 
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protcctora Sua ilbgestade a Imperatriz, desthr()- · Essa idéa foi mlrito apoiada p0lo meu digno 
nado. do Franço; e como tambem da vezes qou nmigo deputado pelo Hio do Janeiro, que entiio 
meio copista. (riso), porque todo o homem tem honrava a cadeira de minis!r J do imped0, 1iz 
sua. ambição e vaidade de apparecer (riso), pro- neste sentido um regimento ; mas não erl para 
movi e dci:roi . até urn regulamento para um j~rdim de in.fancia, tinha umn origem muito 
a.:sylo do infancia- ma.s não · jardim. ma.i:s sél'ia, de maior ;•lcance, prendia-se & 

Si a cnrna.ra n~o SG enfada. lha podere{ murar phi1osoph~a do enRino, 3. nlt.'l. pedagogín. 
em ph!'ase ourt~ a historia desta minha idéo. Sr. presidente, o Sr. Frrebel, cidadão quo se 

Na cidaJe do Rio de Jaoeiro ha muitas crian- tem distinguido nmito nos estudos de p~aago
ças pobee;s, sem pais,. a'Laudona!las e ou.h·as gia, Uiscip:...~b do .colJbl· ~ Pas:LJ.lot.ú, .i tali~m~, 
vietim:.~s das mise .. ias hum:1.nas. mes:tl'-3 dos l'Urlstros, concebeu uma. idó:-t p:tra 

Estas crianças viv~m em eol"tiços e são de mim irnpra.!.irovel, cr:adn em seus fundarnen
todas as cores. Faço esta declar~ção, por{ue mo tos, de onsinar o menino pelo brinq11edo, pelo 
parece que hoje o se~ de côr preta é um pt"Í- divert!me nto; emfim tornar o trabalho em re
vil~gio, um b:Jlfl esta.r para a eria.nç~ .ou in- creio. 
genuo, como Lambem é ·vantagem sei· cégo, ParJ. ch~gar ~ est1 resllltado po.rta _<lo uma 
su,·rlo o mudo, e n'outro tempo, quando a musica philosojlhi' abstt·acta, que o homem natut·al 
estava em honra. e os reis gostavam d~ saboréa.l." c cxpontJnéamc-ntc s ~ cles \nvo1ve no scn~ido de 
aa coa:pcsiçães de s~us maeetro3 de wpcHa., ern. s ·us ultcrior:?s dcsL1nÔs mora.cs, int~llactuaes, 
tarnb~m uma honra ser tipla. physicos; quo a. ped:1g-ogia. 6. mais uma assis-

A proposilo dGvo dize~ o. V. 8x., St·. poc-. tencia zelosa do que Jl"''P"iamentc dirccção; 
sid11nte, 1 i,~~mos um compatriota. D. F1·n.n- quo o pedagogo ou pl'oce.i.Jtor deve, em vez de 
cisco f{Ue, desgosto8o por niio lhe paga-r o prove- contL'arim· o.:o.tei impulsos cs:pontanoos c no.tu ~ 
dar do era.r-io raal o.s s")us ,·encimen tos lle offiein.l ru.~s, f.a.cilital-os e nellcs consentir. 
de m~rinha nposent,do, ao passo quo o fuzia s~nhore '· po.rto primeiro do ente vivo, do 
aos tiples pot· ordem real, foi a D .. Toão Vl e bom~m. Ellc nli.o nasce ossim. Depois p~t·to da. 
disso·lhe : dEu venho podir "'Vos.a :Magc.taa~ tradição, a culpa OL"ig-inal. Nenhum homem e 
p~ra lo.mbom sor tijiiO. ~ (Hilaridade.) ~11,jo. O hom·!:n csL.;i. P.nlre o anjo G a be;ta; e 

Ellc fallava n'umá voz de violonccllo. ~P,.ra feliz .<lo quo so approximar mais do.quelb do 
quo '!• disse-lho o rei. «Par,, ver si o Sr. Tar- que dcsLa. O hotMm t~rn ten1encia natural, 
;.;ino pagn.oe meus vcncimento>.'b (Hilaridll1.e.) e<pontaMa P""" o mal, porque elle o traz em 

E' uma vttnhgcm,como disso, ~cr ingonuo Jll. si om vil· tudo da <lee:Ldencia que sofFL•emo~ nit 
!oi de 28 de Sobnbt·o. ressoa do nosso pai cornmuo1. O ensino é um 

Sr. pt•asidonlc, pormitt:t V. 8x. qul'! lhe re- esforço, é um trnbalb.o paro. quem o fa?- e o 
firll. o que pr.csoneici ha pouco tempo: Vinha cu recebe. Este esforco nem som pro ó fruchfero, 
crn n1n tilbury,c um pcqueno,vol'lladciro info.n- apozar da maior cap~cidado do prcccptor ; e 
to, sohiu de dnntro <lo nm oo•tiço, correndo, do not:t-s~ ató 't\10 do mesmo fóco, d1 mesma fn
modo quo o cocheiro n5o o põdo ver ; c.trayos- mil ia, dos mesmos educa,!ore3 sahir.<m filhos de 
s~ndo-so no caminho foi pis1do c fi:;ut·ci·o diíT~r~nto caracter e que vão paro. a vida dar 
morto. Lozo, como er~ o meu dovcr, Jwvcnrei :1. testemunhos muiL~ diycrsos. 
oua mão p:u-a entregai-o o tiz-lho, ~ntão. ~1- O onsino ri uma qucslõo de nutoridado c de 
g11m~s ohservacües. liberdad a . 

« - Porque deixa seu íilho assim na rua? N:io quc~o !JUO sa .. desp~eze a natureza, .nc:n 
-Senhor, eu estou trabalhando par..< tirar se o constronJa c affit.Ja., porque sm':ta opprtmlr 

uma. Gconomia necesaaria. a.o seu sustenta c ·n ltberd.Hle n·ttm•J1; m:J.s rtueio E!UO se limitl) ~ 
manutenção ; os meninos furtam a vista o li!)(Jrdad~ pol" autoridade do mestre. 
sahem de casa. Eu niio tenho protec~ão a!- A lib~rdado tem seus direiros c deveres; a 
n-uma.» autoridaUe,que é o principio fo.nd!lJil.enbl de 
" Desta conversa com cst1 pobre malbet• nas- todas as organizações .civi• e religiosO>, tem 
cen-me u. idéa de fundar uma casa qnc rece· t~mbcm os seu< clinitol e deveres. 
bes•• esses meninos de I:Janhã, emqunn\o),;as O Sn. PAUW<O Dl:' SouzA:- Tudo fund odo 
miTis .ou seus pais yào pa.r~ seo.s officios, ahi na natureza humana. 
tivessem um~ alimenhcão fruga;! c de noite 0 Sn. FERREmA Vr.l~<><A :_E fundam· se 
voH~~=tem par~ casa com sens pua,. . cates doli·s pod~.res, como diz 0 mou nobre :1.migo 
~ 1sto cham~va. U.'ll!'sylo de tnfa.ncta que do~•;tado pelo Rio de Janeiro, na natureza hu

~erta confiado a chrecça? de uma.. ·~~hora de mana; é dolln 'lue so deriva o limite da libet·
t~aio com ode_ver de ensma:r os _Prtmmros ru- dado t>ela autoridade 0 0 iimitl'l da autoridade 
d1mont~s ~a motru~çii<l pnma.r1a. peh liberdade. . · 

I!epOls t1ve conb.ec1rnento de um outro facto Niio é, po"tanto, posúvel supprimil· do ensino 
ma1s do3~r~çado. . _ a autoridade, ommudecondo~~ e tr:msf,Jrma.n-

Um paL! pobre operarro, n"o qu;rendo que 0 do-a em um esp~ctro para assistir no desellvol
filho. sah1sso, fechava o. porta c m para. o seu vimento do menino. 
o!lieLO. . 

Quando voltou uma tarde encontrou o filho 
morto, porque tentou •l.lbir ã altura.. do ~-· 
lha.do e cahiu. Todos eoses infortunios e des· 
graça~ me commoveram e levara.m-me a queror 
fundar um a~ylo de in.Lt.ncia desvalid:1., nestas 
coniições. 

O Sa. RoooLPilO D.<NTAS (ministro do im
perio):- O fr03belísmo não faz isso. 

O Sa. FERREIRA VrA~NA:- Eu conheço o 
syatema. Frrebel ; .não· li o original, mas a tra
ducção de uma s~nhora muito enthusi~sta de 
Frrebel c de c~jo noma me não r~cordo. 
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A cxactidfio desta. dou!I·ina pódc ser verificad" 
na natureza huma11:<, no menino, no ento vivo. 
Si ha nutoridad•• do mestre sobro o discipulo, 
ó pr<lcioo qo1o haja suj·,içiio do dlnipulo :>O 

mestre. Na mxleui intr:! l.,ctual. ~.st.' sujeit;.ão 
tr~duz-se era fc ; o mestre ~is<e . o di•cipulo 
t·epcta. A fé no mer.lre n:t-n é ()Htr:t. eo•JS!\ m:tis 
do 'i llG a SUJ ,;çiio intcllectual do discípulo Ít 
csp•.:ricnciu. J.o se1t me.;tre. Rsta. :J.uLOl·itla.de 
não pó<.t.~ ser ;~.bal,clo., ocrn d,,s,; t.r1li<h. 

.· ~-.-.~ · O Sn . Ronor.r>W) D.\.~TAs ( 1llÚ1is t~-l') cl () i tape
;·/o) :- Pcçr> pr~rd:1o a V. E."<. i m~~!-1 estou em 
int-1iro dcsa.ccô:-dr, . 

O Sn. FsnttEnu VrAKX.l:- Dcstruir •Jsta au
t?ri<htlc se<·h destruí;• a o:lucação . 

Si :"1. t\\ltôrido.d·.: influ~ eollre o ~e nti:1.1cn~o, h:.\. 
:>imitação. 

O 'lll:l fuz o mlis n•o>;o? l mit.'\ o m:-ti~ vDlho . 
l~i~ "' ra•~o p<Jr quo o •!X•"nplo é, ao mesmo 
t~mr•o,o m:tis proveitos·• o dotcst.-w··l onsino. Si 
ó sobro o. vonti\de '-iUG a auto:·id~de in:lu\! , te;nos 
f_;. r.bP.tli~n~i a., o J'1!ôip ·i to, :t sujeiç:to. ft1:ta u:n:1 
Yontad~ qn1 na.see,uro senlim~nto qu~ <bsponU, 
ullll\ intellig-~ncr:l, r1nc aponas li 'Sa.brocha 
ainda indceis.~. deitai-a sem dirocçlio, sem 
g-ov ·rno, som an,jdçãc, s-J.m a.uto~idnde , seria. a. 
,,, L' trin:t .•• (.11:oiaclos.) 

0 Sn. Rooo~PHO DAX'i'.\S (Htinis!.-o do ;,;,._ 
Tlt~ri'o):-~!as não ó isso o <1:tf! fo.~ o systo t;n d~ 
Frcebc·!. 

O Sa. li'Jtn.ru!:m.\. VIA!Ii~·A:-••• o.s:~ iJ1 r:orn:) r:;e .. 
ri'\ l.'tÜn::t p~~r . • o ho01c:n phy15ico .'li d lc (t.'B!iC 
:~handoaad r;. no mondo S€!11 os eu!da~os d~ tn:li, 
d3 :.ti!l O d~; pesCSO"\S I!UG O C'} I"C::I.Til. () d ·s .. 

cavolvimenb in~c!l~~ o:.:tual é l~l) rbrnorarlfJ c<J!no 
ú phyHiC?: t1cJ. fO<tCO '!U'' J;rC~ÍS~ JniiÍt'l :lppli
caç: .. tr) , vtg-J b ncuL ll com;; L:1nt1a. Po:·Luntv, :se· 
r,hor.,.~ , " ba'~ do .sys tcma d e F['(J)oel n:1o ú 
séri-.. o vai produúndo> os :·csulta:los 'JUC s~ 
:)ent.cm 1t.l1!?1Qr:trnos,o nmt 'lU.'\.<~s nós os cou~crva
(!orGa, aindn. 03 fnni~ intran~Jii;Ciltcs~ n•1ú nos 
t~ml>5 !mfficienLem~nL() oppo:Llo. 

Sobro f':~l"J pr~lllO Jut.VniHO!i ~l 'l rnzor I.Htla. oues
t:'b fu nlla.:nont.n.l. Espero •JUO o dclHte ·soja 
l9.rgo ne.sta climara, <toando so tratar do fa
moso decreto q•1c tem hoj e o sou ~nniversal'io . o 
o.! o ereto de 19 de Abril do 1879, illego.! orn sua 
01·ig~m, tl'lllle~ario n a sul. mlt:n·i:.t c cste1íl nm 
seus r~sul t.·\!l~s . (Apoirul~s.) 

O Sr.. Fr:r.t"r~ 003 S.< mos :-E r1uc n'llnca 
~>6de sa~ discutido. 

porque, sendo maio iuclin~do a philoso
phm•, pos•o exagerar o d•bato. (M .. itos n(Jo 
apoiados .) 

Dti'EI\SOS Sns. Dr.PU1'.t OOs :- Estamos ouvin
do-o com muito pr.tzer. 

O S;r . F~•nzJR.\ Vr,\!':NA :- Fico, S1· . pre
sidente, na oocola orn que fui ducado, na es
cola do - tiro-ticu- {l.il<ll'id<:de), ond•> ma cn
sinarocn o ponr.o qn~ sai. Aprendb-•e ·"" <tuatro 
operaçõc~. um pouco de grammatica. sem mnit9. 
philo.~op llia., boas regras, muitrr seguras, cnthc
ci•mo de cór o sall•,ado (/1ilarldwl e) . .. 

OS& •• ]o:\o PEKtllO : - E a .c~'tilha di> padre 
lgn{:cio.. · 

O Su . FP.::tnmnt.. VrA:-i'~A.;-... Lcl· c eBcra\•er~ 
c a cartilha do padr e lg nacio, lernbra-me muito 
b >m o nobre depu tado. E' o que m~ onsiu
r :un c o que sei ; não e toa nrrcpcndido do nllo 
tcJ• o.prondido rnai .1 . (Continicl a hila.rir.tw/R..) 

A' p:trtc o g-ra.~o.i o 1 devo cl iz.Gr ~V. Ex. , anto~ 
o d i'.Hf.·,nv'1l virnc:nto e <liífui:iêí:J elo nma ins tr ueçfio 
~imii·,<Ja, como d ·~v ;, ~er, os;:w:ia!mentc pal'3. as 
,. s~ol:,.s •l-:Js c:•mp;>s (•"-t<itos a.~oiado•), do qu·, 
e•t:t p:..;·tc exagerada !lo ensino ~up~dor, quo 
d:i em resaltadQ n. {LUsoncia. do lp:.alqnEH' cn ... 
si no. (Apoiados c otc!oapdwJ·,.•.) 

O Sn.. Room.Prto D.\~-·r"\S (mim'stro 1l0 im
P'J'l'io): - O int,,rcs.;c rnor.<l 'l"e V.. r-:x. 
ftllG!' dafcndcr rt! tlc~III:.L ll õllf\ roforna;\ [11'0 -

f•Jnd~. 

O Srr. F.:nLIJOJo:.c VIA!':'>.\ : - A ' pr~pOI'tlio 
CjUú O (XliZ fOr ORt itiUCcl'!nt{O, HCUS rocui'ROS 
EO ahlr,;:Lnllo o ~ua. popuhl;ão S<! torna.r ma.is 
d" n"'· naturnlmcntc , ., l'"'' iliw•~lícs pnr~ " 
pr•J!'Cs30i':vlo :.:tu f.h cm·r· ! Rpon~!cr ~ C.itO a~Ltuh 
d\~ r i11ttO?.W. o pro~ur: t·itlo: tlt!. 

Não é pOS$iY,:l for:n a. r no El(ln.f,J, rJUO <Í uw 
s~r urgn.nir. ulo a nono c:tp~icho. tlJomonto~ q,uo 
n:1o xe eorrospondoiU com :. l.<otalidadu do orga
ni•IIIO. Suo :oLt>rLos •: u rO JI BLr rJij: o too.loo os 
abortos o 1uanst.orH t ·ndcrn a pot~Occt• o não a 
per-isti:·. A ins Lrucg:io prirJJ:u·ia l!ê- a quem 
qui1.er , c quo:u pnJcr, m::.sdilruuJ<un-n'a, mul
Lipliqu~m-n·a. (Apoiar/os.) 

Estes nxamcs P•ra prof.•s~ores. eolemnes, 
<li:lnte de cong,·cgaçlk:s que voxn.m o e:xs.mi
nao<io. cheio• do form:olirl:!Jes "'leriorcs , por
vcntn~:Jo dão em rcsaltudo profcs.,ores bons~ 
Assove~o a V. Ex., •auilo3 q11c têm ~rtas de 
profca~ores , e &.i:o :vit:tlicioJ, preeis!l.m entrar 
par> a P.SCOia. roar.l'~pl'Mdo:•om . (ilpoiaclos.) 

O Sn. RonoLPIIO l.l,tr:TA~ (>~titústro d o impc- Chamo a. a l~cuçiio ds! camar·~ para a razão 
do) ,_s, l-o-á em breve; a co•mui.süo ja apro- das J'ar.ões que mo deu um revcronrlo c piedoso 
>eolouo teu tr.lb:>lbo. padto pr .. vi ucid olc um c•mvcnto d~ religioso3 

O Sn. FP.nHZIR.\ \'rA>IN.\ ; - Deixemos franciscanos. (Riso.) 
p~r:> o anno, poqu ' on\enuo •tue ne3t:l. 809~~.,. Fa1.eodo ~u not:tr qu~ não nchM'llo prudont~ 
devomos lral;J.t' seriamente dos orçamontos. que ~r~ frade fosso su~rdi~. ello mo 1 disso: 
Deixemos pau a lc(l'islatura sc.~ulDle; nã~ masst nao t euh? ontro ~ (R•ro.). . . 
>int'l nncicdado Mn ltuma po1· C3.S:\.' rcform:~.•. E~ um gua.õ"dtio oomeado:J: ( orllor• ;:uardtão, 

os Ro D · . d . porqne não ha~in ou tro . • 
. · . n. . DO~:""? . "_N:rA.• (mu'<sc;o o •mpc· Aij cadeiras estão vag aR porque não ha quem 

, •o) .-_?1.\s na!' o poostvd m~ntet o estado da queirn sor profe!;SGr, não podem set• pl'Ovtdas. 
c .l~ca<;M 1nterror ~quelle decreto, nom voltar a I Não ot•a. melhor que onde houvessem ca-
1f:b4. deir~• v~as o ensino fosse ndrninistro.do polo 

·O Sn . FEB.!Ulllt.., Vt.\t-.'NA :- Não sei si estou ~ig:.rio, coa.djuctor, ou por outra pessoa que 
· ~nft\<11\ndo a e>mam co<n estas cotrs!dera~.fíes, ensinasse, cmiJo•a soubesse pouco! 
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:)_ s~. RoooLPHO_ DAN'l"AS (>,.in~scro d_o ill~-l q~· e ra , m.es•no pOr'jUC lliiO ~ntendo da 80-Ídll
r•n.o)_.- A orga~tzaçil:o do ensinO prull>l'IO CIO. dollo; .,.,_ oiJo.d~o de Boston. 
aqw c o q uo V. Bx. q uer. Ili_teress~ndv--so por Bo.>to:. e vendo o dcsezi-

0 Sn. FERnll:tRA VrANt<A:- V. E x. está 011• yol~t:ncnt,o da pt•ostitniçiío,<lesccu até ao oxamo 
ganado, ~ermitt.t ; i~ to é, V. Ex. não ~sld en- ~ndtv-•dual<hsmulh_nrc• p•·ostituidv.>desLo p:~iz; 
ga.!lado 81 r~guht-so na q uestfio pela l '.i clu 1ndagou d~ •un ~-,da: con~ultou·•• c in torro · 
iB~i. 1na.s pensa como O"J~Os lc;;-ialado1·c-a quo ~·o~l-:'1.:'5 ~m consct ;:ncl:'"l ~ ohl'C a ol"i:;um cle seus 
f~zem ·rogulamentosdo-Hei P;·r Uom-:H~:n lJilC tntol'tltn1o~ . da su:~ flu.edtl, ch sun per:J:1., f!n1filn; 
m n,,.ucm . a~ha,se _ bom (>"•so), a cous~ é o~l~s dcchr,.,ram '! '""llodas I"'' s~ tmham per
outra.. Pela Iet ~" 18:'lJ t~nJ rnzio, 11101s pelos 1·c- duJo .na~ t:scob·~ p~·lo coala.cto {b:s 1lous ~e.lo.S. 
gulamonto_:; ulLt~03 nüo l,?tn· !\~~o~ rc'galo.- O ~~- _ HoJJt>~?!H::..-. Ptuxoro _:-E1w1uautiJ á·~ 
men tos estão chcws de dofcito~- N:to os nn:tlyso, c.~coJas lutxk:..l!! , fJ BSO vcJ•dadc.·:· 
])();-que não cs comprehcndo · estou os Gs tu- . -· .-· ... 
d~ndo. (Riso.) ' O ~~- FEnn::na YL\,.N,t: - . 1•, QXaclo, d~-
. B~ a.rn YOl·a!,ulari!J imm·:? nso: iutui~.ão, so- ~~~oro~ 1-.-t J unuto! T?:~s prcsc-~Lz~ o rcsulbdo: 

CIOI()tm ; em fim, r·s.to~l. vea.o p~ r!\. aprendi:!' l t n IS ~SCOl:lS l_utX\.üS, aCC1 e~centa ollc, um 
hnta cousa; já de>.:>.nimoi. con•met•cw a!>O.Jmll<WGI, ~ue os rapaz"s f3 zem 

... _ T • eo~ as mcnma.cs, U-.! estampas iotlcc.en t.:;s, lu-
O Sn. Rooo.h;üES P.~:< :>:oto : - NA Amcr'lct do brrca;;. 

Norte ~m rlado bons rosultado~. 

O Sn. F~nn1unA VrANr<A: - Na Am~rica do 
Norte., sim. t\p~~-cio o a.po.rte tb nobro ~Jopu· 
t;aclo .. In m:3 ?aqu eondo d í\ Am'!ric~ .:o N·ldC; 
e o patz da nunh~symp~lilia. 

O Sn . Pe--;roo : - B <la m i nha. 

OlSu. Fmm:rnA \'r.\NN.t:- Quer ia :llu eir.Cl' 
- do m ·u amor-, pocém infoli?.tncnt'• C>ta sG 
arrcfc~~ndo muit;' a rninha .~yrnp:•thia. e··o 
amot· JLl. de8a.ppareccu. lll:md~i tllll fil!t~ pan 
os Estn.do1-Uni<h ; para dGsong-:ul:l.l-.o da 1' ·pu
blica. (H iiaridutlc. ) · 

O Sn. -~l<Dn.m~ F'rr.u;:rn.\ :- g · excell~nto 
mcth"'lo. 

O Sn. F'1.t:RR!nn.A Vu~;s,\:-~~ pl·hncil•l\ e:\rln 
que me escrc,rcu, n a. primeira cu• h:-.>rr1 RO nLit.lo, 
P.o~·~uo era c1cmocra~s.. DcrmH~ l':tLa p:J~ iLivi.;ta; 
tinha. t~ndendas. (Contin·&ia á f,i/iJri•ladt! .) 

0 Sn. PA"mo:- Q11cm hct••ln n·1" fu ,ta. ( n;xc.) 
O SR.F.&nn~J!l.\ \'r.\Ns.\.:- A p.-lrnoir~ ef\rl.t\ 

e!lshcn tneu co_r:<çlío de alc~ria, pôrtpt , llllJ 
dtzta: na.nca Cf4 tve om p:l.iz algum con1 m:ds 
npp:j-encia de JiiJ.Jrda<lc c com fun<lo mais cruel 
de despotismo. 

A respeito da ins\xuc~.ão nos Esta·los-U nidos, 
~ muito qno ver e é p;:ociso não at'i"c r.:htr 
tnnto o 9uc dizem, como o rcsui!Ado tlo que 
ra ... zem. Os amzricanos do norte,digo SCnl O{iensa: 
SH.O um [l·"WO grnndê, imm onso, do i'''Ímeir:t 
ordem; m·:s em matorio. de pu{f~. oxcodom 
~os nossos vizinhos da Respanha.(llilariclt:~~le.) 

O SK. R.onmooxs PmxoTo: - Dcvi,~ll\ ser 
mr~no3 ima.ginosos. (!la outro.~ a.pa,·t6s . ) 

O Sa. FEaREmA VrANNA : - Não e•to~ fal
tando do o;pil'ilo gcrnl da. gr.1ndc t' '!public~ . 
mns do 'lue pcrlence a. inatrucção pohlico. . O 
Sr. Siem2ns, ctu ma teria de direi to c>nslittt
e ional,não <i gr:cnd~ causa, mas cscr::vcntlo ~un• 
quois:ll.9 eontrn o d~seuvol\•iruonto cln insLrucQão 
publica ntH Est1dos-Unidos, larncnt~ c~>ctn
mento a fa.lta do relig-Wo e de onsino mor.• I nns 
o.s~o l:>s que so di?.em sem seita. que nfio tén1 
religião ~ assim c•Jmo ú en~ino. mi~to t.crn do.do 
em rcsullado as ma. i~ deplor3vcis de!graç ~& 
=~~- . 

O Sr . Aga.,.is , o natu"alista que ac1ui ·foi 
nnlito b:!m acolhido e dlzia. m ee·r aal.>io, cr eiO 

o SR. Ro:JR!GüES p ,,>:OlT) dá um ar:~ •·t~. 

O Sa . FERU.Y. I fl.;\ V I.5. :'\X.\ :- Diúam os nmo
ri<::lno.~ do Slll, o,>po•do ro.~istencia a tMs 
escoi_n.~ 5I')Ot cduc::t".:i.o reli5i i)$!t, n'~itl mot·.•l : ó 
LJl"·~CI~ í{UO nQ ~u~nulodc uo~.:ms_1nis n ão o:~1uc 
Cl\Lcr;·n.ào o csptr llo de obnd t ~ncw. o do hut~til
cb<lo pn1•:\ ~~o:u o erc;J.dor do nnivf!r.;o ; DL:lt~ e 
tralt;o.lho . . 

Bu ro:•otirui Deus u Li:al>~lho. 
So1~l IJuus JJ:ld..-i ; COII1 Do1lS tudo ó foca ndo. 

Com 1Jcu3 vem 11. nl·~gL·ia ; só com o tr:J.ba.lhu 
,~o~l J u monol<Jnia .• 

Sr~:'l.horcH , cstR legenda fJUil leva.utar.an oa 
rmH: L·i~tm:,:J cl!l. J'CSifi t~ucia do sul cvntri\ a~ 1!$ .. 

cola~ sc~11 r .Jigii:io c scrn IIIOral ü a mais Lc ll:t 
•h 'torl.::.tS~ as syn thc!-!cs . 
• Um t •:tbntho so1u ~ou·;, V. E :.: .• ':olupn~homic, 
o HIUo.\ pena, Utn•" t;t•dhcla n.o.'i pc.;: rh, ~uwlcua
~r:l..!'l ~J, se:n .t'e:~aucra.r.~lrJ pos.:sivol. ;r lóul mi.n h:L 

JUIZ, llCHlJUSLl\~:1 , 11 1 ! 11ll·o c.rJUiji C'JI~"1.. 

Um tn.thallu) sClll Don.i 6 mu Oj.Mll'~rio 'fli'~ 1!0.. 
lH!I'l.H, llUI ho.c;(Hfl phy:sicn IJUU l ln;•rf.!. 

Dou.~ CO!! fo:r. t!!i lti ri to c u,:l~•! ria C ont~-o.:-on
COS :\O ruunt!o, <f UO O o cn!nbato do f'!S(lirilo con
L~a a ~n: .teru c .-b ltl:l.te l'lõl contrr. u espirilo. 
t:m d1 l scp:t.rn!n-.sc cs t.13 Unas .tmbsta.nehts o 
ear,irito &.liJo c a m:\L·:-rin 1i.c!l. , 
Po~ bom, flllkCJtmnto cost3.:'"!10~ no eon\batc, a 

cducoç:io de~" ::\\tcnd::r :to:; clotB elementos 
:~.ccibi.' :l; condiç~s da uaturc-J.:-. qu e os po~ 
Glll C>)tnmorcio intu nu e m<~ partir· :• dualidade, 
c rn infliviUu•lliJ.a.dG, sem cxplic:lç.to, sern phi
loso;Jlt ia . 

Vor.l!s :- Muito b,m. 
O Sn. FEu.nx.m.A. Vu.NNA :- Os a.mcnoie:1.nos 

l{UO Lêm. o tab n to d.; crcnr um3. palavra par~ 
o~pr.imir 11rH mundo ào idéaa o um~ situaç.W, 
invcnt·tr .. l.m. u do sGl/ go1;ern:-n.cnt . Bneheu. o 
m u.nrb. 

O :elf ,70'1Jer-nment nos Estados-Un idos ori
!linoll mui t•s desordens. · dissip•ç~'" dos di
nhch·o·; poblicos, irnmoralidnrlc no. arlminis
traç~, c de tudo ist.o se sen·ira.m o~ tLrneric:'l.nos 
m:!Í9 &isudof:õ e eircumsr:w.c tos para. Jançarem 
com.J sty.-m• no t·o, lo do um homem, a p:Ua
vra.. Qt10 Deos mo livre po"'~ ser repet ida no 
paiz c que haja quem dclla mereç:J., a palavr.1 
politioian, polotiquciro; qu:mlo nlli se quer dar 
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grande relevo a um cid:ldã:o se diz_: !lão é P?lo- ALGUKs Sas. Dzi'BTADOs :....:. E ' verdade. 
tiqu•,iro, nunca se mctteu em pohttca. (U•so.) O Sa. FJ<aREIRA VrA~~A :- A camara. dos 

Então do self !1°~0.7'"•1•e»t creou-se " pa- deputados ter-.í. baixado tanto ilitel!ectualmente 
!a•:ra scl( schQol,wn, homeon d•; livre escola. que ·não possa traçar um plano do re!órma 
E'um~ palavra que expri•nu no~ Botados-Unidos . geral do ensino primaria, secundaria e au-
muito e aqui nada,•porque o tal ensino daqui ci perior 1 . 
a \·a.diação, O'l CJ\u;a equivalente. Só a camart~. póde dar unidade, estabilidade 

Temos, Sr. pr.~sidente , a nossa lei, q11e n :Io a esse plano, par.t quo não se dê o facto de que 
foi ainda reformada, nem rc,-ogtda, nem alte- se qnci>:a com tanta. ra~ão o nobre ministro: 
roda pelo poder legislativo. « Não me posn entender, é uma perfeita anar

Sr. presidente, estou prompto a cessar d~sdc · chia.~ 
,1ue v. Ex. rn'o ordenar·. · ~hs, desde que cada ministro s e julgue auto

rizado r. reformar a .lei- ole 1851 , a titulo 
V·>r.Es:- A so~süo é a~é lis cinco horas. de tegc•hm~Dtal-3., onde ir!. par~r o en-

-0 Sn. FEnnJ<mA VB::<:u:- Entendo,-Sr. pre- sino~ 
sidente,, •tue a instrucçilo ·primaria deve B ·.,. O l!'úVern~ imperial, o poder executivo, em 
clcmenbr. A lei de 1851 fez uma. conc~.síio . matcri' desta. n•lcvanci", pódc innovar, t·e
dividindo-:. em escob• de i• grão o de 2<> !{rio, formar e alter:•r 1 
ou_o:n escolas superiores c inferiores, desti- Si ha bique· uoli port.enç.a, cuja iniciativa se 
nando estas · pa•·n os campos, para os lo-raros no·, dava dar, G do quo n ilo podemos faze~ 
mais remotos, onde não havia as cxigoneiasde :th.~ica~lio, ó a hi do ensino (apoiC<dos), <JUC ' 
uma cidlizaçüo mais r·scbrccida, e"" •Jnll'M enten-Je coro. a pnrte maia superior do homem 
para ~s cidades populo•ns, ornbiciosas dG lettras. ( ttpoiados ) , com a intellectud c morttl. 

A ditl'orença que vai onll·o uma escola do 1o (A)l(Ji,,dos; m uieo bem.) 
g rá.o e uma do 2'>, V .. Ex. comprehcndo, em re- O Sn. RaooLPliO DA.'I(T.ts (mini.~tro tlo im
laç.io ao en,-ino é roOlis br.;.,, ma3 por outro perio) :-Por isso é que jâ. mondei tudo para 
lado diffieulta a adminisl ra<:.:'iO, ó m;>i" difficil a camara.(Ha oueros apartes.) 
e~contrnr o.rn p:-of(:::sor pn.rã. o2o grão. O Sn. FR1uucrn.A VrA~~.\:- Nüo mo ostott 

O Sn. H.oooLt'I!O DA::<TAS (ninistro do i~l:)e- queixn.nd~ <lo nobre ministro, hmcnto um f:1cto 
1·ío);-Hoj~ n:1o fúnccionarn. dc_'J"ej:i.•;o:~tiu-sr,, 

O Sn. FJCrtUEIJ\A Vr.1 :<~A:-A lei manda, c Niio .pos·:o facilil:1r n e.oncossTio do 111Cios p:ct•a 
quando funccion~va1u o~:t. mnis d ifficil ad•tuirir uma t·cforma, 'JUO ainola niio foi :•prcsenlllfh 
profCllsorcs pnr.t :\S cscc!a, de 2- g-rão olo que cornpctcnlemantc rclo p<><lor cxccuth·o. (Apoia
pat•.> :u; de 1•; são ma i• clrns c n:lo suo p:o- doa· ) 
prias para o t>.'li i, porrl'Hl em ;:-oral do rptc prc- O í;n. A:o:nttAOJt FH:UI!H1.A:- O nol,ro mi
cisamos o tiru n povo da aus~ncia cumplet" do nisLt·o pO<l '' rnoiflll pnra n e:tccuç.llo dos•as rc
cnsino; isto ó, dirninuit• o uuw'oi'O dos an:tlplla- for·m~s , •1uc r.urlam !'Or nhi j:\ foitn~. 
bot•J!. O Stt. Ronot.t•uo D~:s-rAS (m:niacro elo im-

A lei de 27 de Sdcmbm rio 1851 é a unica pcrio) :- FMc11do, :.li:ls, :L! LeJ·a~cõos. 
,1uo tomos, :~asign~h polo honr.:rlo Visconch 0 ::;,(, 1-'EniiKIU.\ VrA~:<A:- 0 nobre min istro 
do Monte Alogrc, <J r' '' foi rogon l.o ~!etilo l m-
pcrio, o pc•soa das JO;>is auloril'"'lao por :1ppcllou par:• n cannra. S. Ex. n:lo podh ter 
sua;; lottras (apoiados), 0 si niio dava testo- rcaolução melhor : ap~.ollou pa.r.~ o poder 
rnunho norn e_xhibiçõcs solomne• no parlamento competen te: <Fnzci a lei, i•to ó, re!ormni a loi 
era por um acanhnmento i nexplicavcl ; ma• de 1851, o então reformada a lei do 1851, o 
posso assover;;.r a cama1·a que tive ,. honra 0 0 poder e:recuLivo teró. occt>siilo de íaz~r o aeu 
prazo~ ..de converso.r com ·e te illust;·c fin :do, regulamento. » 
er:1 um homem chs mais fina ·, c clovada.a lottr:os. Rcgulamenta.r o 'JU~ está. <IÍS!?<J3lO na tei é 
(ApC>ia,.los .) Apeza.r da sua auLot•i<lade moral e muitoilif.fcrenta de cre,r o que ::..lej não crco!l. 
política no P"'iz, teodo si<lo regente, mi!tist "?· O rogo lamento encerrao-se na lei, mas a le.i 

. presidente do conselho, n'ão "o Julgou :~uton- não póde provir do ragulamenlo. 
zado a fazer " rof trma. do ~n.•ino prim.rio o O S~t . Io~AC!O MARl:l~S : -Maa esta espera. 
sccun1ario; yeio :i carnara· ~ p·~ili-lhe esta lei . quo "- cc,mara ínça alguma cousa . · 
Tudo o ' lue sahir fó ,·a dcl!a é illegal, poquo, O Sn . FeÍuu:tnA VIANNA: -Sem duvida, mas 
senhores, nuo se pó<lc regulamenta~ sonão o .quo f 1ça ella, que não abdi1ue e consinta que 
que é lei. o p~dcr executivo todos os. diae e.ug-monte a s 

O Sa. IGNACIO 1\hi\TINB :-Quanto :< cürLe. suas nttribuiçõcs i!lo~es com o.~ <lespoj os da 
o Sn. FznRr:nú YtAN:<A :-Sim, quanto· á· a.utorida.da IJ\Oral da ca.mara. (;1poiadot.) 

corte, o elle A diz- Jlara refoima.r o ensino Aqui havemos do elaborar essa loi, de eon
primo.r:io e secund:.rio do 1'1\unicipio da. cõrLe . correr para. ellA :hão de se mani!esL~r todas as 
Tudo que eahir desta lei, todos os r egimentos e opiniões, todos os princípios o escolas; c da 
roguhmentos íóra dell10 são illegaes . (Apoia- luta sahirá wna lei dignu. da nação br,..ileira, 
dog.) pelo mCflOs Ber'á competentemente decretada. 

Os melhoramentos do ensino vrimario c se- (Apoiados.) 
cundario na côrte tem sido feitos em verbas d~ UM SR. D.i!PttrADO ;- Ser .i o maior scn·i ço 
despezM do orçamento . .' ).>restado a ~te· paiz. 
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O Sn. FEtuU:IR.A VIA:<sA:- Em or~-=~ntos 
não se reformam serviços desta natureza. 
( Apai(ldos.) 

O Visconde de Monto Alegre veiu p~dir :.t l ei . 
e fez-se o rogu!ame!ltl) por cs IM p~tavras : 
11. Hei por bem, attendendo á necessidade do 
serviço publico, reformar os regulamentos 
cxístentés até hoje d6 seguinte ruodo : Ilei 
por bem. Quem pódo haver por .. bem. tal 
roateria senão. o ~rlnmcnto! Pois o ministro 
do imperio pOde haver por bem o qttc o p~>rla
mento não decrotou,o violando as leis es:is tentcH 
do paiz 1 Hei por bem que a minha vontade 
prevaleça, a da lei, ~ 'jue Lodr>s se devem su
Jeitar e ning11cm est1í iv1·c neste püz ; exce
ptuando apenns aquellc que nós collocamos 
como inviolavcl o sas•·~do. 

Ho.i por bem offandor a o.utori<ladc d:L cama r.•, 
os brios do cidadão, c querem e ntrcta.nlo que 
nas escolas publicas se ensinem os ruclirncnLos 
da. constituiçiio poli tioa do lmperio o· as fórmas 
deste g-overno ! Set•á melhor que não ensinem 
p~ra. que o povo não veja com o..; s~us pto:•rios 
olhos, ató agora fechudos, "s desgraças que por 
ahi viiD, a> viol~es 'lU'> se faz,,.n da. le•, o 
modo por que n atropéltam, o ·as usurpaçõe~ 
feitas ao poder lngisl:ltivo . (,tpoiaáo.• .) 

Hei por bem ~ não; hei p~r m»l violar :..~ l eis, 
mal1·cfr>rmar, o que ní.io posso reformar, a llet·m· 
o que mio po"'o allcrar. 

0 Sl\. RoonTGUE>. PEIXOTO ria um~parto. 

o Sn. FEl\RE!!lA v[,\X:;A:- St·. prcsidento, 
estes •·egulamonLos Lodo o governo poderia 
dal-os por niio f.:ilos. lnfolizmente g asto u-so 
muilo dinheiro e o resullado ó tão prccario que 
o nob1·c ministro <lo imperio confcn~ n cnn 
fusiio ern que se :1cha este serviço c" neccs, i
dade de provei-o com medidas immocl\~lns 
e urgente,. 

Parll este fim, como par~ todos os que nntcn
del'Cm com oa nogocios do pah,o nobre utioistro 
pódc contar niiD co•n o meu o.poio qtt~ não valo 
nadn(nüo Clpoiados),mas com o meu esforço,com 
a minha boa vontado e dodicaç.ão pelo sorvi~.o , e 
com n sympathia. pos;o~l que tenho pelo nobre 
ministro •.. 

O Srt. RoDOI.f'HO DANTAS (nlinistro da i;a
perio):- O quo honra-mo muito. 

O SI\. FEl\l!.EIM V[ANSA.' - ... quo procede 
da convicção em que me acho de que é e3tu
dioso, pat riota., c doseJ:l d~ixar d~ su·• ad111i.nis· 
traçüo ·urn indd cvlll ve • li ~? io. Assim Dc11s o 
nmpc.re e proteja. -

VozEs:- E' um olog-io quo honra. 

O Sn. PAm.t:<o o~ Sou r.,~:- E mor ·co-o, 
pOr<jUO ó um CtlV.tlh~iro muito distinc~o . 
(ÂJlOÍ(lflO.<,) 

O Sn. RoooLI'I[O O.ISTAS (ministl·o do inl
porio}:-Agrndoço. 

O Sn. FErttUUl!.A VtANNA :-Sr. prosidonlo, 
V. Ex. quer o~Yir do mim quo sou. um P?bre 
franciscano (rtsadas), da regr" malt! estncta, 
que é descalço, a minha . opillião sobr~ esta :'"" 
aumpto Y Eu lho vou dtzer: o melhor serv1ço 
que· se pódc . f:,zer ã ins~rucção em geral, mas 

principalmente á. instrucçio secundaria e su
perior, e ainda á moral e "â poli~ica. des~e p:riz, é 
ama.il)r severidade nos exames.(Muitos apoia
dos.) 

O Sn. RoDOLPI·lO DANT.\S (ministro do Úl t · 
pcrio) : -Neste ponto V. Ex. tem maita. 
raz:Io. 

· O Sn.. F.~tliREIIU. Vu .. NNA :- Porque, sendo o 
e:mmc urua p~o.Yn .. e d:.ndo-se a rela-.:açilo, nem 
o govorno póde t~rar a pro\·a, nem o publi~ 
(apoiCidos), o apparece o f:llso, occul t.~-so a. 
realidade . (•1poiCidos.) 

Este é o pi•ifi.HÚro intDros se, mas tenho um 
~ais fundo e de muito mais v~s tas _consequen
c•a', ncou•clhando esta. JH'OI"Idencla <tue· esti 
na lei. . 

Quando foi ministro do im perio o meu parti
cuh~ amigo o St·. couSélheiro Cost:\ Pinto esta>'a 
eu en t•io do baixo de 01ua inspir:~çiio singular 
do concot·r.:r para os neg oeios .publicas po~ 
meio de co.rtas. Escrevio. cartas aos minist1·os. 
(Riso.) 

E" vc••d·ldo 'l ue é melhot• faltar do que es
creve I', principn.lu1ent' para. mim que sQU re
bo!Jo a is.o. B e ntre estas c:.rt:>~ !ombro-me de 
q11e GiCrcvi uma <tue S . Ex. :ri uda <leve ter, 
p<>rque f.;>.-mc o f:tvor d e lo v~l-s. a. superior 
conselho, na <tunl assignab va a necessidade 
índcclina \"Cl da maior severidade nos exumes 
tanto dn instmcção pr in,at•ia como d~ secun
daria e supeJ•im· •. 

As conseCJ.ucncin:i praticas dos abuso~ e das 
rcl~snçõcs ncsto nssumpto são tão c:<:tonsn.l! c 
importantes que nem tenho lompo de mon
cional-~s nem do bem eoDSidoral-as. 

PrintGiramcntc ó o ongnno do pni qac fa7. m 
crificios ~m prcpar;or o filho para um.• profissii:o 
intelloctual ou <lns lottms, o :ts vozos com gran
de sacrificio sou, ont,·olanto ~ •tnndo c ho :; :~ 
formarlo 0111 ca·' :l. ó um inop to ! 

DíHicul<l~~.<l· ; pari\ •·llo c pa1•:. a socic<lnr!e. 
Para ollo, t•m·quo n:io J>Ó<lo achar abort.1s 
carroiro.s ~·to ticar:•m focha<l!IK [P IOH titulo~ 
honoríficos Ott scienlific:~s (t<r oiCidOs) ; [l~l"U o. 
sociedndo, porquu é um hmnom <lo meia •ci•m 
cia, tem um1\S certos ~ i nturas de cducn~"io lit
lcraria, e niiD se podando accommod:r r torna-se 
um inimig~ da. ordem, um perturbado,· con
st<tnte, imper~in:onte p:;. ra com os minis tt·J", e . 
afina.! urn candidato perpetuo ao funccionnlis

. mo. {A]lOiados. ) 
Bs ta si tuação j á é scnsivel . Ha um nurne~o 

consideravel do pretend •ntes ao• empr~gos pu
blicas quo atormentam o.; miaistros, e nasce
ram d esse viveiro do ensino superior, por 
approvaçõcs ·de patronato. (A.p1iCid os.) f oi"am 
bach.ueis f,)rmurlos em le ttras muitos d:tqnelles 
'JUO queim~l'nm P~riz. 

Ap ·rt:ulos, po~ém, os exames, e;L1bcleco-so a 
emula~llo vordudoir:•. Não s o dcs.'lnimn o mGri
to, \'onrlo-'!0-0 I r urondo pelas lllOSmas ]<ás com 
que• " honm por ooeorneo a mcJ iocrid:•do, sonio 
mBis b:t.ix·> ainda, a inorci:\. 

Nii:n sou np:\ixona.do poloe bom e ns <I~ grande 
am~i.çiio, porém não deixo do honra1· âquolles 
que a têm, quando não excedera do cortas limi
tes. E cumpre <tue sejam. distinguido" pelo• 
governos, pelas congrogaçõ~s, ·pelas eor\)Ora• 
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ÇÕ~!$ scientificas. Em nenhuma carreira., a. no- quo livc31ie~os. uma sõ cadeira de p~ysica, 
bre <:wuhçào tio talonto é mais neces.saria , oa.tr .l de ehuotca. o de outr:J.S de86a5 scteucias 
mais j••• t~ o mais fe cunda do <1 ue na. carreira biolngicM ou phy siologicas ~ Com isto n io oe 
da.alcltras o das ar tes. facilit~ria o curso do 111od :cina, q •tG podo. r ia ser 

O g-overno d•;vc tomar muito om ilt:onção o reduzido o> 1uenor numero de anno~. tot·nando-se 
•.tua csbu diz.en:lo par.t o:~cur•ar do ?umm· sUr.to esta~ scb ncias preparatorias e formando o 
<1UC jú app:orece na aoeiodo.d ·1 da rovoita das cur.•o :- :1. a natomia, phy•iologia, P"-thologia 
merecimentos que se qucixum de ter•lru ~'do e os ~studo• praticas ? 
victitr.as dos grund '" patronos c das pro te c- Senhores, vou concluir. O regulam~nlo d~ 19 
çõcs eminon tes. de Abril· de 1870, sobre o qual espel'o, si Deus 

Nanca. o sov ~r no p!l.ril m hç é. tlio ;;-1•o.ncb: c mo a.jucln.r, provocar nos La ca.marn um o o tudo 
desempenha mais s:qrnda. mi~5.o do 'I ne minucioso, não tem novida.lc alguma no que 
qu~ndo <lcsce d~ maior clc:ll'aç.ão, da ma1or ai- pertence :..o •yslllma,pois qu·' é negação do todos 
to ra em q uo •·stá collocatlo a té o a.lbc•gun. do os syst•lln~s; não tem valor scicntifico, poq ue 
tale nto L ;obre para :onimal-o c honrai-o. (ilf uito !he fal t <a verdade, :•r i ,neira condiçiio do tóda 
Q,-;a . ) . obt":'k de i n t.cllig~nr..i:1; é nm amonto;~.do dn no'/i. .. 

Senhor e•. é preciso recb:u· n. hocca á. m~lcdi- <lades, nllo experiu,en ta.das c:le phanb •ia• que 
cen~ ij~ . Si o . seu5 g rito.i oão si o just~s, passl\ por ahi correm, e o que é t~a.is, a inaug ura-ção 
cucno julgatlo uma. sontença q uo nos oliemlo c de u m rogi~t~ew do dis,ipaçii" i nqualificavel. 
(Jp pl'ime; ncsto. lerra ~ó rnodr<.1. quGm t·)m tLpolo I O autor, soja. qu:11an fõr, daquellc regimento, 
" l'~trocinio. Não; é preciso •1110 o governo fa<:.a. deisou ca.hi1· uma chuva de pr:Huessii.s, de bene
bcrn certo que Mst.-. l'<tr 1 não é lettra morta o fi cios, de g-1·atificações, de •~•1 to.gens para tudo 
<tllO promcttcll " Constituiçio- todos sou•~• o po1·11. todos; tornou po.,iveis tocha a~ a.spira
!guae.5~ o~ r1uc se elevaram. ncima ào n~vel õ çõc&; eollcgios ~la.rLiou.brcs tot•no.ra.m- so offi.
por sous rner<>eimeatn•. pnr seos serviços c por ciaes e publicas com as mesmas v~nt.:>.gens; 
suas virtudos. (Muito bom.) a.ca.dcrni:~ s livre~; universidad,s l ivrG8; ensino 

Coro os cxa.mes rigoro!os: como dc·1nrn ser, os primnrio o secundaria livro: o t udo isto l'CCOm
cs~Jd!\nlcs h'lUcÍS niio SO p<:rdcr-;io, applica.r·Se- pollSadO, Jl'"tl;O a custa dos cofres p~hJiCO l . 
ão oom rna.is a.<isiduitl:1<le c cmqtl:~ont.o cst n- Qu:tn to dinhoit·o ser.ia. preciso p~ra acll'dir a 
darem a.s disciplinll.s do cpto t•jm dG dar prov.ts est a loi ,$Í cllo. não tivesse a s up,·oma vi: tudc de 
no fim do anno, ntio têu\ u tempo que h oje lhes sua inoflicacio. ·! !'Cngu~m acue:! in . 
sobrn par~ no rcgi:non da vadi •ç·<o le .. cm ro- Os collegios particul:LreJ ahi estão, cahindo 
ma.tlte!::l, (iUC os cstmg::un rnot·o.lsncn l13 c anvcne- oph~roo roa; lovan.t:!.m-se em um di a. pa.ra cl~snp
n"m o seu coraç[O c esses livros d3 impios c P"'cMrr. m no ouLt·o . Sã ficamfi t•ntcsos elas con
:lLhcus que qu'!!Cm escalat· o có9 nas tomol"idn.- g-rcg~çõcs t•oli~osu quo augmentam, doeell-
des n loucur"s do seu Bystcma. ( Apoiados.) volvem- se c prospet•am . 
. O r.et~al Sr. ministro ~o .. ionpet·i·>, .neste s 1n- Pa.ra as l:~.cs academias livre•, não D.(lp~rece-

tlClo, p ódn f. J.:t-?1' rel ,~v:tnll sstruos SOt'VlÇOB. Quem ra1.u professores, salvo talvc~ tll:;uns menino.11 
tem os merac1mon tos de S. Ih., póde ser pro- ,1uc q ue rem apparccer c ainda não lÕin occu· 
digo, porque nunca ficar:i arruinado, pódc dar paç:io ccrt.:>. . 
r: ste valor onoral a t'ld~s ""- Cltu:lantcs '!ue bem As univors idadll3 lllOnos surgirão. E f:J-
rncreecm p<!b su~~ :~opplte!lt;~o 0 ?S~udos. lon-sc, aprogoou .. S0

1 
a nnunciou-s o por toda.s aH 

C~arno ?- aUonçao <lo nobre nunt~tro para ·~ma tul,oe dn farn~ q~c o decreto de i!l do Abril era 
prov.lfl!'ncoa _toma~a ~~to~ de S. Ex. ass~mrr a "' magn~ cnrb que um g enio superior e bene
a~lmtnls~rar,"o, 11"-0 SOl 81 po: BOU an~eessor ?U ficente t inha deixado cahh· am prol elo p:li• 
~1 p~lo Inop•:clor . geo•o.l dll 111 s.trucçao ; porem p al'a rogenera.~.>o, si não p ar>. t• oasur~•eição d~ 
•ohc:Lnda P?i•. rcllor do.co!loglO do Podro ll. •u~ instrucçiio publico. primaria. aecu udo.J' io o 
p:Lr:> constlluu·-se pro01dent ' noo exames de superior ! ' ' 
pl'oparatortos. . . 

. A• raziles que foram dadas rara ser-lh:l eon- . F umo c·na.d:> mats! De,>ms do;1te <1ec~el9 
cedid, e•l.a. l•osi'}ão. no meu r.oncoito, deviam v':.eram os quctxumas do pau, a grtta. dos .cld:J.-
11er~•ir par~ dosatbndel-o. diio~ •. o clamor dos profo.ssores, .a docadencU>. ~o 

O collcgio de Pedro li e u m csl.a.~elccimentn CJ_l&1no e f~nalm~nte o. voz auton..ada do Sr. tm· 
offidal. e si nó• queremos ensino livre pelo> line n1at1'0 do 1mpcr~o, que d?Chrou poMI.nte .o par: 
coneurro!lcia não á ao d i roctor e p rofeJlsor de lamento- eu nao me se1 entender com tsto ; o 
collegio de Pedro Il que compete e~aruinar e urna eoníus:lo- ! 
julg:1r as pro·;as dog colle ~i o~ de seus concur- Sahir a luz da chãos, do monstruoso o re::u

·rcn to•, deV·J-&e eséolher outi'O pessoal e~ prova lar, nlio G possível; rebcn tar-.l dacanuo.ra. Ú<(UG 
está na reprovac;iio em mMS~ quo soffreram. os ha. de novo, o seriamcnt ·J n~vo, 11lóon dos mil
estudantes no eollegio d.~ Pedro li, a 1 passo seus, dos ~0\binet.es de pedagogia., ~as ))iblio
r1no foram qnasi ulia.nimemeate felizes os quo . Lb.cea.s,o tu ao .o que á auxilh do pelo oofres pul)\i
prc•\aram exames na ·ins~oetori.a geral. cos, est~ tõLa jil. tilo emm~3J:eci4a o' exhauoto. ; 

Ao .nobre ministro, pe~o que tcnb.a a bonda.do o quo hado n0\'0 c laroenLavelmento: now, na
de aubmetter á"'·'" r efle:s.ão a idét que lhe vou quelle decreto, e tmnsfor!Wlr o ensino religioso 
~uggerir. Nã~ seria conveniente para economi- e moral de obriç-atorio por sua na111reza, em 
sa,r tanta dcspeza, estabelecer ca.deiras unicaa, facultativo; e !o1 c.sta a razão por que oe re
co;no antigamente tínhamos do certos e ·deter- formou o rc~lamento~aliás 1nui bom, do nobre 
miud<>s prop'!·ato•io•, que são eommuns a dif- ex-ministro do illlpetio o Sr. eonselhoiro Sodré, 
.forontes eatabelecimenlG8 e faculdades de modo dc.ndo Tida á eacol:o. normru. 
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Er~ preciso decla.rat•-so quo o an•ino religioso 
nlo 6 obt'iga.torio, mas sim plesm.ente ro.col
talivo. Ta.mbom por i&oo se acaba de do.r um 
regulamento ao collegio de PedN li; c para. 
este ti.m, princip:.lme nte, foi foi to o decreto d•J 
19 d o Abril, a celebre magna cart~. 

S1·. presidantc, <IIlcrern climin~r " roligiilu 
pot· meio da rogulamontoa. 

O Sn. Fn.A:<Cl!!CO SoonÊ : - Mas niio hiil:> de 
conseguir. 

O Sn. l<lmnEIRA VuxxA : - Qucr<!m sup
primir a religião do Est:ldo pot· meio de regu
lamento. Esta ques!llo é g rave; entond:l com 
o quo a nacionalidade brazileira. tom do mnis 
elevado e de mais ·intimo, o demento divino. 
(Muitos apoiado<.) 

Esta questão não pódG sor J"csolvila em t•e
gulacnento; ha do sêl~ depois de uma la.t•ga 
discuasiio, si puder prev~lecer. o que não cs
p-.ro, a doutrin~ da rei;uação dos co>lumca e 
do respeito que é devido :i. rcligiao de nossos 
pais. 

O SI\. Fl\ANC!~co SonRi : -Deus uos lil•t·o. 
O Sa. FEnnEmA VuNNA :- Tonho ou

vido nestas bancadas provocarem a v. Ex., 
Sr. presidente, pari\ .llÓl" em ordem do din um 
projccto que tende a ~uppo·icn~r o _jura~nonto. 
Poço a Dona que, chcto do muoOrlCOrdtn o do 
gonerosidade rmrn cnmrnig-o, humilde croalura 
•ua.~ me dê :,audo e vigor para eoml>11ler esse 
monatra.oso projeclo. 

O Sn. FRA.>;crsco Soonil;- Cont.rn. o qual cu 
liei de vot1r. 

O Sn. Fr:ruu;lll.A VtANN., : -Não, oonhoo·na ; 
o j?r!'_men_to ·" alguma cousa do mois ~orio; a 
r eiJ4roao oao o ama C3SaC<l que ama oaçno po~ 
veatil-o. como q •alquer polintr:t. atlend•Jndo :i 
mudança. das modas; oi fundamcnwl; o basta. lo r a 
Constituição para ver <!._Ue elln em cinco artigos, 
dop~i• de in vocad:. a l:ian ti•sima Trindade, re
gulou matarias que não oa~io debaixo da juris
dicçiio de u )t pr.rlamonto commum, o s·>ria 
prociso, sem duvida, uma Constituinte, e ainda 
disputada ~ sua eompctencia paru. semelbnollc 
~umpto. 

E' o nOIJSO tcrritorio, quo não póde ser que
brado; a nossa fõrmade flOVerno, c1u.c nilo póde 
ser roformada; n nosSD. t•el igião quo continua 
e continuará. Isto não ó assumpto de re;:uln
monto. 

Tot·na compati velo jul'amento com a crença 1 ! 
Senhores, ncst11 matcrin h4 um equivoco. Niio 
se exigo o jur~mento de prof.!ss:t.r a religião 
~(holica ; exige-s~ o juramento dn mantel-~, o 
que é muito distíneto. J~n não sou republicano, 
como sabem, mas o nobo·e d eputado por 
Minas, qne está. ausente, o joven o t• lentoeo 
Sr . .1\Jfonso Celso, nllo é obrijndo a manter a. 
mon~rchia '/ 

O Sr. Gui~ol, 'luando foi chimado a.o rntnos
torio da in•trueçlo publi~a podiu quo· se •e ($-o 
rassem os <'alio! do·110n ministorio, di~cndo: 

" Eu nilo ~~eho nceosurio. a scpara9ã0, m:>S 
ha auapeitna quo n~o <lovcm apparecor ; entre
tAnto, scl'\•iria o< ~lifl'LiO e~tholi~ melhot· qua 
<111 sous fioi•, porquo i•to á umn 'JIIOel.!io> do os
lado • ., 

V. Vl.-7 

E ':este rcsp;,jto peço licença n V. Ex. para 
r:.fenr-lhe o <JUG succcdeu. P:u·cc:: incrível! 

Disso honteou quo quom fundou <> collogio de 
Pedro 11 foi o· fo otado conselheiro J3el"llnrdo Pe
t•eira de VascouccUo~. No rcgut.aructltot ou por 
outt·a, na ldd·l ~de D"zemL•·a <1: 1837, que 
mando~ orga.tti, .. r o collegio do Po ;, .• [! o 
legislad~r est3b~lecou as suas dia·:: plilto.• , fi;ou 
toda• as regras. 

O Sn.. J. P!stoo: .:_ gnu·egOu-il >.0 t>:lnto e 
illnstrado padro L:...,ndro Rabello P cixolo c Ca.;;
tto, quo voiu do C11r"ça par., ioolitoti" o collegio. 

O Sn. . FEn.nEil\A VrANNA ; -Santo homem ! 
Este regubmonto acccntuou bom o en•ino t•eli
gioso, em um ~~ seu:; artigo~, trttta.udo <lo cllp~ l .. 
Ho, lhe deu ~utoridado igual :i elo vico-reitor, 
cercando- o do mesmo respeito c privilogios. 
Era um • escola. sustenta-da pelo Est:tdo, e, por
tanto, cnlholicu., aj)Ostoliea, romana. 

Senhores, Gnt~n:l> •1ne sobro o ensino, os 
àous poúeres mais poderoso;, cuja acção nã? 
se p(,lc dispensar, •ão o Esto.do c" Igreja. O 
Estado e :t. l sroj-... po1~ s un. pcr.!ll:A.nancia, JWlos 
nlto• intore~s~s que representam, peh nutondadc 
moral que tên, siLo os unicos poderes compe
tentes para oxtirp<U' os vicies que cor:·ompem 
u. BOCicdadc c podem dosvi~r a cducoç;;,o de su.a. 
direeção normal, legitima e regotlar. A religião 
nio e um eslu.do, uào é nma disciplina, é uma 
lei. E' preciso que o cducanuo receba a reli
giiio como se recebe o ar nos pula~õos, na 
alrnosph~r" o•oligíosa. 

Deus não dev~. ser esquecido, devo ínlluit· on:t 
tudo, reconhoeor-se a sua :ruto rid~dc, porta.nto 
uma oducaç:W aena religiiLo póde sor insLr ucç..'io, 
IU:l:9 não fldueo.ção. 

Como o colle;rio <lc Pedro !I recebo uut estu
dante que. nio <i catholico ? Tem do dizer-lho : 
si não ó catholico, está db 1oonsac.lo du uuoino 
e do culto. 

Mo.• eltc pôde roplicar: o mau onaino, o meu 
cu!~ 'I O cvllog-io duvo t•Jo' a loald:Hb do dizor 
ao educando r1uo não ó c!ltholico: ou nao vos 
posso educar, FO~~o ~(lo!lns instrnir-vo•, porque 
a educaçiíu coonpa·ohoudo n. moral c a roli;:iüo . 

Reclamo contra ess' lyrannm : o collogio de 
Pedro H não pódo aceitar csto atumno. 

Out..-a incoia:;cquca.cia. senilo equ.ivoco. O on
sino que foi estabelecirlo poo• lei o polo regula
mento de Bern~rdo Pereir~ do v~sconceltos, 
institui:.. as explicações do evangelho da dou
trina. christíl c hio\oda so.grada. 

Era ensino p~ra todos os chri~tiios , catholicoa, 
ou não. 

Que r epugnancia pôde ler o protestante de 
assistir. :l. liçio de histeria sagratla 1 Applicam-re 
muito melhor a este osludo do que o C!ltholico 
do Brazil; são mais o.ssiduos. 

Mas, St•. president~, estão fazoDdo l eis e re
gulamentos para. prevenir a cnt·rada da ol:,;um 
muoulmano (hila~ida<le), de ~lgum D:>y Lnmma 
do Tibct, ou··de algum jo.poncz que exporadicó 
npparoça no collegio d~ Pedro li. (Contin.<a 
a hilaridadt.) 

Ent.r8tanlo,movou-so a igrej"' do Elv~s o. res
poito do jurumonlo que o bacharel do P edro li 
dovc prost:tr no acto de receber seu grau seien• 
tifico dJul mii11s do ministro do imperio. 
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.0 Sn.. A!!DR,tDII: FIGUEIRA :-Sendo todos 
elles catholicos. 

0 Sn. FERREIRA VrA.NNA : - :J'odoa. Estive 
examinandll si haviam japonezes ou tibe
tanos incompatíveis com a his toria sagrada.. 
Não ba. 

Que juramento é este que vai e.rripiar a al!llà 
do bacharelando~ Esb questii.o neni Bernardo 
Per•Jira Je Vasconcello• pó de p1·ever. 

Não neho nada no seu rl!gubrocnto, porque 
entemleu que era naturalm~nte o juramento 
commum' defender aa ins tituições, promr..ver o 
bem do paiz, pabvras, •Jne exprimem ou <levem 
oxprimir os se'!'timenlos d'l um bom cid:~-dio. 
Ouviu-se, porém, o conselho de ~stado . (Hila
ridade.) 

Em 20 de Dezembro de i843, sendo ministro 
do itnporio o finado JOJSó Antonio da Silva Mai~, 
tratou ·do. formul•~r o j uramento e foi ou1•ido o 
conselho de estado . .Este ministro er:o con
servador o àistincto, espiri to mui to esohreeido, 
mas coru;ervn.dor af~rrado, e creio que mais 
r 11bicundo do que mo posso prezo-r. 

E is o. formula que deu ao jura mon to depois de 
ouvir o conselho de estado . O bacharelando 
devia dizer, de joelhos, (é formub. de conser· 
,·ador , não sei se we estou exprimindo com 
clare.,a) (h•!aridadc) : « ,Ju ro respeitar o de
fender constantemente a• instituiçüca P"trias, 
concorrer quaRto me for r'ossivcl pat·a a pros
periu•tle do lw.periu e •atisCazet· com leal~ndJ 
as obrigaç.ões q uc me foro rn incumbi das. » 

Em i 844, sondo pre' i'dentc de conselho J oaô 
Carlos Pereira de Almeida Torres. libcl'nl, de 
novo ouviu-se o conseih<> -do est:~-d " porque 
não acharA.m oste juramento conforme á. indole 
de. instituiç<io e ás ,.Jtissimas convonieociae que 
deviam reJpeitar Gm ~••umpto do tantl' roon~o; 
formu lou o jurameB~O do seguinte modo 110 
:ort. 5• do d.ocreto n. 332 d<J 20 de Do~ombro de 
1844. Foi negocio do decreto . Este juram~nto ó 
de liberal, n ;io sei • i me. exprimo ooin (riso), 
chefe do partido li beral n:v!ucllc t~mpo e pt'G
sidonle do conselho. 

So11 iznpertin ente, já. estou velho, não tenho 
mais tempo nem embocadura para estudar (ríso); 
estou clamando no deserto. 

Esta formula manda. ob·.ernr a. de 1844, 'e 
de 1880, do Sr ... do Sr ... 

u~r SR. DEPUTADO :-Do Sr. Ba.r~o Homem 
de M!:llo. 

O Stt. FE!Ul.'!HIU VIANNA:- ••• do Sr. Barão 
Homem de Mello, é verdade. Mnnd' re.speitar 
o rcgulam~nt~ d:) 184~ em todas as suas partea, 
ma• como er:. necessarw prever os futuros thibe
t:.noa,_japonezce e IUJ·cos que virão estudar no 
colleg10 de P<>dro Il, para não os molestar obri
gando -os a manter a religião d o Estado, esta. 
ninharia quo os ilnp•)radores jur.,m no alta.r, 
quando recebell!- a sagração,. do:fen~er o 9ue 
ea.tn. um ·de nós JUTa eomo o prme1pe JmpcnuJ., 
e todos os gr«ndes funccionarios o.lo Estado, de 
mod l qu& si um ministro não iurasse nl>o se tor
nariam'r .Jaea os seus netos. O Sr. Homem · de 
Mello achou que podia. imitar o systcma das evo
luçõe• e do l"'•itivismo; mud->U a formuls do 
juramento. que deve pvatar o bacharelando 
es tabelecido p•lo decreto de 25 de Abril de i84Á 
e substituiu as palavr ... -manter a religião do 
EaL ado, l'Or csws outras, respeitar a religião· do 
Estado . 

Tato é uma ·questão de civililade, pois é 
preciso jurar respeitar a. religião do Estado ~ 
Mas quom a não re•peitar, o atlenta.r cohlr& 
elln abel"tamente, cornmene um crime definido 
no codig-o. 

E' e•to. senb01·es, ojuramcnt1 que se ex ige 
dos baclmrelandos ; o mais e obedec,. e defen
der a S. M. o Imperarlor do Brazil, ainda que 
seja um republicano. Não irri ta o ruinistro, 
a, si recusar fazer, o bacbarohndo ponha-ao na 
rua, por-rue ou jura p o.lo gonio de Coelr o~ esta 
eondamn3.do ; ma• JKIJo não jurar pelo g onio do 
Dons, e até desprezai--o ! 

Jurando obe:tien cia a um ente fallivol, está 
livre <lo constranginu~nto de jurar manter a 
religi ão da n.a~ br.•ziletr:.. (Apoiados .) 

Eis o juramento-« Jurll mau ter & roligiito do Sr. presidunte, um ensino _sem raligíilo 
. Estado,. flra.vissimo! co defen·ler l\8 inslituiçllea dévc ser fn.tal w 00880 paiz. A religião COil88• 

patriru;. " grada pelo Estado, como é a nossa, nlio póde eor 
Nisto ha um sophisrna, no primeiro porque desviada dos regulamentos do ensino r•r imario, 

não considero a r&ligião, institui~ pã.tria ; é secunda rio e superior, ficando a livre faculdade 
mais algum" cousa. ·-· do aluamo frequentar a doutrina chrlei.ã e a 

« .J<iro manter a religião elo Estado; obedecer historh sagrala, eomo já indiquei a V. E:t. 
o defender a Sua Magestade o lrnpcrador o Sr. presidente. fique cada um livre de pro
Sr. D. Pedro Il »- B~avisaimo ! c deiendor as feasa.r a ~uo. religião, de ter o seu eu! to, mo.& o 
instituições patria.s e concorrer q~anto me for Estado considera m:na necessidade. suprema 
possível para.., prosperidade do lmperio e s atis- para a sua grandeza moral e para o eommet
fazer com lealdade ao obrigações que me forem tim.ento de seus nobilissimos destinos 11 ma-
incumbidas. » nutenção .da religião de nosaos pai• e a nossa. 

Eu diria, é o conservador que falia : defcnd~r O ultimo bem de q ue um povo se desprende, 
o Impers.dor com a constctuiçi.o e com as leis, ou pela força, ou p~l:~. fraude, é a sua relígião. 
porque sou da escola do Sr. Marquez do Olinda: Te.mos sido confiscados em nossos bena , 
deaobedeeol-o para melhor servil-o . usurpados om nossa libordado: ,oejamos firwe• 

Em lagar de defender a Sua "lasc:•ts.de o Irn- om defender a nona fá, que ó n' tocha quo nos 
pera.dor o Sr. D. Pedro li , diria a Sua ·MI\gea- ha de alumiar no caminho o•cnbroso deat& vida 
ta.>le o l•uperador do Brazil. (Apartes.) o na oooda da ot~rnidado. (Muit• bem; "'"ito 

Qucrmn agol'a oa nobres depu\ados ,·er a bem. -O orador é fsroorosamcrt~rc compri
brilhantissima formula do modernismo aystem& mentaclo pelO$ Srs . <lepwados a por <U!ler•as 
das evoluções, d~ biologia 1 (Riso.) outr(U pessoas que uta1lam no saJclo . ) . 

------~~~·------
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. O S1·. Ferreira. Vianna. (m.o-~ O Su. FJ<nl\v.uu. V'"""'' : - O mo11 voto 
"imento de a.ttençü:o ) :- Sr. presidente, o fervoroso e sincuro ó que o u~bre miniatt·o cor
meu espírito não está prompto; sinto o corpo l'CSponda, na ger~ncia dos negocias de que se 
enfermo. Venho fazer um saerificio M meu acho. incumbido, às esperanças do pa.iz e prin
dev~r . citJalmeate ás que nutro, conhecendo-o <lescle n 

Dos~j~>va ser dispensado; pordm infelizmente madrugada r.!os seus ensaios intellectu:tes . 
o distincto collegn que de1·io. oncet tr este de- Si posso sorvh• ao nobre ministro de coope
bate acha-so .1inda mais onrermo do quo eu . ro.dor para. que este rosult.:ldo se obtonhn, é 
A obodicnc in. <Í uma rogrn invariavel om tocha cs•;usado dizor-lhe qne ~isp11e das min has pou· 
as communbües }JO!iticae, o para mim 'lll<>si cas hnbilitnçõos. 
sacr:., e V. Ex.onbo <{ uo professo n rogr" do p:L- Nüo é tempo de nccender lutll.s, de atiçar 
trinrcha do Assis-rl~ nc1·a oúadim·ia, (Riso. ) t•im liJndo' politicas, qu(Lndo o ernpenho par-

Tenho praz~r, entr'ltaoto, om íalla.r nc~ta ticul..r c pntriotieo desta camarn, do partido 
occn.~i,"io, por r[UO venho encontr:ll'-mo co~ o consort•ador o do governo, consiste em corri
meu colloga do b:meo, co1n o mou tunigo do !fÍt· erros e a.buso• m~ntidos e in vetor., doa e 
infancb, com o companheiro das minhas p ri- quo t~nto.projudicam a causo. publica. 
meiras lides intelloctulloCI. Níto estou :~dmil·ado Cunlia mais 110 espírito do ministro do quo nM 

do vel-o collocado om posiçilo tilo eminente ; !oi a que garn.nt~m a e:recu~.ão do orçamento 
e!lo ó qne dove estmntar-so de cnconU'ar-me coatr"' cxccsa~• o :.buaos. (.(poiado$.} 
aqui. Elbs ,1uebrom-se diante da força. o da om-

0 Sn. M.1Ft\A (ministro elO. jJI$Ii?a) :- Nilo nipotonci» ~u c . o poder c:r.oeutiv.o .tem nssu-
a.poiado. uudo no patz a Clls.t~ elo s~ce1fic•o 1mmenso e 

doloroso das prol·ogatLVus elo parlamento. 
_O _Sn. F~tl\:l~ lnA Vr.'""A : - Es~ •·ecorJa- Acredito c1ue n.s r"ducçües íeitas pela camnra. 

çao o um lcn•hvo ao t"n.b~lho d'!_ro, LRiprob'? do nas despczas dos minister io3 tieam nlUilo n.quem 
estudo qu.c ~ou fazer doa qucstiíes financetras dns que podem fazer os respectivos ministros, 
da rcpMttç~o a seu cargo. inspirados c domiMdos }leia idtin de diminuírem 

A ... ivenca o reanima o mou espirito abatido, os orçamentos . assiw como lambem esto11 per
fortalece-o para auriliar no q11e po!Bo o tneu suadido à luz dos f&ctos renovad?s e repetidos, 
muito douto, leal e honrado companh-.iro de os- e. ape7.ar de reclamações conttnnas, quo as 
tudo~,o actu~l ministro dos nego~ios da justiça. lei~ gara.ntidor~a d > orçamen~ vota'!_o. a as .re-

Estas rcminiseencia.s, Sr . presldonta, tem strtcçõ.es na ;tbertura <lo credft?•. sao med~d~ 
tambem o merito de imprimirem nos noesos do- v!ls 0 Lll':sor,a~, q~ando o o~pmto da adml~L
bátea a suavidade, a cor tezia. a ,. d ,(ico.dez~ qne stra~o nao se 1nsp1ra na ma1s scver:l. econom•a. 
es mem'oros ·de uma c~mo.rn. devem- se r<!eipro- (Apotad.os.) . 
camente c os do go.,.erno imperial como rcpre- O coDsorcLO da camara com .o. governo e do 
s'entantes do poder publico. governo com a c~mM" nesta 1doa, ~ue devo 

_ . . ser :fixa. e predomLnantc : o rostabalecJmento olo 
Nao tenho c1umes e uem po.sso reputar-mo equilíbrio d:l. recaito. com 8 despeza., é no meu 

e,mulo de nenhum dos Srs. DliDJstros, e menos conceito a. primeira o a inai!l llrgontc noceSIIi-
daqudle per .. nte quem estou fallnndo. dadepolitie~~ do Im!Jerio. (Mv.ilo bem.) 

O SR. }fAFlU (ministro da ,iustiça) : -E' Todos ot :~.ossos esforços serão vãos e q_ue-
muita modestia e bondade ,de V. Ex. brar-se-ão contra a tenacidade da. a.dmmi-
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sttação e:n manter nbusos inveter~dos; e só O Sn. 1-'EilP..Elr,A Yv.Ns.< : - A ntcs, porêm, 
serão proflcuos, dando o• melhores resul~do~, de enLr:u· neste esarne q11o ac:n minucioso, t&~ 
ai 0 "O\'Orno eo1npcnotrado da mesmo. 1den for nho do me referir de pai!Sagem no Sr. mini.BLro 
corla~do as dcspc;:a• à proporção que so fo;·em do imperio . 
fazendo. . Faço estudos detidos e .julgo-os indis.Jlensa-

C>nfio plcnamonto no ospirito do nobr0 lXII· v~is para tirar conclusões cert.as. e ah.is não 
nist"o <h ju•ti r;a c entro, p ois, neste debato pertenço a escolll. do positivismo, L'•o apregoada. 
com :1. <:alm" o 11 scrcmdadc dn que nil:o 0 ~uto praticau:~, c on ee j ustamentc tenbo 
pretendo o.9tal>t:locc•· rogras, 1oaa u~i~1nonte acb.adll mâis a.bstrocções e vôO' de irnogin:>ção. 
communicnr ao nouro ministro as oprntões 'lnc Bu, porém, que. seguncb a divisão de Com\.8, 
LcUl e a• ••azõcs em que fnnd11-s'e para !usi.- eslon nintla na pluse 'tbeologica, não obstante 
tir com lnnla pol'tinnch n> idóa da m<u• •e- entro nessas minuda.s e c ircumstanchs, como 
vcra oconJmia <h3 •linhciros puulicos. ano.lyse, pnrn depois; recompo~t.os Oo elem~ntcs, 

Sr. pi'Jsidento. r clCI'C- me V· Ex· que em formar n grande syn\bese que se redu;.•~á a. 
abono destas priiTicir:J.S proposic;.ie.• aerescent~' uma só proposiçiio: p ·omr ao nobre nnPJstro 
o progr~inmo. t<•rn>!1iad.') pelo hon•~do prcsr- que o seu orçamento esti fó ra d:~s condições 
dente d11 conselho r1uanJn se lllH'esen~ou ú q~ norm:>es tli>. receít~ g eral do ltupcl'Ío, (Riso.} 
ma•·• (IN~IÍJ'l'Ü<l r.slecspi>·it1 d_ec~on?mta (~1""'- O nobra ministro do imperio, respon!londo 
clos),do <\'t~l •·csull~ "~Qo.c~stdnde Jndech~,~vc l ás absorvaÇ(ies que t imidamente arrisquei ucsta 
de ema. <:spccic de nrml~"llc10 nas lllb.s polu1e3.3 casa., quando se dl$CUtiu o s~u Ot'ÇlffiOn \.o, pa
rlos rn,rlidos. (r1)JOiw.lo.• .) • receu •luvidar d:< enctid;tJJ dos al~riamos qn& 

A política 1o nobre prest~!onte _do. co~e\~o havia off'e1·eeido n c:lmara; cntrotnnto o proprio 
seria temo>·nrJn, ~ar~ ufio d17,cr vu, Sl nno fo:· discurso do nobre m' nistro ó o melhor c rnnis 
a:ssim 011teodi<la. . I seguro testemunho ela oxocti:hio ch DlOll tro.-

Dua• i·léns prefarlt\'1," d·• re<lu~ão do mero balho. 
circulaulc t;.Juciario, q·•e nos devora eomo o Foi feito com tcdo zelo c · o3for~" de c1uom 
rn.ais c1~nd can · rc, e. n.o mesmo. t '!mpo a de. r~- quer cheg3-r :). vGrda.de sem consi'.1{)ra.~· as pes
ducção d:> importi\Ool". do servtço d• nos~~ dt- soa~ nem os inter esses de partido. 
"Vida. . • . EBCJUimndo-mc como de qualquer .co_ntes-

E ilas n~onsc;ll~n!ll u~n pohtlca d~Jlaz.~e Ire- t:J.çl'o, <:<>mpo.ra.ção ou e::<amo entro :>dmmt~tra
guas c ele :o.runsltcto.Sav '?Pe~ tao deh c:J.da.s çõe·, ad\'ersas, não . quero santificar os meus 
e repercut~m tanto nopMz e Corn. delle,qoe e".'- amigos, nem reb~ix~>.r os meus ~dversnrios .•• 
S'~~ o eo!'~tu•so l•·ol c frnnc_o .de lodD.B ';.." op1- pelo contr~rio desejo q ue estes c o.~uelles 
n1oes poliltcns em rjuc so dn•Jde a naç.to e se s(elevem e eograndcçam,n~ oó pel~ e_st1mn do 
repr~sent"m no i''"' omento. paiz como por ~seus provnos mcreclmenl.)s. 

() Sn. B~tnnn.~ C.\\'AT.C.Ilm : - E' o quo s) O nobre mi n!stro, P,Or~m , cr':io que domi: 
devin e·•• cror de•~' c~'"" ''·' [>Or p~tríotismo. n'>do da mesnta 1mpare1ahdado_ .d•~se: Nilo 801 

. ' ~ y . . . _E t 1 _ onde fostes achar esse desoqu1hbr10 constan te ; 
O Sn .· l mt!illm,, L·~~·' · } as ra.ns . os 1\lS'M'isrnos quo lanho l'ovobn1 urno. eco

acções mlo se ~orlem opcr~r :~o fogo nvo dos com nomia de qunt.ro mil o tantos contos na rapar
bates do.• pu·talos c, tendo_ ? no~ra presJd~ntc tição a meu c:t.rgo. nos exercieios de iS?S:
~o conselllo trnt:t~o ~o~ mus grav~s. e vt tn~s 1878 . Pois bom, beijo as mãos do nobre mtms
mtcNssc> ela nQv,,G,u JUSto, como dtssc o nob.e tro. 0 nrgumonto confirma a minlm tabello. 
deputa!lo que mo honrou .com a sna mte.rrupção, em nrimciro lo<>D-r; c d~pois ó um tributo quo 
que SCJ:>. nesta alt"l' s~cl'lfi.''"<lo O qu7 ° passa- s. Ex. p~ga. a~ partido conserv:.rlo•· quo go
geiro, e nem sempr., Pl'Ohcuo 0 . "1" al~:um:~s verno;1 ,... finanças do lmperi<> de iSSS-1978. 
"e~es p :rturbador dos !\[tos ncgoctos do jl:\!7.. Com,,. n'!o .. chou ou\t-o perio•l6 1 Porque 

Afi••ur"· se b l•··t. o. V. Bx. ,,no " ]'O.lwra que oxo.cta.,:len te, tlig.t-se por nrr.or d~ ,.~rd!Lde, em 
ouve ~ahc do mn r"pil·ito amortecido n do \l"' I todo caLe longo porlodo, não h ' outto quo dcisao 
cor~~!io l'Csfr;a,lo:. A. ithdc o,.,iJot ~e cn!'J•a.qucto•l 'I ig :Jaes sobcas. O algarismo quo o nobre mini~
o esfor~o o :~ r:ti~~o: Ju!\s s·1s-:'1lo V. Ex. ao tro ciLotr, é es.acto l mas é tambcm euct'l n. ml· 
govornc iwpcrinl nm:o idóa <JIIG tJ?$SIL <:<>mpN- nho. tui><>lb. 
me~ ter a. cstll.bili·hde rlo ~:tiz ou s.,~var os ~e~s 0 Sn. M,~mm Fll,\NCISCO :-Isso t\.)pende da 
muores.>nt~res~os., o ''<lr;" quo "•mnho. postç~o ~ comparacão d~ rencln r elativa nos ~xet•cicios ; 
não h:\ •lo se~ Jntormc.d:n; o !llOl! co.r<>çuo au;:tueul:d.• a rendo. pelo i mposto, ossnldosse-
se ra tquccera e o e>:•trtto se rc,.mmar.;. r!à.rn maiores. 

~ ! uta &,s. iuéas ~nobrece .os esp~itos. As 0 'sn . FERn:>:mol VJANSA :- 0 rnea nobre 
patxu~s. :·s rn,n.hJ~d~ e o~ o:l:os r Jbar<;•m--no~! ! amigo 11;;0 1ne coropceltendeu. o seu aparte des
principal:•>cnte 'i~nn~o tem ~m fr_en. :. ~e SI I t &~ da di•c,ss:ro. 
um d~fic~t n.m.ea.ç:\do1· e u rnôl ::u~u~\,y~o cnL'lca e ~ _ - . . 
rliffici limn. (Apn;llfla< .) O Sn. '!1-L\r.Tni Ftt .l>:Cisco :-O.mm:sterto~n-
0~ trnh:>lhos ~ •!UC ruo ~nlroguci, np•)ta.r elos t~•·io•· P':Ot>'lz~.':L e o corpo. log~slatn:o "otára 

antigos dem~nto~. c"lligcid?S· .P" ra cs tudn.r e I dJI•C':'l;as m•post~õc~ ~?m apphc:>çao ~"chtrercn~ 
e~minnr a. rcpa.rL1çJtn da JUSttç:a. ror-:un enfa- 1 verbas, e. cl~s. conh .luar:un n. pro .•. t iecer, nrro 
,donhoa, 0 des.18ru.l:n·cl sc.ri pnr., !l e~mnrn ou- ~ !'or!\.m soppr1nudaa. 
Til-o~. o Sn:. F.:nn:e:n.u Vu:<~<., :-Do 1008-181)9 a. 

O Sn. · ANDR,\DH Fr:>::>EIRA : - ~ào apoiado. 1 guerrA estwa no seu ma~or auge. O ~lculo 
São intcres.'>tlntis;imos,j;\ os \'Í. l•u;sentn sohTe o desem;oh'lmento dn recc1ta. 
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·O Sn. M.utnn FRA:>CISCO :-As dcs_pei>ls da certo que não havia de se~ agradavel a muitos, 
gucrrtt nos primeiros nnnos foram nmllo fortes. o niio fiz •erviço nenhum ao pai;_ 

O Sn. Fl!RI\Eilu. VIANNA : - Si o meu nobre O SR. ANDRADE FJGUEIRA:- Não apoiado; 
amigo quize.se ou pudesse offerecer o argu~ realizâmos quatro mil e tanto• contos de econo
monto, como so mo afigut·ou de principio, mia no orçamento. 
teria maior _alcan~c. e ero. :-que houve au- O Sn. BEznnnAC.;.v,,LcANTt:- r..o.; fictício. 
gmento consideravel de recetta, mas do ro- ·' _ . 
ceita. de rara c ter e,;;traordioa.rio, si porveutu•ra _ O Sn. Aunr:unE FmuErRA : - Nao apo1a<lo ·; 
a tivesse incluído para fazer o computo o o e real. 
desenvolvimento doei mal: mos :1 roceit~ in- O Srt. FERREm.>. Vr.tJ<);A ·-E' verdade, e 
felizmen te não foi extraordinaria, foi sim- como dcc!arou o Sr. ministro do impcrio, houve 
plesmento ol'dinoria e continúa o pesa•• oobro diminuição de dospc1.a nos exercícios por elle 
o contL·ib:ünte. Por consequcnci~ não te\'e umo. figur.ldo5' , duraula o do1ninio conservador, na. 
aeção tcmporaria,local; exerceu a suo in fla on- ropMtiçrLO do impcrio, na impo1•tancta de quatro 
cia soh~e todo o período dosse e~et•cicio em mil o tantos CO!IIOS; é tambem verdade que a. 
diante. Não sei si me expliquei bem. minh:l tabella nssignaln esta economio, cabendo-

De 1867-1868, o orçamento do ministerio tio nos faze~ j ttstiça (lO nobre ministro, pela sua. 
imperio, porque é pt·eoiso faxer justiça a qu em imparcialidade. 
a tom, foi de 4. 984:000$ o o minirh'·' <lo .. o O Sn. PnADO P t li!ENTEL: - A historia está no 
tempo ;:ast.ou m~nos. despendeu 4-421:000$000. resto da tabelln. 

O Sn. MAanlr FRANCISCO:- l':u ató coe- te i <l Sn. FEnnr:t n.~o. VttK,:.t: - Não posso diseu- -
40 contos na verba de policia sec~cUL. tir todas cssa.s questões ; o nobre ministro teria 

O Srt. FimREm.t VIANN.~ :- De 1868- 18G'.), o dir eito de interrontper-me - Estou prestando 
que é o ~nto do debate, a verb..,_ <!o minist<-r io uno seni~'O <lecoopet·ac;"<o,e S. Ex. póda cxigU-o 
do impedo foi de 4.!l84:00<lS c a despczn foi de de quem, como eu, olferecou-se pa"' tomar em 
4.101:000$()00. - consideração o or~nmcnto d" rcparti~.ão que 

Hou..-o, po:s, dimimtição de 800:000.$, o que dirige; mas preriuo a V. Ex. que deve avisar 
estâ dentro das regras que eslab ~Icei. Acre- aos meus eolleg~s que sou suspeito, pela muita 
dito mais na• coonomias que o minis~·o quer amisad3 que Ih~ yoto . 
fazer do que nos traçadas n ' orçamento. O Sa. MARTm FaANcrsco :-Doces recorda-

Este era de 4.984:000.$; o honrado ministro ções da mocid:~dc . 
de então pedi" gastai-os, mas deixou de fn7.CL' 
conseguindo uma economia de 800:000$ c 
ta.n~os contos. 

De i869-18i0, durante a mesma ndo\1inis
traçilo, o orçamento era <le 4.93o1c000$ c o mi
nistro gastou 4.500:00t:$ e tonl~s contos. 

De 1870-187!, dominan do o cspirit" <la 
mesma administração~ o orçamento do minis
teria do imperio foi de 3.010:000$ o o minis
tro gastou 4.700:000$000-

Senhores, não posso continuar :1 ler esta 1~
bolln por'lue estou tratando dos nc,;ocio3 do 
mini>terio d:>. ju>tiç~ e não do mi nistct'Ío do 
imperio, para. que fui desYia<lo polo nparte do 
meu nobre amigo deputado por S- Paulo. 

O SlL Monl!tRA DE BARROs :-E' pena. que 
não leia mais dou• exercícios sümcnte. 

O SR. FEn.!::t!IRA YJANNA: - Eu pas.o;o-llte a 
tabell>, põdc !el-a á vontade. 

O Sn. MAn-rm F R.Ar<crsco dá um opa1·te. 

O Stt- F .>:oU<<H<-' '"'"""·' :-0 nobre del>U
tado devia fozor-me completa justiÇa . Pois 
digo que a taoolia ha de ser publicnd:.. e 
assim vê-se que não faço. qucst.~o de pari! dos, 
nem quero poap;~.r a amtgos Ott ad•·ersar10 'J a. 
rooponsabilidade que lhGs co11ber. 

() Sn. MAn~'" Fn.\:;orsco :-Em 1877 fer. 
V_ E:s:- um maxnifieo discurso c ensurnndo na 
finanças conservãdora~-

0 Srt. FJm:\Eia.\ VIA""·' :-E' p;·ovavel que 
o tenha prof rido: mas estou CSCJUecido, porque 
a minlH>. memoria ,,e vai enfràquecendo muito. 
(Riso.) Em · toda " caso, si proferi ene dis
curso a qne o nobre deputa.do faz referenda, é 

O S:t. F'J'.nnl<rl\\ VrAN"-' :-P.' possível ')lle 
esquoça o que deve sm· evidente; >16m disto o 
meu Ca\'acter de br~ndurn, e de bcnevolencia 
tornn .. ow muita.s vezes omisso, o que será 
componsndo~ espero, pnh san~eridnde c rigor 
dos maus comp:>nhoiros nesta lu ta do equili-
l>rio da l'Jceitn cem a despezn. . 

O Sn. FELrcro nos S,tNTos :- Está :to seu 
lado <jUem o c omplot:•r:L 

O Sn- F Enll:r.l11.\ VrAl\-xA:- Sou de caracter 
brando, [lrincipalmenle se!oo()- ci em relação ~o 
orçamento d:< t'e[>Jr tiçiio que dirige o meu 
honrado amigo. 

V_ E~ : h:t de ter reparado, senão ajuizado, 
que! iiguro JlCSL& L-a...~~Ja cowo uma clecoraç.ão. 
(Ntro apoiados.) 

Nfio tenho nem inaucneia, nelll ne<:ão. (NIJo 
ap'iados.) 

O Sn. M.\TlT!ll Fn.ANcrsco: .....,. E' a cOlumna 
mais forte do edificio -

C:u Sn.. DEPUTADO:- Domin:1 os p~·op~.i.os 
~dv-orso.rí.os. 

O Sn- ANDRADE l~rGu:&rn,t:- !lh•.n:1o votam 
com olle. 

O SI\·- FERREIRA Vu:>'-': - u meu papel.· 
desde :lS primcllo:~s loto.s que "q"' a\·enturosa
meuLo encetei, conforme uma palanll brilhante 
110 illustre finarlo Vi•cor.de do Rio Brineo, nllo 
foi senl!o de despertador, isto c, arcender o folfO 
do. batolha e dar gloria a quem tem merect
mênto. Os meus discutso:s só serv-,m pau-a en• 
g•nndecm·. ministros, exaltai-os, fnz < 1~• bri
lhar, este é o papel que não julgo i11ferior ao 
meti mereeimen\9, si é qne o tenho. 
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O SI\. MAn7r>I FI\A!'ICISCO:- V. Ex. e o es
malte. 
· O Sn. F'Enru.:nu. YtAN>IA!- São elles que 
brilham. · 

Sr- presideate, u. repartição da justiç> é a 
mais importante do imperio ("-pai().dos); o ser
viço quo :1hi se faz é de cara.cur r1uasi di,•lno 
o como tal imprescindiveL (Apoiarlos.) 
Qu~ grandes hGrisonte.~ não se abreru diant~ 

do nobre n:dnÍiitro 1! 
Org.tnizar uma justiça forte pela au!t indr,

pendcncia., pola.s suas l•>Zos e abnegação ; pre
p~rar uma forç~ de vígiLncia p~r.. prevenir o 
m>l, dirigi!-~ e fortalecei-a peb disciplina ; 
a.comp~nh.ar a lei dl!sdc a su.u promulg$ção Mé 
fin_d execução, a.trn.vcs.!5a.ndo o juiz, o réo c 05 

admi niRll"adores (hs caSil.B Cllt q ua ae c o.mprcm 
:~s scntenç.~s, são serviços de ordem moral, in
tellectual e social. (Apoiados.) Si ou pudesse 
fazer utna cou~~iluiç.U.Q uu eab.belecel~ pr üic;13 

· pal"la.mcnt.J.res, diri~l : o ministro <l.a jUstlca. 
· não l'OO~ pc~~cncer r< JH~tidos; a sua pasta. deve 

csl.al' for-' d .• inlluencia da politk• (apoiados ; 
muito bem) : só assim poderá inspir .• r a 
alt:l confiança 'lue devo merecer o chefe su
premo da justiç , do p•iz. 

O Sn- AxnnAI>l'l FrGII>:r~A: - E' o chefe do 
par Lido que está no poder, fazendo noro.eações 
de magistrado' c da guarda nacion1l. . 

O SI\. B.EzEnn,,C.,VALCAXrr :-Não 6 actual
mentc. 

Esti porcj UO o noure daputodo \em r~zlio om 
dize:- f{UC é. uma. ~ccoraç[o. 

Collocam·no na fren lc para ra.,r a facha<b do 
partido consel'va,lor. mas a doutrina é aquella 
('-'pontr.<nAo para o· lado do Sr_ A"'lrada Fi
gueira), ci fcn·enha. 

O Srt. A~Drt.An~ Frr;uF.ntA :-Eu digc> o qua 
penso; V. Ex. dita por "ua parte. 

O SR. FF..nf,>:l!U VrA.~X/1. :-A pGlitica in!luc 
fatalmente sobre a justiça o e umo influencia 
pastilenei,l. doteat.wel. 

DaqlÜ sahiram dous systemas: a franCO!., do 
juiz q "-c compra o seu lagar. se~u ndo a pra
tica da \•clha monarchin,-e do juiz eleito pelo 
justiçado, doutrina dos gstados-U nidos. 

0 primeiro p rodu:r.iu a ina.wavibilirlade do 
ma.gisLrado, ic!Ga qn~ p:.!.Sséott a Eurotla in
teir-a e dominor1-;.~. .... 

...0 Sn..~ RATlSKO:-õA. ~-Umâ g-a.ranti.a irnmen~n. 

O Sn.. FKRRE.IltA VIAJX!'IA :-. _. o segundo 
produáu a instabilidade do jui~, a corrup<;ãO 
tlajustiça., o clamor que levantou a l"l!jmblic;J.. 

do• E>L:idos-Unidus cont1·a o JH'Oprio systema 
por ella adaptado. A-compra do logur pelo juiz, 
em :si, ~r-a. principio f.üa.l, desgra\-.ado1 mas ern 
sua.s consequo.ncias foi prolifico, fundou essa 
rongist.ro.tur,l. da. Fra.n~.a, maiOi gloria dn qu.:"J 
5eus cxe:_c.itos (apoiados); fundou essa magis· 
tra~ura 1ndependente que tem a:ravessado as 
revoluções intacta quando :;o seu lado cahiam 
8S dymnastins c rolo.va.m os thronos .. Só no 
meio desse rio caudaloso~ du.as magi"3.tratu.ra.s 
ft?a.ra.m firmes, ambas tr8.zia.m o seu pOder do 
eeo,; a. magistratura da religião, que é o sacer
doclD, e a. ch justi~~ que é o poder ,judici:ario. 

Qual ê a primeiro. condição, intrinseca.t in
tellectual ~ m_oral.. pa~a <)OnstillJ:Ír um juiz 
capaz de uupor sdencto ao venc.tdo e de fa
zer respeitar a sua sentença? A indcpenden-
cia. (Apoiadas.) · 

. A indopendencia do juiz se resume, Sr. ['"e
Sldente, em duas condições moraes. E' pre
ClSO quo nada tema, e que nada espet·e. ( Apoia
dos.). Q11en> espera teme, 'iuem 'teme espera, 
(Apo•arl~;s .) 
• A ~ossa magistatura estari nestas condi

çoes ? Posso afiançar-vos que não. f11ndado ao 
proprio relatorio do an tece•sor de V. Ex. e 
principalwente no projecto de reforma que 
vem a.nnexo. 

Previno ao honrado ministro que não pode
rá dotar o seu paíz com a magistratu!"a. nas 
condtções do oi!erocer garantia, sem enton
der-so eom n seu colle!l'a do ímperio. 

Alli osti a font~ , o viveiro dos futuros 
agentes da administração da justiça; magis
lrados_ A< a.cad·rm"s de S. Pa.ulo o a. do R&o 
cifll d r~vem merJI"C!r _ particula.r !l.tlGnção do 
honrado •uini · tro da JUstiça. de accõrdo com o 
seu collcga. do imperio. 

As scienci~• jurídicas e>tíío em manifest~ de· 
ca.dencia no pai;.: (opaia.dos); e é preciso r.jer
guel-as como condição essen,.:ial para a 
const~_tuição dn. nosa:a. futura magi~tratura.. 
( .lpov,dos.) B' uma sdencia >em afagos; nao 
tez:> merecido o bafo salutar c pod·,roso f[tlé re
antma. os mortos neste pa.iz, qne resuscitll. ~até. 
levanta. melhoramentos, e progressos desco
nhecidos. 

Ha. uma cerl.a. J· c.pugnancb por tudo qua.nto 
inlere<sa :l seiencill- do di roi to (apoiados), que 
entretanto fez a glo_rta do p~vo romano, qua 
haver1do dcsapparcctdo como 1mrerio peh for
ça, ma.ntt!m·se como imperio pelo direito. 

O Sa. Bl~zEnu.t CAVAI.CAN'.n:-A vcrdu.deil~a 
gangrena deste pai:~. é não se rno.n terem os di
reitos do mer,,cimcnto. 

O SI\- FElHU<lll.A VIA!<:<A:- Muito npoiado 
nern ê possivel que o mf!recim~nto ca.minh~ 
dçsembaraçado, quando, como já disa0 1 o nobre 
mir1istro da. .i 115tiria1 não se póde libr;rtnr da. 
acção e rla infla_ ~ nci::L dn politir,.,'l, que não é 
san:i.o urw.l lei de cxclusivisrno4 uu1a lei de 

;proscripc(iio elos .;n··ritÇ>s, que: n!!o "ru;r ~encem a 
'uma-ccrLa. parcialidade ou 'luc pul o mP.no~ não 
sobem os degt":ius dã B!lc:.vh do p.odBr cmn 
g1·andcs p:.tronos. (.ltpoiados.) 

Um _d<>Sfavor se sente con\r~ turio que tem 
relação c01n os estudos jul"idlcos c cum :~ ma.-
g-is tra.tura. . · 

V. Bx. sabo rtue n:io sou dos I{Ur.. mais .s() in
terr~ssam por fón.na.s l!:l.teriores, poi" apparal.os, 
por fi tas, q •lalq uor que seJa. a sua cór. Ser i' ató 
incompativcl corn um philosopho toma~ qual
quer interesse por acmclhante vaidade. 

MM, em wm paiz ero que os peitos ja n!'o 
chegam p~r:> collocar as colldecoraçües de dtf
fe rentl!s ord ~n! o por· sorviçQa di versos, :.L ma
gistra~ura tem sido proscrip~ e.Dmn que sys
ternatlcamente de todos estes favores o ga· 
lardões. 

O Sn- PnAoo.PlME~"rEL'- N~o wnsidero ÍBBo 
um m-:1l, considero um bem. 
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u., Sn. DEPUTADO;- Esta excopção é que a 
honra. 

O Sn. LouRENÇO nE ALUt:QUJ<ll.QUE;- Então 
a condGcora.ção não ó umu honn. 1 

O SI\. FEI\I\EI!U V '"-1':<.1'- Senhores, a este 
respeito repetirei á camara o que disse o Sr. 
GuisoL; desdenham-se muito as hoor~s, porém, 
tonho a minha casa cheia de pretendentes. 

Não s·ú si será indilferente ao magi,trado 
te r esse testemunho, mas Rei q 11c é d'Jver do 
governo dor-ll>"o (apoia!los) ; principalmente 
quando s:ro :-lttcndi los e talvez com exa.gero ou
t:ro$ _serViços somenos, porque n;l.o ha nenhum 
quP. po~sa preferir ao da magis tra tura (apoia.
<tos); Vtda obscura, c hera de perigos, de priva
ções, o digamos, do dependcncia;;, que é o seu 
lado fraco e f.ttal. 

O Sn. F.::r..rcJo oos SA.xToro: d~ um npa~:"te. 

O Sn. FEnRl!lll.A Vv..:'\.X.\.:- Pa.rooe-JÍla que 
o nobre dop11tado tem tendoncias para Sllppri· 
mir.., manifestaçii:0 a m·ds UrilhanL: da uos:-;a 
fó-rma de governo, e. receio que vi rr.uito alóm 
do EQ11 pon.same n ti). 

Uma luta persistente dá-se cnti"I'} o mag-is
trado e a socie<bdc. A sociedade rcctam\\ del!o 
c da sua intefFidaJ.c o qnc ~c pódc cs:igit· de 
um heróe. e a seu. turno nega-lhQ o que (}QU

cede largamunte a. qun.l.ctuer outro fhncciona
rio. 

Não é de boa p•·udencia pôr em contribuiç~o 
a digniUade, a. Lonra e o cara.cttH' flO rnagis
trado todos os dias ; .si peide sc1• heróe, I'epe
tidas vezes é urn rna.rlyr ; e a.s mair:s dellas íra
que.ia c cahe, pot·quc a natureza huma-na nrt.o 
está. p•·npara<la pat·a essas grandes p··ovaçõos. 
(Apoiados.) 

Nem é justo qae aquellc que servo,;. socle
<iade seja forçado'' razol-o " troco de seus pro
prios sacrificio>. ( Apoiaclos.) 

O Sn. J. PExm~ : - A moeda da monar
chia •!:=~LU. um pouco de:o:iacreUiLalla c nJ:o Í.tz. falta 
aos magistrados . 

O SR. FEnnEIRA. VlA.~N}t.:- A rna.gistt•a.tura 
preci~a. pois, de inuependencia, mas d:. i nM
pendencia quo vem da cnlmn, da serenidade do 
sou cspirito pot• n:Lo ter ninguom a. tClllOr nom 
a esporar cousa alg-ur.a;L. Sej~ o nosso m~-..gta
Lrado, como o ma.gislra.do inglm~, êol."tezoi:fl umn. 
só VGz-quando c.; nor11eado-, e após a. su::t no
mellçilo a car,·cira seja <!eterminadn pela lei, 
sem maia in ter-.enção da vontade e do capricho 
de quem qu<Jr que •ejn. 

Do que snr,•e a perpetúidade consagrada na 
constituição, quando a magislrntura estâ su
jeita ~s promoções? (Apoiados.) A'luelle prin
cipio fico. destr11ido por esta pratica. 

Essa perpetuidade é j ustamentc i namovibili
dade para que elle nunca. perca a• condições 
em que· ficou collocado na primeira vnz. 

Sou de opinião que o juiz devo ficar no 
logtr para que foi DOffil,ado até a SUa morto, 
sem promoção de especie alguma ••. 

O Sn. Ar<nRADE F1GUEI1lA : -Aqui tem seu·J 
i.nconven.ientes. (Ha outros apartes.) 
. O Sn. F .enn;IRA VrA!<N A:-... IWlS no Brazil 
lliio praticaria esto principio. As promoções, os 

melhoramentos, a. 1- 'VallLagen"", que o miui!SLro 
pórle dar o negar a um magistro..rlo~ o colloc:1.m 
em posição de dep<>nrlcncio, quo tira toda 
a ~na a.u toridadr~ c a. maior 1 Ja.t te das v~7..es 
supprimr~ realmente a dignidad' ' · 

Não S':l expEe:trn e.&:Bl.s promoç:í~a polo ml')
recimr•nto , m..1s p·do favor do governo. 

Não quero, Sr. presidente, recordar factos, 
(1ue espeL'O não serão repetidos~ do ~t 11osenl:l.ção 
forço.dn de mugistl'il<los. porr1uc b~o é mn atten
tado 1·ivo, é uma. violencia, '""" brutalidade ! 
N:i.o sei c.om que elevru;ão tle voz clO\':t. prott::star 
contra semcllt:~n~e att<mtado . Condcmnar nos 
recessos do poder, cober ~o pelos reposteiros, 
nrn I11agi.!ür;1rlo, sr.m f'i~l' o11vÍdo. ê utn~ hruts.
lida:lG, venha de ond·, vier, é uma brnt~lidade! 

O Sn. Aos DUAD.E Frou .,;«.~ : - Apoiado. 

O SI\. F:>.'l\!lElliA V[ANSA :- Cou; qne titulo 
G.carão· e~s ·s magistrados na opinião e no 
c0111:eito publico ! De vcndC<lo cs da justiça ! 
P•Jls é justo, .13:cnhoros, que o e~cr;tvo~ o ho
t:•~tn da. ultima condição ~ocial, nfi.o p:Jssa.~er 
j ul;;:-.do .sem ser ouvido r! sem tlefe~a, e quo 
'J.'!lH~Uo que julg~ os homens, o magistrado. o 
sej:l atraz dos repo.sLeiros, no so.gredo e na..s 
confidl~ncias do poder exocativo '~ E' uma. bru
talidade! 

N u.nca ·th~e dispo.~içllo pnrn ser magistrado ; a 
minha alm:< não e p I' C parada para essas func
ÇÜúS; m~s. si tivesse~ não u.ceitaria. no Brazil 
semelhante cargo, emqmm to não poss11issc !'I. 

c~rtcz~ de que or.1 impossível que me julgas
som nos conselhos de ministros. 

Parece que ncs~a let-rn. o cspirito da malcdi
ceneia e da ea.lumnin. substituiu o da v.r!rdadc e 
d:"L justiç..'l.; p·•rec:l) qno n.io so n.m.a a honra e o 
caL·nctcr- dos out ros hiJmcns. 

Fcrarn julgado" na. êpinilío e no eoneoito pu
blico como m~gi~trndos Cj uc yon<liam a justiç~, 
c ontrelanto o g--u\·crno rn·1 mlou aLuimr-lhc.s a 
apo-'iont tç.\o! Não soi 11uo dúC~ldnnci·L mn.ior: 
ai. daqucllc f!UC n.poscnL:~ o (pie vendo n. jusliça, 
oi; si do que pmtic• este to;·pc mercado ! 

O S!l.. AxnRAnl: Frm:;EJnA : - A aposenta
dor ia ó o p!'l;mio doa bons serviços. 

O SI\. l•'ERnEm.l V!A;o,:<.\ :-Em outros tcm
poB roclMncí c protestei contra semelhantes 
attl'lnlados, o o f.aço n.inih agor•a, porque 
quero ma.gist;•aJos indep·mdentos. E• uma ga
rantio. <tue int :ressa .~ todos, desdo o primeiro 
ao ultimo cidadão. 

O Sn. A,;oRADE FIGUEIRA:- A lei hoje per· 
mi~t~ no governo aposentar magistrados. 

O Sn. FEn.R.EIRA VrA!'lSA:- Ah! Mas iasê é. 
em condiçOe.s regulares. 

O Su. ANDIIAl)F. F:GUEIM : -Não, quando 
se prova a venalidade mesmo, ha. impossibili· 
chde moral de servir~ 

0 SR. FE11.REIH"- VrJ.r<SA.;- Cori.&iderações 
pessoa.cs pmlem Jesyiar innocentemente o go-
verno cla rigorosa justiça. quê deve a toclas a• 
fonccionarios publieos. A legitima defesa. dos 
accusaolos, o direito da accus~ção publica, são 
principias inalter3veis _em um paiz con.stitu
cional, livre a 
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Pela minha ;=t~ não con cedo a i m),lecca.bili
dade a nil1guem, nem sujeitaria a nunbo. vida, 
a. minha hont•n c a minoo propriedade n jai•ee 
dessa ordem. E.~se C o systema. ouLigot é o 
syst~ma da Ordenação: o rei é a. lo i viva. 

Sr. presidente, desculpe V. E >:. esta. parto 
um pouco ma.io Mor g iea. e consintA q uc vã 
por diante. 

Cumpre nivela•· a condição de tO<los os ma
giJ;trados, juites, d~semba.rgado•·es ; convem 
supprimiL· as promoçUt:::~o. As YauLa.geus qua o 
governo póde dat•, são muitas pela dcaiguald~de 
resultante dos logo.res. 

V. Ex. sabe, nesta mo.gistratctro. do· Brazil 
h:~. inferno, purgatorio e paraiso e neste pa
raíso aindo. subdivis;ico de mJior ou menor 
beatitude e felicidade ; (Riso.) 

Os d<lSCOnheeidus ou sem prlltcc~.ão, embora 
tenham ãs vezes rcle'l'antos talentos e não ccm
mum capacidade, são lan~.ados par.>. os ~ermos 
quasi inhJ.bita.veis, ~ :~. hi vão inic iar :l s u:L cn:r
r cira na mo.gistra~ura. 

Algum promotor, algum bacbar&l que não tem 
logar, atira--se paro. ahi , vai aprender o officio 
de pretendenh, porque o juiz municipal c o 
promotor publico até chegarem á cupnla., ao 
supremo tribun·•l de justiça,si ó que la cheg:>m, 
o seu officio é sempre de pretendente. E nin
guem devo oolicitn.t• menos do quo a.q uollo quo 
l'recisa de toda a sut> independenci~ p:~.ra j ul
gar os direitos dos ou tros. (Apoic<dos.) 

Ora, distribuidos o• lagares pot· cs to modo, 
com vantagens do pr0pinas, de braçagco$, de 
melhoramentos, qu·•l não é a inl11lonoi.,~ q11e a 
politic>.> exerce sobre a justiça, e o P,odor quo 
tem o ministro po!Hico par.> distnbuir, não 
em beneficio da !luminislraç.ão do set·viço, m~s 
em proveito de sua causa partidarill, os cargoa 
de 'j udica.tura 1 (Apoia4os.) 

E, co usa estranho.vel, Sr. presidentG, na 
proporção em que o emprego creaco do yanto.
;::ens. de eommodid~dos o de vencimentos para o 
ma.gistra<lo qne o oxerce, dispensa na intelli
genci& e no traba.lho . 

O m.olbor logar de m:>gistr:.do quo conhc~.o, 
pelos grandes rendimentos que dá, não reclama 
absolutamente mnita intelligonein , Gl:igo tilo 
sõmcnte o cuidado a~ assigno.r o seu nomo : 
L ira; L ira e Li>·a atô o fim do anno e eom is to 
:mferc 20 ou 22:000$ a nnuaes. ( Hilaritlade.) 

São · logo.res p!l!"S os privilogiadoa, para oa 
filhos mimosos da terra.. Si estivesse na Austria 
diria- para os a rcb.iduques. São l agares de van
tagem que não cOt'respond~m ao serviç" (apoia
do3);- e entretanto, são estes que nito podem 
percorrer o magistrado. 
. V. ~x. compr<!hendc q uaD.tos mngistl·ados têm 
a cub1ça naquelles logarcs, e quantos pode•n ser 
favorecidos confurme O> seus desejos ! 

E' preci•o aMbar co rro es to. desigual"lade, 
(apoiados) dando a taes magistrados ordeno.dos 
fixos c as li,r:>.tificações qae devem ter, de modo 
que um juiz lá dos confin s de Mato Grouo niio 
tenha a pretenção de vir para o. córto aooig nar 
o s eu nome proprio e receber 22:000$ e br~ça
:lOna. 

E•tas de•igualdadcs só se explicam (apoiados) 
pelo favoritismo que anniquila este p:Liz, e pelo 
Interesse quo os goYernos têm tido em man-

ter uma. c~ntrali.zs.çio devo~-adJra (muitos 
apoiados), em quere~ e:.:.erce r pet'ma.nente
men~o influencio. sobr~ todos os poderes conoti
tuidos, iní!aen cia. de que ningl1ew escàpa, uns 
pqla ame::ça, como dizia Machiavel , outros 
pel~s seducç~es da corrupç~o. 

Que magistrado terá a. audacía, aiud:J. ques. 
o.v~nt~gc pelo seu bom nome e alta in telli
g encia, de pretender um lagar celestial n~ 
cOrte do Rio ele Janeiro (>· iso), si nã:o g<.lza r do 
maior favor do mini>tro e nao tiver os melho
res patronos~ 

Si o nob•·e ministro de•esse podi t• á camo.r.. 
algum subsidio de maior vulto para. o ma.gis
tra.do, seria, como n.o regimen antigo, arn f:lvor 
daquelles que vão exercer a justiça em Jogares 
remot.os (upoia<Los) , dando-se-lhes.a vanto.getn 
do tempo duplo, g~atifica.ção on ordenado 
maior. (Apoiados.) 

o sà. R.\TISDONA :-Como deviam ter os des
cmbar~adores de Mato Gros>o e de Goy o.z . 

O Sn. FEJ\ll.li:m.~ Vu:'!:-;.<: - 0> pob res cc.n
dclllllados ao circulo da fogo do infe~no , em 
"Vão bradam, cbmo.m e reclamam; aens grito• 
não chegam «té o ministro d" justiça. Ha alli 
con cl emuados sem esperança ! 

011tros vão aaúim para o purgatorio. (Riso .) 
Não vão mal, porque dizem que ó o lagar onde 
devem estar os p l dres (riso) , m>!, emfirn, v~o 
sem esperança de chegar ao ceo . (Riso.) 

Ontros, c são poucos, merêc~m e~tas varas 
da ~a trimonio (riso), da favor muito especit.l, e 
aSSignalam-sc no paiz sómente pela gra.~a que 
recebem e niio pelas pmvas de merecimento e 
assiduidade no serviço. (Apoiados .) 

Razour:\t Sr. ministro d 1L jnsti <;:l ~ l"tl.ZOUTB. 
igm•l em todos, que n inguoin soja mais ~!to, 
que tenha m:>.is vantagens! Igualdade per feita. 
(Apoiados.) Será tambem nm meia do linar-sG 
dos incommodos, das importunaçõa" <loa muitos 
pretendentes c dos innumeros patronoa. 

O Sa. l\ú nu (•ninistm da j"'sl>ça) :- Conto 
com o auxilio de V. Ex. 

0 Sn. FERREIRA VtAi'õSA: - Sem duvida Dt\
nbul\)a, mesmo porque meus filhos ainda estiO 
muito crianças e não podem S(lr· magistrados 
(riso), e quando o quizessem não teriam esse 
f:l.vor porque seu plebeu. (Ri so.) 

Sr. p residen te, na magistra tura dá-se o que 
se ve~tfica em todas as outras organizações do 
Estado : o descontentamento dos serventuarios. 
A wagi.~trataro. estn triste ! 

.Anligamento quando sah ia um jovcn d~ uni
,·erúdada de Coimbra , então a nossa Athenas, e 
havia conseguido rGnome e fama d e bolll cstu~· 
da.nte que chegasse aos ouvidos do r ei, eato 
ordenava ao seu ministro-para os tribunaes
como em,outros tempos se dizb. par 1 o claustro, 
para os jesuitas ou para o exercito. Hoje quem 
é que manda pâra os tribunaes! Quem são os 
deotinados a estas funcções ~ : 

Os hom~n~ do mais talento 'e>tão pedindo as 
su:J,s exonerações ; querem escapar da. ma.g is
tratuTa que os torna incompatíveis com a. po
lítico. mantendo~lb.ea umo. po;i~ mà, c ll!m 
v~ntagens. 
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Os ost udos d:1.·; t.lcu1(lad.,.~E esLiio em o.ompleto 
abandono, em I'Ír·,ude deste pl"incipio do r·cgula
mento de i9 de ,\bl'il, da mag-n~ c:ll'tn, ela idJa 
m.«a em m:ltGrb. da instt-uc~ão:-os profo.ssoroo 
obrigad!)s a não ensinarem. díscipulo3 com o 
dever de não aprenderem. Que inconti•to ach~ 
lJ!ll ma.gÍstrodo ~ OrdGnados magl·os; o csquc
dtncnto, n. injuri~ o a caitunnin., t{)dos os cHns, 
som meios {le f:Hrit<.:l-1.\! scru •l·fe~Sa. possircl ~ 
Cmnü livt·~L·-sc de um:t impt•cns:t Ug"g'i'O.,Lv."'., 
aqueJlc que !>ml tem OS fCCU!'SOS nCCGSS3l'ÍOS 
p3.~·~t n1ante1· a. fc~milía?. Fi~a!"!l condonnudos :~ 
n trd r cnll rulo", n F;olf~·er e:m .s ]~ncío as mn.iorcs 
falsidades .. ox.pondo O SC:t Câi'U.ClOr :i inju:-.iJ. e ~~ 
má I'Ontadc 'L'W lanl.o ahnntlam JlCSLe wundcl. 
Ch;w.l~l-S6 :~. jslfl :1. lil.H)t•d:ulf"! do~ rr1:11:r; oplwi
l•1iL·om o:.: hons~ ;\ libm·d:vle de c-nlc-i~L·c1H o~ 
hou.1. par~\. nfio .:;e clcfcndcront dos u\~llS. 

rv Pl'eei:;o <'1'-lC os pod':~·cs ee combinem, 
concal'dem nas eonvünicncias c lléc~ssidades 

-do paiz. 
.:\s assêmTJlêas pl'uvinciuc::; não se podom re

c.uSàl' a concel'tal' COill o govcl·no gel·al ücerca.. 
<h (:r<laçlin c rlis lt·ilmiç.fin de novns comarcas e 
t<:1•mos . .Do contl~~!·io, o quo acontoce ·~ Cadn um 
ele nôs. firme no ::cu direito, inaba.bycl, a a:s
s~cmhléa. pl'ovincial crê:a as cOlllil!'"C<ls; a <~.ssem
blr.lu g<a•al não vola os fundos: • .A con.dusão ~ 
lllu couilicl~ t cstcr·il. 

Ó St~. C.\SDmo IH~ O r,tl"l!:llU :-~la• a a;sCJii, 
hlC:\ gorai C uhrig-arla .a vOL3.t· os fnn.Elo~. 

O St~. l~r;ruu:rn.\ Vu.x~~\.: -Não posso entL"<H' 
w.!-ss;~ di!$Cu:o::são, alhcb. ao n::;smnptu: f.'ousig·w• 
:quJI"li'LS tUH f:t t lO •l'.lB SC lo tu tl:.1d0. 

o Sr... CASD!DO DJ·: nu\'E!P..\ :-Ondd "ú deu? 
O SLt: F.r:r-.. U.E!lt.\. \'u.::.I'~A~-TcnL luwido cre:t

çio de comal·cas. o a n:::.semhlêa. geL"n.l não Lem 
(ht.1io o,:.: fu mlo~. 

O Srr. UAxlltOO 118 ÜJ.Incnu :-NJo apoiado. 
O Su. li'~n.n.lun.\. VL\N:\.\.:-At6 so osLalJcle"cou 

Cin loi de Ot"']amcuto (jUC nUo se poderão prove1· 
com~u·ca~ s~m r1uc scJtm ~ro tadus o:-:; rcspecti\'os 
funJos. IJoL~ consoqumt<:i~"L es~:·~ v~ndo o nob:~e 

doputarlo que fi cam na rlcpr,mtlonci;\. do c01•pn 
lcgisbti Yu. 

o St',. G.\:WlJJO DI.!. tlLin~nu. ;-:\Ias r:a;l:a não 
tOde negai'. 

O St: .. .Z.l~U. ~- Nf;o d:!,·e negar. 

Est1\. liberdaclc parcc·.c:-se muito co.a uol Yi
nho qac os l"~Ot•t.uguev.cs t!·o u :x··r:u~l c r1uc ch:l.
mntü liberdade; embt•iag.<-os, pr·ejtrdico-lhes ~ 
S<L ud.e 0 ta.d~L VOZ dito nti:lÍS lcu·gas U~ 5U:ll:i pa1-
XÕ~S. (Ri so.) A liiJ•~rtladc U nma palu.vl'i.l. ·quu 
encanta, sedu~, ::t.rrcb:\hL ; rnns liUnsi somp:o 
J..rarlu.zidn eru f;\dns ê unH\ LYra.nui<l.. Serio. n~.·
t:. r:!ss<lrio Í.lzel' na 1cgisb.ç.ã:o i:eful·ma~ no senti
do do acautebt• a t·cputaçiio, a fama c o 
nome do magÍstt•a.do, con~ril. c..-s ux.ccssos o abu
sos dos litig·antes fraLJ.dulentos, 'dü~ -·:cncido:s 
l..JilC n.R.o so querem r.jsign:.tl' !i. vktol·ia do con.
lcn(lor. Nrio scrin jn.:slo condcJUnax- essa impl·on
sa íl publicar S"l'.?.tuitamcntr; i.\ d~fc~a do ma-
gislt·~rl(l ·~ O SR. F.~tn~ui:nu_ Vos:>:.\: -Este ::l.l'g umenlo 

n :; 1~. Pruoo PJliE>;'rF.c.: _ l"o ''"' cruol, do noio páàe é improílcuo. DirGi no nobra <lopu-
orn. nu\lar a iulpl·~nsn. taào, como di:-::i~ um ingler. : Sabem o que o 

pm•lamento irJg-l(~Z. n:lo 11Udc ~ g• fn.1.e1• •le tlm:r. 
() Sr.Fl.-:l'l t l·:!la \"1.\.:x~.\.~-~~:.o ;ullulllo (lÜ'ciLo mulher o in hof110m. (l~i.~o) 

~·on. ll":\. dil'cilo: podia s..qucllc .... 1u"' Lem (l ~ f1Ze1· u 1 ~ Sn. c .... xuroo o:~ Ouni:m_.._ :- () pm·1:z.ln~nto 
m·Ligo {):lg'iU' a defesa, llll, enEi.•.), funrle o noiH·c póJc uog-~1' a ·.luta•:ão jlo lmparador l ~~i-:J püch. 
u1lni.slro um t c:•tb:.a destina~!.:\~:.. dr,fe"'a da. l i1rt· -

gi~J.lr .lhU',1. 'Jn!lndo :1g-g-1·o:lirb p·•ln impt•ens::t; 110 O Srt. FEmlE!tU. YL\.X:X.\.: - Sú não pUde 
supr~mo t~ibun:d, nn. rolaçi.ir> 0 c;n bdr:~~ os far.Cl' ele nnm n mlilCl' un1 homem; c la.mbGUJ nfio 
autrv.:; logo.rcs. pôd~- corno ~li~ i~\ ontro inglez- do t1·cs ca.vn.l-

los fa:t.:er uma ('g"lt~. Apo~n1• de LCL~ pm• oud~ 
E' evidente qae uiio pode fic~r neste csLndo es•:olhcr, niio pó:lc. (IIi>o.) !>si:• plu·:~so,p •rdoc· 

;_1. situação roO!'::t.l cb mJ.g·islratura . ml! 0 nobre dcplttacl.o, ns~a. pht•aso do ntlo pdde, ú 
O .wou pc.s;;oal é m~iordo (llle dc\'.Cl'~~ pnrl1 hem muitas \'C7.::!S rcp~tida. n scr\'e Uc g~L·anl.ia, 

s~ rccompcn:;:.u• os milgistrados, atteRt."l.S ~B .neste p:1.ú.., a. alguns simplr~ri.os, qua jü. sã.1 ali.âa 
nossns cit•cnmstancius fin:tnccit·as. em po9.ueno ':':mcr~. D1_zta-m,c nm <~c!lc< r. 

O Sr.. ZA>IA:- E' p:•eciso Mtontlc1· p~r" a qucnlttnham k1to uma Vt~lcnct,.. <) dm:~-mc 
<lxtetlSãO do r·•i~. muitonmargar:tdo: Consulte! um douto:~dvogado 

o ~ ~· D \' "\:-< \ '\I· m s relu c-. (e clle o ct·~) eotc deu-me um p~l'Ge<>r. 'lua 
. '· n.. ER LJ~nu . lA .• ~ : - ' g u '.. ~ Jll'incipiáva. ~lssÍul .:- Nilo j)O<lc l\. autoridade 

(:i'je3 são pass.iYei;.;. 
~i'il) ó o!Jjeeto (iue poss:"L set·v.ir de discussão far.el' i~~ ou -o~tuülo etc. Engano~ ... me : .cu 

U9. trilmn::tl c um ussump~o d igno do c:.:.amc e fui yitilll:A. elo advogD.do i t:lnto aautor1dade pode 
maclitaçuo do g~uinote. Lanço apenas ~ idéa fa•e•· 'luo o fez. 
certa <lo que püdo ser effica~mcntc aprovettada. O St .. J, PEwno:-Par~ oppot• ao-pódc ou 

O Sa. Z.nu:- Seria dar ao goyerna facul- não põJc-ha a-d•"e ou 11
''

0 deve. 
dade de t·~s tdJJg-ir ntt;olbniçõcs à.t ~sscmhl~~l. O Sa. FERl\El:r..A VL\.:(:\.\:-Mas em Uln p:J.i:& · 
proyÍncial. em que bn. quem possa tudo, como duvidar que 

o s~. Ft>tml'IR.\ \irAN~A:-:\ão YOll l' .ra abi. [lOSSlllfl nego r dJnheiro [lara i~stallaçã? d_e CU· 
_ mat·c'" creadas pelas o.ssemblo•s pro v 1 nctaes ; 

Devo dtzer ao nobre rleput:ldo que nao hn !l'?· •• oohres assembleas pro,,inci:J.es ~ ' 
v orno sem accõrdo dos poderes q u~ o const1- .. ~ . 
tuero. Si qui7.C$SGmos leva~ o nosso direi Lo At<i ~::iR. c,~:snmo DE ÜL!VEHl.A.- Nos ta p:J.rle 
o extrBmo n todns: os demais pod:;res nwnife~-~ multo ttpola.do. . 
t<lssem"' mesma tandencia, fique o nohte dopn- O 811.. FEt<REr;t'' VrA"\:<., :-: NoJ mesmos, 
tndo certo d~ qnú o conflic to ~rã incvit~vel c aqui. am conft<lenc ta, temos consctencU> de 'J.UC 

vcn~e;ia o mais forte, não c~crc.cro9s to(loii OJ poderes qu.e nos -for.am 
v. vr.-8 
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~enfiados pdl\ conatitll.ição do lmpe'i~ (<>poia- Por ell~ se vê que o ministerio da. justiça em 
dos); c, si niio levantamos a c~beça p~ra sacudir 1816-18:!7 tinha um orçamento de 693.000$ e 
este jugo j:i insuppo:•tavel, como ndmiJ•>mo-no.~ gasto11 ô~ô:OOO.~; depois teve 867:000$ c g,stou 
li<; que não seJa atlendido o voto, a uelíhcraçíio 7iíl:OOO$, c assim foi des~nvolvendo-se a dcs
•la' assemhbus provinciaes do Br-~ziH pezn, de modo que em 1879-186() a despeza 

0 SI\. Z,Ul.\:- Isso 1esponde ao q•lC 0 uohre constante da synopse ó de 6.721·001l$, ten~o 
!leput.ado disse, ha fHHH!:l, que 0 parlurnent;o SÓ rrincipia.Qo em Seisc~ntOS C tantos; temos, pOtB, 
niio pódo fazer de uma mulher ur,1 :1omem; n<is um des~nvolvimcnto de 103.918, cntquanto que 
11 ~0 podDmos fazer causa ncuí1uma. na receita foi de 8'?.7-123:00u,woo. 

J;). se vô q uc a despeza. não guarda proporção 
O SR. FERREm,, V!.-\XXA :-':\los com a dif- com a 1·eceit:l. Insisto pela idéa de não admiltir 

fe1·ença que o p~rlamento ingie~ é.pelo muito dcspez~s com serviço' permanent''"· rlc n>o 
que póda, c o po.l'larncnto brazilc.iro 6 pelo naJa. conco:·rei' partl. gr.stos orçamentnrios com. r~
<JU0 pôde. curs~s c:.:traor li~arios de credito. Para soppr:t• 

Um pódc tutlo c o outro nllo pódo nada ; por as u~sp0z~s rleve.se 1 •.-vantar, caso ha,ja. aconte
isso nmbos não pódcm f~7.CI' de t:m~ mulhel' cim~ntos ia.cspctodo~ ou imprescindivoi• ne. 
um l1omem. (Ri.~o.) c~~wlades. mews ma>S wnfo~mcs com as pra-

Sr. presidente, não posso dcix.:ar de lo!.l- Lica.s elo go\'erno liv-re; hnç.am-sc impostos ern 
var-a illu~tr.1 commissãn r111e rleu parecer soln·e vo:~: d9 contrahi1• o~np1•or;;timos. 
''orçamento do rninisterio da justiça pela seve- A este res~cito devo aos nobos deputado~ a 
ridada c zelo de que se mos~rou possui<la em sc::;uintc observação: ha um' diíferenço. pro
reduzir as dcspc:t..as ; c tarnbem com bilS- funda cnlrc. os p11•tidos libcr>.ll c cons~t·v:vJor, 
t:l.ntG pt':J.ZOl' lnuvo o SL·. min1str-() do lmpol•io~ estando a. vanb~em do ludo libeL•o..l. 
pelo muito q11c so mostrou acccssi,·el as obscr- Quand<' digo cmserva.dores roilro-me ;i. idóa 
vações da opposição conservadora, no sentido de politica, a esse partido de caractor ge,·~l, uni
'~lc.lhora~· as fi o.anc;as c roduz ir a; su~s dospo~a.s ; ver~o.l. Elle distingue-se do p~lr-~ido liba;-al 
o o Yoto uno.nirnc da ·c~ma.ra rc.mettendo o o:-ça .. l cmt1·c outros Tlonto~, poh seguinte: 
rn~nto á c-ommissão rcsp:::ctiYa.. é. a te,stomn..- O p:1rtido conso~·v.adm· nfio á nem deve se~· 
nho da. su~ sinceridndB no Lnclh.oraa!-ento que facil mn ioVt\nl."\1' imp0'3lCIS, po~qne. em :;er~1 
''mprehendcmosdc fundar o lOI'narpermanentc ac~usam-n'o 1le impopuhriJ.ade; dCI'C quanto 
o equilibtio da recoita·co:n a. dc~?er.~. a.ntes bnçar-se ao exp(}dier1tC do p;.~.pel-rnooda., 

Entendo quo nestr .. mrttaria li~a so podem pONJ:lW O r•octuso qu'' não dopGnd~ da :tcç.::io~ rl:t 
estubeleccr votos de confiança c do política. inlot·vcnçüo do povo ; i1:1o obstante, cx:anina<la 

Nem o ministro s' •leve reput~r \'cncido por a h isto·ia. os liberMs nilo têm omittido ruettOS 
quo a c"m2.t'~.reduz qu~1qu~t· vc1•h:t de seu or- p~pel-mocda do ,1ua nós. (Riso.) Niio tem! 
çamen~o (apo•ados), nem. nos nos. podemo.~ re- 0 Su. BEzl;nn., CAvAt.f!A:<Tt :-Qu~nto" om~ 
putur · venccd9rns por 'cJUC, oxn.mtnando o. estu- prc•Ümos ~ 
rlundo a matcrm, canrencemos os nossos co!- 1 S r ,. . . Q . to ~ em re< 
le·~ai dn. maiorh a r~duzir uma. \'Cl'b~ 'ltlalqncl". . J n. ·nn~P.tn.l. 1.\!'::-.;.\ .- ~un P -
J<':rta trn.b::dho é commum ncrtoncc :t todos 1 Ó hwos. o pã!'tHlo COUBC I'\'f\rl:n· TitiO L~!J'l Luml!em 

r~·ito orn pro\·ci to do p:â;. ~ po1• eo,;sm ucn~.i:~ osl:Hlo inr~rior a~ 1-a1·~i(lo l 1.hc~al•. L111l~iL arl:~o. 
se!'ia inconveniente cstalJ'lccer 'JUOStü··.~ de po- mas. 'iuanlo a I!npo.•los, o l'"''l:rlo ltbc.rol ~r~ 
liticu e ·da partidos, ou ,1ucstüo1 do ~<clnsi- parhrlo 1'~1• c~:.olloucta I'"~" rlo~l ~t~_l-<:>s' }roo· 
Yi.smo em ns<;umptos ~esta. ot·Ucrn. Elb.':l- sio •ruo n [JIC5ll'"'Hl4t11C ~Cl t t n.~ popllaç .. lo~ O' ""n~ 
o.eutrns em todo :t. parte., ern l~rlos 08 oi·l:t- que lhe ''"t:L o p~vo o lal gue ollc vem cntrco; 
IMntos. (Apoiados.) P om BUM mãos <1 llttpost~, mrlepcnuentc de coa.-

Si s; Lratass1 de uma "eform" inrlispcnstw••l ç.ão. (l.:iso.) Nó~ outros soifr~rnus "r~p~g-n~n
ao Estadot ou no seu prog-ramma. palitico. C()~- c.:a ; tot·na.UJ-tW p~r:l. c?mnosco :r:c:l.lcttl.'lnles. 
j)relt.endo quo se porl,ss~ lc,•ant>r uma questão O Sl\, J. Pv.:nno:-E fino o ep1gramma. 
de gabinet~; mas quando foi o ptoprio govorno O Sn. FJ<nnrmu VrA~::--.c:- A aecretação do 
que nos convidou pora reduzir ~s desp<rt.os, imposto ó um plebisoito. Quando o povo 
qut<ndo est~ r~ducçli.o é e>soncial :i. rea.lizac;.il:o aceita o imposto scmreclamar,sem levantar-se, 
do .... a eu plano econoroico, não é passhrel q llC é um volel de con:fianç::t gne rlâ ao governo e 
fa.çam disto uma l)_uesHí.o politica c de ga.binetc. ~a.nccit_>na !I. dr"!snaí'.J. ouG se vai faze!". 
Seria contrarbr o seu propl'io pensamento; e Um go1·erno popular, nlio deve fazer empres· 
st neste ponto todos cst~mos d • accóNlo, como ti mos, nem e mil ti r papel moO<la. deve lançar o 
~~sta.belecer divsrgencins e s~_-isões '{. imposto, porque tem. um plebiiicito do conlri-

Portanto declaro om tempo: o mou voto nas buinte.. 
red~cçõcs das verl>as do orç~men~o significa o o Sn. PRADO Puuxmr.:-E'- um proeonto 
<'ll0'.0 moral que quero rlar ao ~ovemo pat•a. a de ~regos. 
real1.z::çrw do •eu plano econoru:co da t•educç~o I ""- . , ' ... ·-N- d 1 . 
ela divtda e do p.~pol-mocda. .O "R: FERR!l!RA ~ r.l~:<-\. -.ao. e vem an~at 

Julgo nosto. parte ser ministerial,,., pnrt,nto o nnpo•Lo, porgue e o mow dE\ fo. Lalecerem-se 
não posso querer que se ~uscitem duvidas na c mostrar :1. confian~.a que me~ecem da nação. 
caroa.ra, em qvalquer dos sGUS la.dos, quando se I O Sn. BEZERRA CAVALCA.';'n:-Conv.om re-
tratos deste assumpto. l se,....ar osta popullwdade para o sou pnrt>do. 

Off'ereço ao nobra ministro da jus~içn e ;i. ca- O Sa. MOREIRA O!!' B.<RRos:-Dovomos 1o-
m ara a tabella das despezas do sou ministerío vantar os impo&tos p. aro. quo o pn.rtido con-
desde 1836-11'137 o.tP. 1881-1882. se~,·ador o.ugmente os o1·denados. 
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Sessiío r.m 28 de Abr-il de 1882 

O St\. J. Pr:x10o:-Tarnbem c-fino o api- · comhabilit:J.ções p~raofazcr. Em tetceiro, por-
gramma. que não sei ~rrancar do aifange para tentar 

o Sn. FEnl\!llfü Vc<x:u:-0 aparte do no- contl'"- a vida de innocontcs que ainda não 
bre deputado despertou em meu espírito um" fir.et·~"' m~l. (RitO$.) 
ob•or\"l<Çâo dê 'lu mJ ia, esquecendo A mat;h- EstiLo no paraíso antes da curiosidade de por 
tratu1·a do Br.1zil devo 05 ordenados que tem, "-mão !lo. po1.1l0 · prohibido. (l~iso.) E' cmfim 
dobradnmente, ao ruinislerio de 1868-1869. um nunlSt~l'lO que conseg-um agradar a 

O honrado Sr. Visconde do lt~borahy, de 1 todos. . _ 
quem não nos ho.:vemos do esqlleceL- (muitos _ Qu"\nto a m1m fallo ~eom o coraçao aberto~ 
apoiados). c cuja vigih\.ncin 0 zelo peh faznn•h}. ?:..a~~ros, n1e pru:e-=e que te~Ll algumas rese~v~s. 
publica ni!o é 0 menor titalo clc .,m g~ol'i~, \I'.'·"o.) DeseJO longa nd~ o.o ac~ual mtms
dc_pois de toda a rc.>istencia q11c o seu cspirilú teuo. 
podin offerccer, em Yirtude do estac]o di fiei! d:ls O Sn. RurseO'<A:-Sim senhor, V. Ex:. tem 
finançns o da eircumsta~H:i:l. d~ uma gue:-...~t muita. g-~nto que o :.~companha nesso ter
aberta, conco:-dou que o pa.riam.orite levasse por !"eno. 
diante a sua idéa do aug-mcJl\at• dobrad~Jnente o Sr.. F:EllRE!R.\ vÜ.\:<'- : _E' verdade : 
os vencimentos d~magistraturn. (.4.poiados.) E' (Riso.) 
um facto reo.l o devG sm·l·cpctido. Sr. 1H'esi<lonte.,disso um S'l':lnde m.N-.lli.sca. e 

Sr. pl·t3sidcntc. quantO ~i ye1·ba da sccrcta'!:ia philosopho, é melhor sn~H! 1' 0 qu·; 0~ h,:,Ulens não 
"da jrBtiç-'1, dentro do pnriodo 'lue serviú de ob- di•em, dú que 0 que dizo~1 • (!liso.) 
jecto a minha invcstig:-Jção, e notavcl o seu. 
de~proporciona.I cr(J..~çi.r11ento.. corncçando esLo U:o,~A Vnz :-A ppl ~(luo ao nobre dopnt ~do pelo 
serviço com~ despez!l. àn 20:000$. e aehando- Ce:\r~. 
se actua!tnente a sua verba elevada a réis "O Sn.FJmnznu. YÚx,;A:-"1\üú; nfio soa cap~" 
140:000$. , disso. 

(J Sr.. MouzmA n:~ lh~Ros:-Houve outro> 
augrocntos; sl fosse só o de ordenado dos ma
s-istra.clos, ou no.da. diria. 

O Srt. FEl\REmA Vu:;::-;A:-0 nobre deputado 
osl!i. de plano feito. 

O Su. MoREllU DE Rumos:-1\!osll•o u attún
çfio com quo ouço :i V. Ex. 

O SR. FER!\E~Iu Vn:-<:<A:- V. Ex. t:.l
~·ez não q uüesse dizer ; por delicadez~ oc
cultou. 

São qut..!s:Oes 8Cf•lprc mclindro:sas. c .:·.om .,, 
g~ntilcza. que lhe e peculiar•; V. Ex. n:lo 
quiz cnuncinr-sc, ·mas cu digo : a maior parte 
daq uelles 'JUC estão recl.~nmndo ao lndo do nobt•c 
deputado~ yotar>.~.rn com a oppo.s.Íç;io liberal 
c0n.lra assas excessos. 

O SR •. .MoRJ-:nt.\ 1!.1:: B.\ltR~J~ ~ - Soi dist•• 1 

mas como V. E-x. aprecivn a tLU0sL:.1o sub Hm 
ponlo elevado~ cu tam.hurn não llQrsonalisci. 

O Stt. Bzr.E~llA CAVALGA:>:TI : - O nob:·e 
deputado que1· o Jner·ito p:~.r·'" o p>rtldo coltSCL"
vador de tor ~leya.do as venci1ueJl to::s. 

O Sn. FElU\EillA VrA;:-rr;:;r-·.-\: -- Eu n~Lo llucro 
n:.~.da; o nobre deput::tdo (il~dicanào- o Si· . .Jio
J·eira de Bu:n~os) é qu~ nv~ doa o a.p!'LI'ta. 
(,tpartcs.) 

O S1~. R.\.Tl:i::.o:x . .s...:-0 •.H·adul' aa.be que au sou 
sincc1·o. 

O Su.. bmr..EmA VrA:.;x.c:-0 nobre dcpulado 
JJelo Ce~uã. obsol~\';.1. como ~u as conYf~nicnci:>.s 
p.ai.':l n:Io cli?.e~· tudo qu.unl.rl pcns:t; m.ns o qn(l 
diz nll:o é contral'io do que pensa. 

O Sa. R.<-rrsno:-:.<:- Acoito ~ ""l'licação. 
(Ri~o.) 

O Sn. FEnttE,!l.\ VIA:>;:<A:-Eu •ou ajudando 
como posso ao ruinisterio ; dG>ejo-l!Jo lon;l"a 
Yida. hio longa 'luauto ;:J:~:.1. ncccssM•io pnrn. pro
parül" urn .sLt•.:cc:ssor a seu gf.l:sto. (Bila-~~i .. 
dc,lc.) 

E este systom:~. ndoptado merece a minila ap
pr·ovaç:io. 

L:jJ ~n_, lh:PL:'l',\1~,:-~Ias C sy~lerua.'! 

() :'r... Fi~lllH-:Il~A V LA XX.\: -E'. 
Sr. prc...,t.lonlc., t:onf1~sso de plano :L V. E:t.: 

núo f,Ji 3em inliucncia p:H'a. o meu cspirito que 
se or;;an.i~ou este ministel'io sem os anciã:Js do 
sen:tdo. que jã. em. outl'O tcnlpO aqui tiVOl":'l.m ti. 

dcnomiaa~iio de-nota>eis. 
Fúz-mc agradnyel 1 mpL·essão, porquo n.cho 

r.p.1c- a politico. vh~.:'\ está n~'~ earoart! do deputado.~ 
(al•oi(t.d"os); olla 6 que dtwc dici:;ir o pui% por
que C mais immedül.t ... '\:nentc inspir:1dn n.r1s ne-

0 S!L FE!IR2IRA \'us-;A :-Mas si convem cessidades o no espiriw da naçã" brazileira. 
dir(!i .:imagistrnturn.: promova qun.nto couber (.1J)01.ados. R a fli1)et~.sos apa,·tes.) 
[U~j~stiç~ o })rolonb:.:une:lto do. vida do rLctu~l Niio estou excluindo os senadores das com
mtntsterlO, porque ~ rp.uLto prova.n~l que~ dcpms J binn.ções politic~:s e ministeriaes ; mas nio 
de ve~ho~ lenha _a. 1d'!a de augm~f!.~3-l' os vo~~os aeho uwtb:o 11:u·!l. r;1pnro, pri.ncivalmentn lla.r
\'encimcntos (n.<o), 1m1t:cndo asstm o part1do tido do. camat·a. om vista de to,. 0 Sr. presi
CO\l<ervador de 1868. dento do conselho orNsnizado o millistel'io só 

E devo diz;e:- ao nObre dcpttlado: fullo C()JJ.l o. no l:'amu Lemporarlo. 
0 

maior sinceridade. Des'.io. Sr. pre9idcnte, a . B C E · 
longa vida oo :tctual ministerio. primeir,J por- . O ~R .. 'EZERR.: AVALC.\N"XI:- • ao cont"a-
que 'sou avesso Jl. mudança~ .em que poucàs ou rw~ e m~us uru. m._nt~. " 
raras \'eze> se melhora. O Sa. FER!U1IJl.A 'io:AX:SA :- De~01s devemos 

Em. segundo lagar •. por9.na o minderi!l é ser e ~amb~m pa!e.cer, par3: podermos ter· in· 
novo c mostra-se com dispootção de bem s en'lr e ftu enea. no esptnto do pa1z. 
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GO Sessão cn1 2~ de Alml de 181!2 

Qtwm po,_leriu :ucllw: organizar cst1~ minl.-;
t.erir.t do ([UCl o tl!eiLo Cios oleiros. a~.ptGllc quJ 
(~ voi)à;t.l conthl.ll·;-n. cnllocoll no. pl'•:sidertcia. dtt 

camo.m dos dcpuLM.os '! 
O oleitor dos ministl~oa. tem sidoJ neste as

•mnpto, scmpr~ muito constitucional~ ruuito re
gul;..~.r; não tem ]a·etcn.'ido nenhuma. das fut· ... 
mnl11s; H~as n1~sta. 0<!-C.~si&., foi irrcpJ·elle.!H;:i .. 
vol, escolheu o eleito rlos eleitos, cot·:o de 'JUC 
esle ha1·ia de ter a confiança da ~m;Lra, que 
1nrecia. fa.ltn1• ao outro que fõ1•a antes c1l:lm::tdo. 

Como sem philobopho ~~ h.o:n~m de fro.n quezu. 
posso dizer : estl'anhei rgr~ o honr~do cx.·pre
sidrJute do conselho se tives.q.e r c tirJ.do do rni
nistcl'io. 

A politica susp~ndocHe, pGr ~ssi111 dír.ct• ; 
fez. um intCI·rc.g-no a 03pora. <h rcform \ elej
LOral. 

O Sn. Pl{E.;;.IDF.~'I' f-~ ~-V. l·::s::. ~l:l-lll() l!e···ll<(n 
<t ll~ llw ol,scrv~ qnr. o •tno est:\ ~m iliscnss:lD ~ 
o or~mnento do minist~rio <h j•Htiç.< '! 

O Sr •. F~rtREm.A Vux:<A :- Tllliil isto •rHc 
inteb·..,ss~ d. IJOlitie '- geral~ intcl'cs:a uo m.lnis
terio a pn.::-ticuln.rmêlüe o d~·ju;Hi~-\; ma.s 011 
chego á. Ol'dem ; fui scduádo e ~t.'l'~stado ~ não 
1lrecis1vt ter feito ~ .. sbts obserf:tcVcs; tonlv> 
aquioult'>3molhores (aporttanrlo páN< os map
!l<ls.) 

O Sa. l3Er.Eatu C.\Yo\l.çA~-r • :-Com ::~s qu>es 
presta um grande sor\•ir;o ao p~ll'tirlo liberal_ 

O Sn. FERREIRA \"r.\.:-J~A :-1\-hs J,n.t•ocia nm 
instrnmonto fecundo, p1•oficr10, '' loi eleitoral ; 
pal'l\ quQ '! P~w~ gl'alul~~ tl ·signir~i) lli"Jliticos. 
Po.1•a levantar o poiz do oba\i!11Clllo em que •e 
acha ; pãra melhorar :;erviçoa o reor.g-anh::al-os 
CU1 todo o seu tido J>Clii. opini:1'n escbrcl·id:.t fiO 
p~1·bm e11l:o. 

O Jlom·u.do c~-lH'ê~úri··n{t.: ti r1 ~..:c.:!t~Qih.:~, 't'H) 
Leve il. g-lori,t rlc t'mditar ;~, lei 0lcit:)l"al, t.~ .. 
tinL~~;c cnLrcl~Uli.Q fliantc d;:1 p~trlamento eonvo
c::tdQ, {liJ:mdo ~I"<'- \.'heg-:vt~ ~~ <l •;·~~~ti iiin de a.t,rc .. 
~cntur us itlóns, as ~.·cfut·tucus a; ~ •:s mdhtn·a· 
tnenlo:-;J>ara os rlua.cs julg~av;t nccc-sl-i~LJ'i.n. a rc-
fOl't.n:J. oloitor:>l. · 

. ~i n um o.chuirador .de. S. Ex., cúmU sou, C 
hetto uma phl"a.::H~, (ltrcJ.. ll l~H n S. E:c pare· 
cc .. rM!· rl'w :t~l)nl.~(~eu o ((li C s.:- t•cfe-r~ tlo mnni.no, 
t:p~n~ l.cnllo junln.cto ~'- \'i~stinu•nLu ~a !ll':·n:~dm·~ 
do u~o dr:- St)u ~j~i. ·l~li, cr~. ge:lel"nl, \"CSt.iu 
nma iigut·<.t cum tudo asse !~ pp :lrttl(! ~ a:lvrnos 
miiit:;r;:l.r;; fiapc. ~ ~ cle pr·1Tiipto c) boneco, •)lhou--o 
e paree<nuo-lhc a rcalirla<lc. f·,t:in ospnYorirlo. 
(Hilfll'irlade.) · 

Sl·. p t·L·sidcllbJ, ~l fjll~•l'\b na.:iunal U HlH iiCI'
"iç-o e.xtincto: c não pOsso acrcsccniLw m:tis uma. 
P?-h~r:>. no que disse o nobre deputado pela Jll'o
Vlnr.l."t de Srwg-i pe ~ tamlJctn &O'.t abolioio.nisto..,. 
d" guarda nacionaL (Hih,ritiarle.) 

i\Ia.sj:i-(J'Jr~ a cOu•lernu.am :i lliO!'Le uu1 ll.ul~t:i 
re~eh~m-!he 0 ultimo suspit•o c abrem-lhe ; 
~ova, ê j:.~.:iLo que ~e r=elcmbL'O. os s~us. SCl'Yiços. 
A g-uard:1. n.:ldo:o:l.l f~z imp-ortilnti:=J~i:-nos ~cr\"1-
ço' M paiz. (Jpoiados.) 

O s:,. J. IjENroo:- Pt·cswu-os eon1 uul'i:b 
nenhuma. 

OS". FJmr.,;m., Vux:u:- ~'oi moti;·o de 
muilos nl.mzos, f3otrren10s com ist1J ; n).tif:i os :-;cus 
:3eJ·\~iço"3 rçlcvan~is~imo:s corresponderam ::i. cvo
nomia do. dinhcil•ns ""'-go t•.a. l·eclamados do eO!l
tl•ibQilltop•t•a o coq>~ da guat•da urlJana e p:t!':J. 
outPns desr>ezas COTP· a scgura.n(;a indivirlual e 
d<J. ord0m publica. 

O Sr-:.. J. P i~i"i"fDO:- E n.inda hoje a -3'Ufl.rda 
nacional os pl'esta no Rio Grand~ do SuL 

O Sn. F1:mr~~uu. Vv.~.:·LI.:- Estí\. que3t.t1o ê 
complexa c nii:o foi ~t·atada no on}:J.!Mill.o d<; 
modo a poder-se discutir cs~'- mMeria: foi ou 
niio COll\'Cnicnto o que se fez n respeito da. 
g-uu.l.'d::'. nacional ? 

O f1_tlu;•o scz•.ã o melhor jniz das rofox•m:1.'; r1uc. 
iii:or:nos. 

O Sn. lüT!SIION.l·-Pois ·cu, qn: sou liberal, 
dig() !i. V. R:c. fJ11 " n~.o voto pela ex.üncção {la. 
guado.. n:tcional c cptc rJuizet•n voL-!1 me-lh01• 
Ol'gn.ni: .. w.d:t. 

O Sn. Frmnr.:rR.\ Vux~·.\ : ........ Ex tine ta., clla. SI) 

n.eha~ mas ~o r.starlo em Cjtlú :'L \·cmos a.gôr-.1. 1 ~~ 
o ritliculo (apoiados); c pr~ciso acabal-n. 

O SR. RlTisno~.l:-Eil a rcstabelccel'ia. en1 
melhores conrli·~·õo3. 

O Sn. F.EP..nEnu .. VL\.:\X.-\.. :-Temos uma. Yel~l.Kt 
muito impot·L::I~tc neste ministill'io, destinada a 
v.u:s:ltios ã. fut·c;:s. policial da~ provír.c:l-:-ts, E rn 
cornpensv.çã:o do impnsto pessoal~ é r:1:uh esta 
verba no 1•alor de 000:000~000. 

Sr. pro~idenLc. não p~s;o negat• :is provín
cias an.:ülios, p?incipalmcnt1;quanrlo são com
pe3ns 1tm·ios. cnrno estes. Nao ouvi :.tinda, os meus 
colleg:J.s :~ rcspci to desl:l tnu ter i.-..~ 1\Jas tlevo 
di!!.Cl' i.·~ <.::l.lJia~~a q ua llilO Lct'CUlOS fiUô111Q:t!) reg-u
h~rcs o pos~lu ilid:~.<le de h" m "'JIÜI:.~cll', medir' ' 
p~!<U' as uos,c;as ~t,:Flpe~"-~ necessa.d~s c ui·gen
tcs! ~ :::a.bel' .:v• ~~er tc~ (J,"- l'r;:c•H'~';OS, (·~.nqna!li'J 
\l[O ~C 07.•~1' !-\. fliYit;H) \"{·.\. rf!CP.~t.:t ('~() hrl
pet'Í .,, .• 

I) ~tl. FJ:r.l•)t? ·l)o::; S.\,:..;TnK :- g· cxact•J, 
o Sn. r.~,~Jumm .. \. Vi.\Xi\.\ : - .•. c cruquautiJ 

HãO l:iU rlcJi.nil' () crHC ~fíú ~e:J'Vic;os g"CI't\CS fio 
!~aLado ... 

O ~n. R.\·fi~P.tl::\.~: - V~"'l'lbMlir.J r.bs.o;ili- \ 
r-n.cfio. 

(I S::. Fa.!~ l<':!J.: ...... \ 'u.:-OH; - ... ~1r! mu,l.J qu~ 
Ja.s priJYinc:áas n5o p :u;:s;m·,os tirar- mais do que 
fô~ inrlispt:ns!"in~l p~HA e sos sei"Vi'iOs~ assim 
elassific.ados. 

Pol't~N·rci. os orçamentos de t04lo . ...; os mini~
La7ios: : l!tlvez com ex.eepçrto r lo u N nu dous:, ns 
verb[\s m~is im.p:;wtantc~ compl."ehondell1. sr.r
.... ~iço·.; HlUiücipaes o de car:v·Lcr provi~o"!.cb.L 

. (Apoi<<llos:) 

O SI\. F~r.TC!O nos SAo:Tcs : - Es~a é :1 rc
fol"nH~ ~\~~taal lha.ia ug~.!nte. 

O Sa. FEn.R.E!R.\. YL':.!\:-;.-~ :- Diú.a eu: de
cl!'LI'c?mos o q u~ são ;qL•\·i~os: d·.) cstildo p:tr.:l os 
cJUà~S tod~s as prOYincias deVem ccnco~·!'C!' 
(apo:ado:<\, o r,er~·i~~ dajustiç.a, de exercito • .da 
fr{)tiJ, da tr1\il'(! ~ en~.:Jç:ta L13ciona.l, con1o se f&z 
n~ ~·~pn!Jiic,.. ,J.J,l Est,~o~ Un:do~ : o p~n <l 

COll!pUIJ da rlospolJ d~•c~ .:Cl">iç.~s Jovem con-
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t:?L'rm• a~ prC)viuci:J.f) com ~ts <luot:\:i }•l"OpOJ.'.. o..!o uh<J ,·.id,l .. Qu:tntio o 1nlnist.~rin rl-1. jus t.i~;~~. 
ClOllt.!-ús, ou à sua VOi.J ul~\":ãJ, ou· ü sua l'eceit~\, prcui:;ava l~t&lr nlguma olJl.~\ I!O!lituu1ava. vir 
c o rosto dr,.•emos entregar-lhes. (<ipoia-los ; ao parl!l.ulento solicita<· o>. r ecursos. COI!lo de-
1lluito bcmt.) te~'ltlin av:\ru as 1 :i~ anLi.ga.~, mas depois cada. 

O Sr. . F}:LICIO DOS So~:<Tos : - Esta é ""'" minis terio ~uiz ter " s11a Vl•rba -Oh"~" - ; 
r<;~ ÍOl'Jn:\ que ! e pOde Íl>l.:GC l" com o n-c<.:~rdo do O ~U~ÍO CllCOlÜl'f\~0 Ó ter SQI)'lpre a YCJ'l.J!L , 
lodos os par Lir!os _ (R<s~.) 

. . ~ ~ . . _ . , . .·. .~ . . . 1\s despczas pt'Oõt·odira_m_, 1: a.-:;sim eom~çou-
0 S~;.._ló!t'..U.Eil'.A Yl.~'"'-' -~E 1·"-ects::> }'l'tln • se a ;.-nsl:tr ne,;l•Js cxor,:t"tos (o o•·"clo·· líJ):rs 

da <lefintç~o : O 9uc s.1~ t;Cr\'IÇO.~ :;cr:t~s · . qu:t.n li:" in, 28, 4i , 49 , 4Hl00$. c niio vujo 
!=to, SCltbm:es,~_ .r_e~~tll' o ~~ue \o~o~_Yos sal.>eto; bem cklros _estes cxot·~icio•; eutt·etau\u sei <jtto 

,,lU,, cmtlm, t epe.tu c ""'!'~'e UlliiCC<~Lu . 'luan<lo sii.o ·17:000:;, •11 :000:), cte. , 0 os orç~mento~ 
se tr"-l~ do negootos pubhcos o <l_c ~bu;;os. O C[liC k•s·o .~ubit·am a 50:000s, 0 fo: P<'t':c eoncort;>t' 
fJllei· du:ei' , nesLa mesma repartl~ao, o c;;> r~ de casas \~elh ~1 ~. p:tra r .l1.Ct' obrn:; em prcdios 
urb~nos pago peb renda get·al <:o l mJlcrio! 3Iheios. · 

O Su. P.Eucru oos SANTOS:- E' exa.cto. Temos gas ~o U ill~l som ma. ~llOL'nl c I.! In prcdio:s 
alugados pa1·a. o :3Cl'Viç.o do E~tndo, o n;.io rl is
pon'l.os Ue predios pt•Opl'ios. oi) ser\·i~~~os CSfJ10 
mal ~ccommodados . ( •t/Joiwl~s.) 

O Sn. PRA DO Prm:sTEL :-)Itt~ ó "'I" i l'"-''-'· a 
cúrte, rpH~ não tem or\.:Lmouto cspl't!ial. 

O SR. Fr.~ta:<:nu \'1.nx.-1. :- l\f"s podin ter. 
O Sn. Pn.>ro P m ExTEc. :- A municip~lidade 

a;o Jl'J~O cu mpl'i r o~ seus dc,· c r._.~ !lO" httn de 
t·cndn. 

Si <ts fL td~ mio twesscm ícilo c•mi·onlos 
r::'io Lilihnmos onde ftwt .. ~ion~ssem l nsl i t ut.os ~ 
nc!.ldumi.o,st sccl~ctnl'io.s , nem outi'OS cst:lbol,;
cimcntos publ icos. (~1Jloiaclos.) 

A.jwlas ele cusco c g•·al i ficaçao . - T:unbctu 
O Sr~. F~ttREUL\ Vt.\~X.\ : - Mas cst:t. HÜ\) ~ esta. foi uma. verht r1uc não so ini.ciuu logo ; 

uma raz:lo, pois dis to est1mos Lt-alando. vem do 18G2 - 1SG3, 0 não m~l 11orqttc tr.1z um 
O Sr. . P1u.oo P m,;:;n:L :- De nugmcnL,'.!' a crcrliLo <le GO:OOIJ:ii -(•·i•Q); porem, não ~oi 

:·enh m 'micipal1 q ucrn inten·ei u; dcs~pp·.u· ecact ~elas lllltit1s 
O Sr... FJmREcn..\ VrAXlü :·- Sim. K<o v:.\lllo• discussões que a oste l'e•pcito houve ll' caru~r.t 

chegar no C:L.<o daqucllc ,106 dizi": « Esto log~r e fo ro>m ~:.tcai:tal-a ruon!.almcnLo em ou tu (•·i•o), 
nilo servia para "m" c idade, [IOrque é rulti to que nús, eu ]l<llo tneDos, não tive:nos teU\po 
clespol·o~do. ~ (llita>·irladc. ) de de>cubrir. 

Niío, nós nos occup~ntos de cle5nir 0 que s1o Ec.:c•·cicios (t>t:los.-Est~ 1·crln nune.~ tcvo 
aen•i~.os do Estado, par:t os CfUlCS Ml•em con- orçctmento, m·•• eost!ltnav<>- appo.reccr na lim de 
cor rer t.od!IS as provincins, c 0 saldo scr-lhc~:i certos ex~rcieios ; d·l 1843- 1844 aro 1800- 1861 
entregue c aos município:<, pOl'<Jno-lh•:s por~ snr~ia sem pro com onerosa despoza. 
tencr;. Uhim;uncnlc tenho nottrlo nos pl pcis do 

lhesom•o umn verb• uova G nlto cfJgitada pei•l 
podct· legi~L:tlil•o : âG desp•:o s ""o escript"· 
,·ad as. (Riso.) 

O SR. J. PJ:i -stD-~ :- A.:;sim dc,·i~l :..;OJr . 

O Sn. FEiU!.EJR.~ V v.:<>:A : - ú corpo ~e UL':l:\· 
ncs !i urn &drd~~o munil.!i~~J. inlGir.'lri~:mle mu~ 
nicipal ; C li tret:tn lO fi2' Urll lt:t dc.>peza J;C I'al. 

O SI\. llEr.tciO oos S.\~-ros : - )iúo h a l':Lr.õcs 
CJUO j ustifirluCUl ~saos n b111.0:-1. 

o Sn.. rsmu.:n:.i Yt.\ i'\~.\:-A•JUÍ l CIHO.i Uht~\ 
''Crba, •JUC Uf\0 JICrlCHCC ~'clua lUHHl l~J õ.lU IIIÍfli!S .. 
t.crlo dn justi ~a, rru\S ~!til) fo i d11sto miu istca·io 
por mu.iLo tempo. ríl,zãnpor.-pte! in ~"'I ni no mnpp:., 

Hospital ele La:w·os. O quo Le!n o llospitol 
de Laz~ro> da cdrte cvm o sernço g~rnl, oa 
.:om o ser;·iço publico de q ·1nlqcer ~uolid~do ? 
E ' olJj eclo. de c <~rida~e o de beneficcncio., nau:1. 
rnai:;. 

Na rep~.r:ição do imperio''chl-sc o mesmo; 
qnatl l:I.S rcrllM s.'ío ,,tn nicip:tc, , q noulas pro
vindf\es 1 

OSn. R.>TtsBO:<A: - E 'lunnt~-~ d;,,·em per
tencer :l ju>tiç~ ~ 

O Sn. A:-;:)~_\DF: FtG-umtt.-t : - P~~ ~ nã~ 
csc~ipturad~s . -

o Slt. FY.l\ltEm.\ v .. .,~.·'- Sim, nful es~t·i
pLura.cl:l.S . m·1s pag:as. 

E :•te hoje, St· . [Wcsidento, nã<1 puue aind>. 
~ompr..:lhcndor Cblt: "'Ysletna. Entt·elanto, em 
l4)(los os h ,b.n\O··• ,, ,'} r-:uh tninist11rio U YtJrl)r. 
i ll r,nj,·cl. m ;,o .) 

Estc:; li ,·fo9 do thcsvm·u L~m ~lgurna. r:ousa \1·~ 
•yi>iU:noo, c nora todos os sabe::n compr~hen
dcr; diio muilo trabolho. (Riso . ) 

O Sn. PnAD~ Pt ~r P."TF.r. : - E' preciso est:~r 
iniciado nnqueilcs myste~ios. 

O S~t. Fll~~F.IRA "''"'"<> : -As-Eventu~ns
dil•ie ministcrio, hon:·a lhe <cja fci ~'>-, reduzi
r.:tnl-sO considoi·~rc lmcnte ; começar~m por 
12:000$ e estão apcnn~ c''' 2:000$000. 

!'<las não ac t•edite o. cam~•·a que seja pro'l"a de. 
cconomb; n~o. (>·iso) c <[ti'' ~s .-eve ntuacs-

OSR. Flelt:,L.El.R..\ 'llAN!'<:A :- S:iu iuuil.a~. pa<s:i.B.ru.m· }_>(J.ta outrAs vorbas~ o ficou"es.ta. uni.. 
· Po:·tu.nto é preciso fazer uma classi fic!l.z~io camente pü.ra.ser\·içc! propriamente e\'"entuaes. 

l'ea! destes serviços, do~pr•ndcndo-se o Estado (Riso.) 
de interesses que n ·!o póde acat~te!ar, qu ~ 
sact~i.Eeou pC! l' ig!loranci;:.. Pnra: nrlminis trnl' , O S.n . R.~rrsao~~t: - ImpteYistos. 
de perto; Jlara go1·erno.r <le . longe. (:lfv.ito O .Sn. F!P.Rl':IP •. t V tA~~-' : - Si os os nobres 
bcr.t.). riepul.,do > se dcs <em no tr:.b •lho de ler odes-

Te'llos !l verb:1 - Obr:tS - que •~ creon 110 e m·ol l'imcnto dos bala.uços. toriom occasiã.o de 
ministerio do jualiça em tSG3- 1854. i\:o e~J. , :~.prender cou>as singal:ms ó eoutrad ictori~s 
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HD-vi~J.w df3 a.chaJ' alli o Gvontual como corto, o 
certo como evc ntna.l ; ~ IJessoa como ~.ou;a e & 

couS< como pu•soa. (Riscui as . ) E ~ssim u ma 
imprO?riedade de termos que confunde o es-
pírito de quem estuda taes documentos. · 

O modo por que se fo~umlatn as rubricas da• 
differentes Yet·bas é muito incompleto o traz 
difficuldades na apreciação das despeza; . 

O que quer dizer uma rubrica de peona,pa
pel, etc 1 

O que quer di7.el' etc. em despezas do Es
tado ~ (Risadas. ) 

Fui achar por exemplo na verba- calalx>u
ços-despezas feitas com o meu ve neravel 
amig-o e bispo do Grão Pará, um conto c tantA 1 

(Risadas.) Como o~plicar isto 'I ! 

isto õ,em 30 exer~i~i~. <g:>stnram-se 6.7S4:00D$ 
no c:<ercicio de i 8i4-1875 4.440oOO~.S, c para 
os Ires uhimoojà so vot:muD 2.000:00•J$000. 
Est.~ despeza vni, pois , em uma pOr[IOrção 

intei ::-~mcnt.e desnrrozoll.vel corn o. receita pu
blicn, e muita. ooonomio.s h a por fa.zel' para o 
qtte ~)>resentaremos emendas .. 

Es tes tribunacs hoje }untas fa ziam o sorvi\:o 
com tribann.es por 14. 28, 32. 40, 44, 49, 56 e 
82 ~ontos, o ag orn. reduzidos a juntas, sem ma
gistrados, pedem BG conto• ! Ora isto nio ê pos
s ivel. Nestes Ires oxcrcicios a totalidade da 
1•erba eleva-se a 260 contos quando nos exer
cido~ ~ntariores cheg-a. apeuas a 786. 

S " pjl !'CSSrZO do trafeyQ C despe; « Set:t•eta 
da. 'f'O&icia 

Outr~: re:eita extraor•J.inaria . Toma.r~m 
um vapor do Parágnay e deutro delle cncon· 
trar!l.m cednh s d?. nos.•a. moeda-papel. quo ti
nham ido no lr! uriJUe= de O l inda. quando appre
hendido pelo governo da'l.uell· republica. Este E sta verba, qu1 era d1 maior couveniencia 
dinheiro roubado ioi classtficado rúrd"eo:trao•·· on1 outro tempo, pl'inoipcou om· 1850- 1851 e 
dina.ria. (H ilaridudB .) do i851-l852; was sempr~ COIU muiLa. medida, 

HQ. assim sorprEZI\i que confundem o espírito e , apenas se lhe addiciouou a despcza sécre ta, 
e despe•·La.m o ri ·O •apaiwlo,) : entrei ·o to iw- passou lug-o a 9i c ,g~ro a 121. 
porta muito psra :>ordem dae finanças que a Qu;\ndo se ruuda o nome da verba 0 11 mudo.-se 
escriptu,·açiio do thê.>ouro sej a a m.i• miou- o se t·viço, resul t:. immed at~mento e~cesso da 
ciosa e prO(Jri~. (Apo:a,lo• .) dospo;.::.. Tenho um medo deat~ palawa - rc-
~abe~ div:dir ual orçam e r. \o em verbu di e- fol'ffi>'- qu e até s into calafrios . 

till•:tas. e ou~ se "tt.iio ccofunda.m, o sabet• s :tb· P eço l icença. a. V. Ex. pa.ra referir :i casa o 
d-ividir f~ -tâs v~rt•:a s Nu ruUrica~ t.: mi.P m rl is- que so passem em miaha. vizinha-nça. . 
tinctl.s, é Uiú t!•Q.!;:.llho qu·: Q.xige ;,;lL:l inLulli- Morava aili U iO homem que fazia pilo, e mu1 

gencia. ( .'lJ">~•iados). boro. em qualida.de, pGso o preço. A padaria 
s,., pre.,;ident :, o nos.-o supre t!lo tributial de era ero n= casa antiga, do tompo eolonta l , hu

j ,ts liç' COut·:•:ou conl 68: 00()$, está 6J.Sl:lndo mildo ; e o padeiro lã guar~]a)-::t.. como uma. es
itil : 000$; e jtl. ' ~ ]>~d·; pa~ este exerci cio pec;e d~ relíquia.s, a.s su:tS te ias da. a.ranba. 
16.5:00U$! Isto ó despcza apeons com o pessoul ChamAvn.-se ~ cns" Po.dar in do. Gloria. Por êm 
e a~si m pou~o. nltc.raçiio se j>ódC fazet•. o home rn accumulo11 lu c J'os. e l evado J>Or estas 

O corpo .:e poli e ia tem augmentado a sua id:i~s novas m:r.ndou p intar a p adaria e f azar 
dcsper.a de modo e•pan toso . Este ··orpo na re- u m balcao ele Iu~o ; do.hi por diante o pão co
t;eneia tinfia o 1 n1Hrn~ numero do pt'3Ç~S o fazb me9•ll :1 se~ mau, n:t qul\) id:tde, no peso o no 
adcspeza.de i81:153;S; cnL:·etanto j::. so recla- J:lroçn. (Ri<o.) Pois agoro. choma.se a Novo. Re-
mam 469:000$. f~m:.ou. da Pad.u-U. d~ Gloroa. (Riso .) 

Chamo n attençllo d.~ nobre minis tro para Senb.·:o~es. a repressão do trafico foi um scr-
aquelb repartição; vejo ahi objeetos de ltlXo, viço noce<Sario ; wost,0 u a providencia do• ho
quaodo om taes cot·,:os d'lve predominar , como 1ueoa do .,;tado daquelle tempo e indicou u ca
em tod:ts a.s rerurti~ões puhlicns, ~ pa.rcicnonia, 1.ninho r1ue devia.J•J soguir oa a&tls su.ecGsaores 
a. oilt,plicida,Je, que ó ruuito ma1s bella, que no t[ itlic ilimo l"'nbl ·ma qu~ a todo• inquieta. 
ex .ri"' e methot· a força d., quo es tes appar:\tos, Ser i" OC<'<Iiião, Sr. presidente, de, lembranclo o 
e.:t ies uw:~ tn · i n ut.ei~. '111a só ser v.:n1 P~\:"!\. :~ g- nolJle de r:u1.Gbio Ce Queiroz, a.ssignalar c.m 
gravat· à de!!pO/ .. !\ cotu a sua oenovaç."io . Gor vi 1;o que prestou ao pah 0 no mesmo tempo 

Pf)licia c scr;urança "puM;cr:. . Tambom não a.o.seu partido, quando pugnou. com a maior fir-. 
sei por que 111u.:!ou-se esta re,·b.>. · mw.a peh idéu de qu e so puzc~se um torm~ ao 

H a hojll u ma o•peci• <!e ~spit•i to positivieta, conunerclO bârb~ro do. c os to. d Afrrca. (J! •nto> 
que domina tuh. Era r.,li<:Í!l e seguronça pu- apoiados. ) · 
blica ; alterou-se-lne o noUJe c e;;t:l troca a'u-
gJnon.ta 0 ti'abulho de q11ero estu<la, como eu, O Sa. R~TtSMSA : - Con> :r.ppl-!.uso do ~•tiz 
pel::. necessidade em que a() vi'> de nbrir uma inteiro. 
nova tab~l!& . 'Mas mudou-se pnra qu e 1 Para 0 S11. . FEnnern~o. V r"""'·' :-Niío tenho dito 
m"te•·ial e pess,.ol de p olic i!\. A tà peneei q_ull palavr~ sol.Jre es t>. q'1estão d.enomi_uada do ele: 
iam dizer material e espirHual da. policta. mento servil ; apenas na m;nh:l Çirculal' ou~1 
(Hilar ida<k.) · dizer que mcreeia.m louvoros, no meto da grll:. 

. Com:!ç~u com 20 contos, desdo f 836 e foi da propaganda, a abnog-a0o e desinte reaae dos 
v1ndo ate 121 conto~. em 1860 a 1861 ; agora nosso• lavradores. (Apow.dos.) 
para o e:~:ercicio da 1882 a 1883 pede-se 680 0 SR. Al<cRADl!i F tGU:I!:i RA. :-São 01 verdn-
con tos . d · ~ d oa do ol JDGnto ~ervil 

Só nestes Ires exêrcicios, de que não tenho l Gtros re or:~r.n or _ 0 · . 
aiwb babn'}O gast>11-sc 2:l0:000;3. Na mesma . O ~11._. F~IIU YIAN.r<~ :- 0 que ~em f~tto_ 
verb~ ate 187~1873 despendeu·• e 6.784 :000$, o eoptnto chrullo, o e~~pmto de ml~ertcordta e 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 12:37 +Página 34 de 37 

Sessil.o em 28 de Abril de 1882 63 

~omp~i:leã.o _ensinado pela lei d.e Jesus Christo, 
~ mmto _m~ns ?o ·~lue podem fazet• os legisbclo
r>s, mu1t0 ma1s do que pódc f"ze1• o dinheiro 
do thasoc.t·o. (JI uitas "-1•0Ía<los . ) 

Sempre contrari'ü ests. disposiç.ão do Estado 
qu·-,rer intervi:r com o. sua. o.utorida.1l0 c coru: a 
sua infla ' ncia no mov~mento cb::-.i .t~o que e 
effeetu~va com gloria pan o Br 1Úl, e com 
honr~ não menot• para todo< os proprietat•ios de 
escravos. ( .. 4.poiado3.) Em vez (to cm·pre;o 'lo; 
1neios que vrd~ aeonse:lh~rlns 1 !=!:cria utelh~,r 
tleb::~:.· que as~n. obJ•:l. do christianis~n.o ·n r; t;·n
desse e dilatasse ex :ont.r1.n ·amr)!lt·\ po.r;). h1.cr 
produzir effeitos que fo;.;s!~m n re.'mlta·In d ir~.
:fl.uencin. d:t con'idencia tio homGm sobi"~ o '"eu 
inter~sso. Tenho .r:uard~l.do silencio s brc esta 
questão. apeza•· rla otrit 1 das propa~~nd~s. 
apeza..r dn.s odiosidad ... d~ ttue e acercalU 
... quclles, que n.ao estão ~u~post s a. nMmpunh:t~ 
emprezas temm·.\rias l!m um assumnto do t:~nca 
d:·)licadeza e ponrl • rJç~1l (a:;'Ji,.ul.·l$)·: mas c~Jn
smta V. E::s:. qu o; dcst.1. C:J..dcirn. dign. nlgu:11RS 
pa.layras •. p~r.l :serer.n med. t u!.:ls por 3 f (U lle ~ 
qut?: se mtr:rr;"'~r;:~.m t'ea.luu~n te pelo~ fi"UC()~, n 
pJr aqw~lles quo n&o qu":"rem S'\Crifi.car o paiz, 
o seu pr~sente e o seu futL\r l. Senhotes~ 
a.quellc que s:tscitat· no frac~ espernnç:u;; c odios 
contrn. o forte C am perverso t (1"1Iuito be,í~.) 

.Feito .o c:J.lculo pt•oporcional d,, receita pu
bhca de nnpostüs com a despeza du ministqrio 
da j u~tiç~, ve•·ifica-sa uma desp•·oporção de 
dous mil c quatrocentos e t~ntos contos dentro 
de todo esto período ; o qQQ demonstra este 
principio ' si o ministerio d:\ jusliço. tive•s~ 
obs1rvado n. t•egr~ proporcionat esta.ri:-1. o.ctui~l
mente coro. uma dotação de qaatro mil e tantos 
contos e não d~ seio: mil. Ofl'oreç.l) no noiJ I't'! m j .. 
nistro aste documento, mas niín po.t·:• objccto 
de discussiio e re posta em discu:·sos nesta 
c amara.. Estes doe-urucnto.l3 devem sordr sô p:u•a 
estudo de gahi note, pn.ra. a med i.l~~io a examo 
destas verbas ; c hão de ser publicados. 

O Sa. RursHO:SA :- E' um grande sçrviço 
que V. Ex. faz ; já corn a su~ palan•.t, jã com 
os seus cstudol. 

O Sa FERREIRA Vr,,:s:sA :-Sr. presid~nte 
vou co.nclu.ü· curn. o estudo de duas m·lteria.o;: 
esto.do que nio põde dcix.ar dB ser muitO 
perfuncterio, quando erR aliá> meu :;osto 
fazel-o completo ; estou porém muito fatigado 
c sinto q uc in com modo a fodos. ( M~uitos 
nao apoia<los ). Vou occupar-me dos dous 
serl'iços :- "1 casa de co:·,·ccçúo c a policia. 

A casn. d~ corrcce,iio n•ti dotai t com urna 
\"erb~ gnnde. qt~c púdc ser llluito re<lur.ida, 
si o nobro min1stro podC!iisG cu (1uizcsso ap
plicar-Iho o quo se prati ·a em Franç:L-dar o 
serviço dos p1·csos, dentro da propri:>. c.ts•, :i 
empreza.s. 

A c~s1 de correcção, em g-eral, deve mant~r-se 
por si, porq uc •i o homem com familia tem ne
eessida.des~ tem d~~pezas com a. Yestiruenta. 
tem lu,o, prazeres, gozo1.obrigaçõcs e devere<; 
e aind1. as ~im o op.a.ra1·io vive, coma e qu ": () 
homem reduzido a ro.a:s:in1 t pa.rcimoni:t, con
Oemnado a. não ter nome! us~.ndo roupas as mais 
rudes, sem goso algum, nilú se póde sustentar, 
tendo casa paga~ .]{, se v e que h a defeito. 

Fui nomeado pelo S:. conselheiro Diogo Ve
l~o. f1Uando mini.stl"•l . .ia.justiç.:t. para umn com
mi;são de q uc er:c twesidente o Sr. Visconde de 
Jaguary. afim ele exnmin::~.r a.quene estabeleci
mento. Fiz po~· ordem do presidente rla commis-
8:1o o ostnào con·to podi~ , com bo~ vontade e r\tÕ 
sacrificío. 

J nntei esses papeis, ~tocam remettidos :10 mi
nistJ'O respe('tivo e n 1u1~a mé dissermn, nem 
con!S ta que cii3.3C3se'n ·1o Sr. Viecon.-i.c de J,,~·uary 
()!l ao.~ nntr•os mr:-rn bl'OS ,;:J. cO rtl!.l tiS~~1o 1Jma só 
p~1.bn-a de rc~· ~·.o .ttçfio ou ng:·nde(·iwonlo. Eutre
l;lnto Ol"ã. um tr.o.b!'t.lho g1le 1110 lhtYiq cuslado 
mui tos dias. 

O S!.l. A:'\mu.or. FHJt:EUL\ :-~ãu fui iumrcssu 
tlm a.vulso? . ' 

O Sn. FNangm,, VL,:<NA :-Na-> mo consta. 
J;i ficaria satis''eito si o governo se di;;n•sse 
de dizet•-nos: o g-o,·cmn prestat·~ consideração 
ao trab"lho qn•• fiz<JNLrll. ;,~h<s. nuda. F·llo 
com e::.ta. fran.iu· ·za. porqn(J se; •.ta·~ ao mr.:11 
-:~..migo, o hont•nrlo mini~~rr1 d:1. j11~ti~~a. nHo lhP. 
pas.CJ;j, pela mente ~ itlch d'1 (!UO e;.t (!lH.át·o\ l'C
corupcns~ .]Q •[<Nlidc·d • algama. (Ri.~o.) 

S>!nhores~ :1. rtUI !S '.ã o J~l. OXI.'-CtlÇfíO d:l. pen3. e 
gra\'0, o EJU0SLáo muito d0li ~ad.1 p;·inc.ipa.!menta 
[}3.1'a um p hilosopho em jurisconsulto. (Apoia· 
dos.) Olh:1.r esta q~1estão Lle um ponto de vista 
~lcl·ado ~~m oncant>s: c faze~· a psychológb 
do crLuinoso, a.co:npanhal--<J e1:J. tnd:,s :1s sna.s 
d~sgr,\ças, ress•1rreiçéíc•. r·ehabilit,,.ç<ies. (.lf uito 
bem.) E' aeto de hnrua.Hidade não deixar p:'r
dido no ahysmo uon hornem, por<Jue impol
li .. to por circums~ nelas excepciunues e fóra d:1S 
condições normaes da vida lu.nçou-se nn car
reli'a do crime. 

l'or•J UC ·e • qu~cel·o 'I Qne consoloção não ó 
pensar n::u1u.el!os deg:.n~ados d~ soeiodad .~. que 
ns~umpto pódt! lnt~ress:tr ma~s~ nlmn. t! n. c.on
sc:encia de uw chi.•isti.o.quo.nto mais de um rc
p.·,~s :ntante d~ n~ç;1o '! ! (Apoiaclos.} 

O Sn. PAI>U.\ Fr.>:um::- E' um de,·e1· da so
ciedade. 

O Stt. FEt.lCIO DOS SA~TOS :- E· a palhologia 
wci~. · 

O Stt. F:!:RREIRA VrA:<:'<.<:- E•LaiUOS ne•ta 
mat:~rin, cumpre dizel-o, 11:11 :\tl'a."!:O imper
doa'l"el. (Apoiad.o.< .) 

Apenas~ o sell tra~o c~r.:ctet•istico. é a nmea
Ç1 ; " su~ execuç.5.'1 nl casa de correcção, é a 
,·e lmbili Lação. (Mui to bem.) 
Roh~bilit.1r o ~11e parecia perdido. quer di

zer que par~ o l egislador n:Lo ha mal .que não 
~eja •·cp:1r.wel, não ha pena ~ue n!io poss1 ser 
mo!lcrilda.. 

Senhor~:<. o ~no se tem estudado e fei to •obre 
este assnmpto honu • h1tmanidade. 

f.m todas as in novações tentadas ou unica· 
mente cogiL.1.ib~, hit. muita~ qu~ são praticas, 
c n_es~n mãteri:t o pratica.v 1 é acoita.veL Ha 
mui b phantasi~ ao lado de nlg-um ro1l pro
gre =so : é a~sampto <i n·~ se estuda antes vendo 
ns estabelecim<,.ltos func:ionar uo. que lendo 
li~ros. (.4.poiad o>·.) 

A nossa caa:t de c.c>rrecçílo não tem systema. 
Não é J.nem o do silencio. nem o do isolamento, 
n~m \:lmbem do eo1n1num trá.balho; é ·um meio 
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lermo: confusão. E:s:ist::rn :~ind:l aJ1i el9:.nGntos 
pcr~urJ.adu:e, da cduca9ão e· reha.l>ilitação do 
c.onderonado. 

e.')tão no refeitOl~io ou ern oatros log-~1t~es pnrec(: 
vet-se uma 1'et.1uião de pessoas e.s~! maveis e O c 
amig·os que conversão. · 

Afinal tem o al,ará de soltttm. 
Volta para a sooiadarle con10 um hom•'rn 

novo e regeilerado. 
O condemnndo deve n. si a. r:cdnc~.<io di! suo. 

pen~ ; SJ regenm·a po: seus merecitnen .... 
toe ;.mas é preciso f:~"Qr sobro csto ponto re~o~
mas ru.t legislação, sarL'l. o· CJUC não é possiYCI 
e:ste systema .• 

No estado actual e><iste ~pen~s um capellão 
qtre di1. missa.s c faz diseursos !\OS presos a!n 
com~num. Assisti :1 este acto; é doloroso omi1· 
a p~law~ elo .Jes'H Chr-islo no tinlt· da.~ucll 1< 

co.<leii\s c d0b-<1.i::to d.n.il n.hob;:ld~~ dn prisão. 
Essa ('{)ncaçJ(j re.lig·iosn não tf:lm a menol' in

Jlucncia. 

Pen-iO que s~~n1 rtJfornnll' a legislação não 
sora possível modificar aquelle estado de. couso.s. 
P~eclsamos fazat· entrar na lei certos princí
pios Í1.1ttdl.menta.esqo.a são ind.lspen.savois1 co~o 
por e:<:e.uplo :a reh.abilita.ç:.ão legal. Um con
demnado em ultima. instancia, no estado vigente 
<la lei, <itutndo se chegasse ao conhecimento de 
'lue era innoeente, qual o meio pra.tieo de ti-
1'!1.1-o da casa de COi."rect;.ão ~ O p~rdã) ; mas o 
perdão ó a confit•maçao da pena, é nm favor 
quo o innoc"n\e fica dovcndo, o eu., não 
póàc deis.a.r de olll;.u· (;Olll i.udignação para urna 
sociedade qno n?io tem remedio :1 da.r ~o sea 
ptoprio et·ro. qlle 11ão tem rccur::.o para far.r:-~ 
rlesappa.yec~r o stygma quê lhe lançou. 

pC!"dã.o SãO apen:ls uns. enfeites de rhetm~i~a pnt'<'l. O Sn. Monr:mA nr.: Rnmos:- E·() 

n~~ tira outros e!l1~ito> tla. pena .. (lia 
apt<rlcrs .) 

outros goso de totlos os pl'esos em cmnmnm. 
E" preciso eni.t•.aJ• na. celtula.. convhrer con\ o 

pres~. e>ecll·al.-o, inspi1·ar-ll1e confiança, fazer 
OS~. FKt:_:u~m-\. y,~;.;:.N-\: --~~!u ~ejo outro a communicaç:ã) dos espiritos, s~não ató dos 

romodto senao o pe~,~~o ':o prectso estabeleee,• P''oprios coraçu8s, de modo que aquellc 'lue o 
o procnsso ~' rehalnhtaçao, ~I\ e nR<la tem com escuta cltegue "<mal-o, si està compl•t~mente 
a graça.. • re.,.enerado. 

Em segu.ndo "loga.L" : I~ ncccssa-rio nlinm~a.r a. I Esta confian~.a e necess~ :·ia. 
ponalidMle conform.c a cot•rncção 'iUC o con- Fiz ~ comparação entre os ostahelecimcn
donuuL<lo fO:o dcm011S~rando sncoe~si,~a.mente. tos dil.·i.~idos na. par te retigios:~ polo cnt.ho
(Apoir&llos .) loei>mo ''pelos pl'Ote>tnnti<mo .. O cath:.locismo 

A instituição rle Sir CrofLon, nn Irlanda, l"'e- tem f~ito conquistas enormes; o espirito cn.tho
enchc, pdo menos eU~ !'listo se g.,lJ;'l. , I'! n no lico exerce m.,'\.ior infinenci::L sobre ;1, alma. d., 
inquedto" que m"ndou PI'Occdct·" a•somU!ó:~. condemn:~ào. (Apoiados.) · 
nar.:ioncl.l d·, Franç tem 1875 o' s~ n dopoiment?~ E" l"rcciso r1:1a o ~apellão não seja tão só
em q1tt:: affirm:~. qnll o s~n systcm:1 t-"'m produzt- mente pa.m r1i?.e: miss:l.S. Este fp.clo é o men.o~ 
da os m \is sahtt,tres etfeitos, dividindo n. c :r-~- sii)"n.ifi~n.~fvo p:i.1~a. ~ edncac:.:to e corre~ç'âo de, 
eu~.Ho rlt. pcua em tres· pri:sõc; 1lc düfcrentes co"ndemn3do; ê nee.essal'io liOd:t constancin. ~ 
~lisc.iplln •s e n:tu,mdc ool)rC. o C-l)ndcmnldo, co1U.munic&tçi1:o espil·ita<tl, a cdnci~S·~'.) bnst.'\ntr) 
e•); no nm mo;:o dtsto. psycologo sot)rc t.Hl1'1 nlm~ r1·~sisLente, torlo n soecono osptrl.tnal n c~t.o 
'lne ~iui:F._esS') :cp··rfeiçrt:,.r, . . desg-rr.~a.cl8 que cnhiu nn. prif.)ão. 

Pl'lmCH'O lan~:.1-0 no 1sola!llent?, no ~l.len~'?' Na nOS':D. cas~'\ ele corrccçíio n. !lutorid~do tl1J 

nest.<~ trev.r• 'J"~ . S,-.nto Agostmho p d12m direc~01• á excessiva c iusupportavol. As penns 
Goncentra.m o e.'pmt?.e o cu; de·~·nodo :; p~er applicadas, a 'luem Já está. con?omnad~, de'·.c 
o cpnden;n,rlo 1éfiectn _sobre cs •.us ~10puos ser um ol>jeeto do 01, 10r c"a.rne, 1.nsp3cç:to e n
·~ctos .. E um en!l•.tqtt 'Cl~t,~lto que o crmnn~~o gilancifl.. 'vêde como é grande a supel·ioL'i~ar.lr~ 
senLe tl~J.ndo nao tem nu10 uem que .o rode1~..:. que eúste ontr.; nnl condemnado 0 0 admtni:o:-

Por ISso antendo q11e o ve,•d<tde:ro regula- tra,lor da. casa. de correcçlio; os ubuso~ de que 
monto de,·e ser_ o du·ectot· a o cap~llao! porque este se,·á ·opo.z contra um infeliz c1ue não tem 
os tntba.lhos S<LO sohl·e a consc1c:nclencw. e tcc ão 
so!Jrc o entendimco.to do condemnado, que é nm pr.J ç • . . , _ 
homem jri. roboldo; ó uma di 1·o~ ção todn. <H::.·~i- Ce-rtas penas llnh~mos esçrq.>~o nn._..r·c.:.Jt'n~a o 
r·tu~"lisLn. 1 aconselhn.vamos no g-overno _qne nao dey~a.m 

I ' . . l" d - m Ir b m~l COllCC! \H) DP:poi:;. ontt·a o sennnrlo r~e1·ioJo u <Ins nuu·.. ser app le!l. as sens.o por u 1 t: • . - · • ~ 
<':L~ .~ 0 ~Õndemnn.Uo ~·ll.i. rod n:dndo 1;(,1. setts ~~tos composto <.i e funcioua.L·i.os do p1'op~10 ~st:Lbelect
dn I~:L ordem. olJ~:~dicnci:l. n mor:\.lidaclc, ,~,. sun mo.n.t.o .. o cle\•ia.m-se fa.z~l' os ltSS')ntarnentos n 
péW'l. ~ cada mal~ca. c; ;\. diminnic;.;1o rle um nc_t ,:\.íluutL11"-Se os reco.rsos. 
dons dias. Os 1ncios coercitivos contra os presos, 4ue 

Proporcionaln1C11lc 6 c1uc se npl'OX.ilna a st.ia encontrei, na cnsil. de cot•rec~.-ão , alguns me 
Ehcn·dad~. a. ~uu. comphl.a. rcgeneL·aç.üo ; sen.Le-se parcc~J.rnm barb,:~.ro:s e outros causaram-me 
melht11', por n..~?.sim diz~r, ~ nio quel' parde 1· as h.arrol"! 
suas ma.,·ca.s, do que faz muita questão. No ultmm anda1· d·Hjuel!e edificw sinistro 

Vai assim conqui•ta.ndo-as, ate attingit· um havia umo. prisão a r1ue dcnomina\"am escura, 
certo l9!X'PO. · , . , .. onde entrei e so pnde •a.hir com risco rln pr.•-

Dopols p~ssa. para o ta~can·o parrodo.da p~t- pl"ia vid' Lal Ioi o p •vor ,1ue callsou ,\ minh:> 
sãot rom que tem a· ordem de soltura provisol'ia ~ • abaaa ' 
chego a sahir da celula para prestar serl'iços \ . . , .. · l . 1 ,• . 
externos que o ndministrador lhe ru:.nda; vive O Sn. P:ID:JA Fu:un' .-Apomr 0 • '0\1:\ lot 
mui hem, p1·ocede como 0 honleln livre; c1c caus 1do ; e cousn hotroroso.. • 
modo quo ao entr:~r-se n·J momento em qne O Sn. ·P:~>ruu~IRA V!ANNA:-\Q1\ rc(erit· .. 
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Sessüo em 28 de A.bl'il de ·1S82 

A port~ dA ~nt.G ea.la., p or onde se ontrn p>rn 
esta pr isão. ê !a! que ningucm pódc trauspol-a 
sem ~bainr meta.d~ do cor('o; h."\na., aa lado 
díreüo, u ma gr:tde do ferro que fcehan. o ;to 
horrível carcere, ond~ entrei de rastros, unic~ 
maneira possível d~ p~netrnr-se ahi. 

Ainda as pes,oas da mais b:~il:a estatur., n~o 
podiam esta.t• de l'e sem biLter com o. cab<)Ça n a 
meia aboboda que a feohn, nnru os müs mag-ros 
yoltnr o C'lrpó duas yoze•. (Oh !} Keln um r3 io 
dP. lnz ; o ~r infer.to ·e putriclo 1 Dalli haYiam 
sohido, qunsi ead:w eres, os infelizes qne ontro
ram. (Oh ! OA !) 

O Sa. P,tDtr., FLEU!\Y: - V. Ex. dá licença 
para um aparte ? 

O Sa. F~:mn:rit.A VrA:<:NA: - Pois não. 

O Sa. PADüA Fumw :-:'l!as"eete castigo ap
J•licav:1-.se nesta occasião 1 

regulamento e.'! tão até d~term inadu a.s suas 
funcções e os ,;eos rle'l'eres, com prell.lrição do 
direito da camnm ruunicipl. que pela lei do 
1• de Outu bro de !828 e a competente para 
m3.nda1· inspeccion~t· a.-; prisüos e vêl." u seu 
P.stndo de nsseio c de •o.lubl'idade. 

O Sa. P.>.l>t:A Fr.Eun..- :-E no chcfo de po
l icia, que é o inspeclor lego!, J>Ch\ lei rlo 3 <le 
Dezembro. 

O Sn . R.\T!S:Y.>:>J.: - 'E o> tlelogntlos n:ís loo.,-
lidades, c nos seus termo.s . . . 

o Sa.. F~anEID.\ V r"""·"- Sim, e o 

Encontrei os presos sem pcculio , ape nas oom 
dir~lto a con~':'g-ui l-o. 

O Sr. . CAn~mno D,\. Roc:u:-Pois si n3:o ha. 
trabalho 1 

O Sa . FERREm-< Vr.\ :<::<:-<:- Ra. 
O Sr:.. P ÃDU,\ Fr.Eül\Y :- As offieinas silo 

O:<cellentc; . 

0 Sn. FERReiR.\ V!A~<:<A:- :IJuito bôas .. 
Re>tnbcleu-se o peculio. cumprindo-se nesta 

O Sn. Po~oo.t FLElil\Y:-Ah ! Naquelle l.orupo, porto o que rccl~at•mos, isto ó, t[UG o presJ 
p orque uma outrn comroissão, a ~ue pertenci, tivesse a suo .cadorne~' eomsig-o e n todo o 
mandou tt•an car aquolla pris:lo. totupo pudesse p:-orar n sua economia. 

O S11. F>:mu;rn o~. VtA:<:X.l :- Disse- me o di
rec tor, naqnelle tempo o Sr. n,. \'al!e, qu~ 
sim. 

O Sn. FERREIRA VrA:<NA : - Nós ln.ndam os Alli soffre-se 0\uito e pot todos os modos, 
fecha-la com tijollos, p a.ra '!ue fic,.,~s> pcrpe- l'le pel<> o a r!.>ill'io. (Apoiadqs .) Acho um.~ 
tuamentê im.presta\·e) semolhantn e~rce~:~, ver.. eov~rdi~ ~ar arbilrario com un1 pobre condem
dadeira sepul tu ra de horoens vivos. E' iu- nMlo. (Apoiado$.) 
crhel ! Sr. presidente, a policia. qno Lemos, gn•t~ 

O Sn. ANDRADE FrGU.&Il\A :- F: stnric "eSt(l- muito d!llheiro, mns n noss~ garnntia ó pou co 
belecida 1 e!ficaz. (rlpo i:utos.) 

O Sn . FEnnEIR., VrAXN., :- l\ão. O Sn. R<TisBo:<:.\ :-Isto é gera.! no l mperio 
Ao sairmos d<:>sse tumulo . era. tal n horrorosa dc>sdc l ongo tem ('O. 

inll igna.~...:t:o de quo <!St..~v:\ po ssuiclo que nfio O Sn.~ FEn.nEln.\ 'úA-xs.\;-Fa?. ·mc impressão~ 
sei mesmo o que di-se a.o :tdminis tr:s.do1·. m~$ scmpro qnc l~io os rclnturios doa mi oistros d:l. 
constou-me depois 't"" clle s~> queixara, di7.0n- jt:sLiç~, o titulo-likrdadc c SO!JW'ança indi
do : c O Dr. Ferrem> \'ian ~ "' ost:tv:t louco. • viduai .-E' oorno quem cscreresse no C:ontilo 
Eu n~o me lomhr-o o !J.U.O di:sc. de t•m cdificio o tlis ~ ico-Cns~' de moJ•Los-, e 

H.win. s.:thido 'f 'O :1lgn n-. r.ond ~nuu\.dO§ cnconh~;.~Ji,;.c no gou inlorio1· crianç:l.S a. l>t•inctu· 
tiuhntu mo.ri<lo, o outros foram de 1:\ orrancn- o n yjrb em ~:xla ~ sua c>:ubcraucb. 
dos qn :~.si e.~davcrcs! Livc.·d«dc ~ se!Jur·anç" •~·li~i<l rta l é tHu e:~.-

Senhore-'5, i s te esp:l n l.'\ >'L conseiencb hu.. talogo, é um livro com paginas de sangue o 
man" ! ar.rocid:ule. Est~ lil>el'd>do de. vis. ch~mar-sc 

O Sn. As on..\DZ F rcut:tRA : - Scn1 duvida. n.ntcs :- c:rimos contrà. ::\ sogttL"n.nça o liherd:~.de 
ó um ~buso clamoroso . · individ.ual. · 

o SR. J. Pr.:Nmo: _ E' u m:\ ·cous:t ínim"gi· Es to.s p:>.ginas d ~ s~nguc fn1.em medo, por 
Mvel.~té ! que quasí todos os fa ctos ficam impu)les. A 

con cl us5o J\nal ô ')Uasi ocmpre :- não •e póde 
O Sn. L.\CERD.~ 'VEn:<ECK : -E aqui n~ prender o criminoso, emdiu-so, :>policia e ntra 

côrto ! em ind~a.ç.iíe s ! (Apoiado<.) ,. 
O Sn. F ERB.EII\A YtANN.~ : - E'· exaclo. A cnnsn prinoit' "-1, Sr. presidente, não é :>. 
A au toridade do admíni~trador é muito gr:~.n- mt\ vont.'d" d~ polici• , nem ">U:> incapo.cidode, 

de, ó excesüra di:.nte da fraquor.a 0 <los dcs- posto <JUC, nao $ej~ n melho; r a sua or~niz:~.çllo; 
graças daqn.elles pobres homon~. _ . mas" refo,mn d:> lei de3 de Dezembro a seu re

Tinhamos tambe:n proposto '" ~1 at·eas de g ulamento (apoiados), que nfrou~aram os prin-
bom com('Ortnmento, mas Jtlio as vi adop LRd:ts cipi os do subordinação, de autoridndc, de ga
no r cgulnmonto npprov,.do ullim~mon~o . ranth . ( A poinrln<.) O crim<l flcotl t<rmado 

diante da. policia desnrn!ada ! ( Apoiados c 
O Sa. PAI>U,l FLEIJr..Y:- Não sei porque; apa!·tes.) . _ 

eu t...'lmbAm as prnpuz_ A segurançl individual no Iwverio redam1 
O Sa . FllnR.,mA VtA>::<A :- Oatrns pro,,i- do Sr . ministro" ru;~ior a tlenção _ _ (Ap,.;ados.) 

dencias n:to foram i!ju:>lonente tom~dns . \ 'i, Ori?:.nizu>do _n j usfi_ça por um Indo, c dando 
,.penas Sr. presidento, qnc se t tnha nomeado 

1 

m:>.>or força a nu~r:dadc ]X' la. refor:na de que 
11m o. com missão de i nspecção, m:n de com- tanto c'>:·ocemos (apo tados), sem duyrd:> ehog:~
miS&üos nós estamo• satiafoitos (apoiados); no garemos a r.>sultltdo mO.Í$ IÍson fl"liro.(Apoiados.) 

V. VI.-9 . 
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SonhorGi:>, a ra.:dit) ro .:- 4:F' '! :\~ l uL'\R JIOl it.ieas 
no pair. ailo ou frn -:llJI · I.àrJ ap~ixonada. e "l'lk~
l'·:Cinm estas d ivÍ$ÕC3 pr(Jfun(l +s 11ào provt;ul da 
ptililí.ca. prüpria.HJ(! nte, m::s .<1+ st:gu•·a.n,;rt in
t!Lvid u:d ; po!'<JUC ua.s Jocahdudcs o m~Ihor ser 
d,,,(o fJ+JC victirna; c. crJrno quem l~m nhi o 
porlr: t· ~ rcspcitado,WYlos. o 'Juet·am p tt·:, si. _twi
t: u rH: JJ LC (;om () fim de pJ.·Ili~~er os seus w le
rC8!'i'.:s t! os d()s seus amigos; elo SCJ l·Lo '{UC a. po
l it.ir:3 <i :+n l..n::; um::L rple~ Lfi:o rll'! sog urança. indi ... 
\~i dual pro;wiamcnte dl) 'JUC ll :t ta l ul1l ri r; id•las ; 
ci:o; ,, rnolivo po:· '!UI! uuJ.clad , :\. !:Jilu.:v~fio ,los 
_par tid06 ucw por isso 1'Cn,,v.un-:oJe :\ !( aulo1·idw!cs 
l iX:a(ls. 
Appar.~cll r;tJ r·cl a.l(lrio tlfJ nol,rr: llx.~r.-.. inislt·(J 

da. just Í~~a IWl rJroj f!i::.O fh t •J'g:tni:t.tll;:itJ ela lla
ljt•Í;l tla CIJ!' LC •.• 

( ) S I'~ . 1\.,\ l'J !.\H(I:\,A.. :- 1\!u i i.IJ l1 fJ11l ft:ÍI.r) '.' lrllf iL• ) 

1 ,~ .1 1 t~our;rJIJír}r,, 

' > Sn. F~J~J; ~·:H~.\ \'t.\ =':"1' ,\ :- • •. daiJoratlv 
l •r;l t) l JL' . P()d!'() ri~ n~r?OS, 'f i\ é rol dolog:t<hl rl r.: 
ptJ!ic i:l tf:L r.órLc t: ~uj(, mcrcciJnt1n LQ nãfl 11111 

· 1:;,J,e cncarcf;Cr. I~ ' ,,l ,ti to t:rJ nhctidtJ, o, <lo scn 
l rahalho o nobre min i~tro illl•l•·r.< ti ra r ~;ran•IO 
prtJVCÍlo p:~.r-.1 a. a t':)':l.La i ..:a~;1o d ~t ptJ lir; la. 

Sei qu" o l'"l'cl J a opposi~iio ,; rnan Lm· o gn
vcrno dcn Lro das vr,rbaa 1lo r,r•·..o.rul!n_tfl. Por f.:On
s r.:qucmcia., 8f) t•.:w os o di1·c.;itQ ele rC~l)mmcndar 
ú~to trr1JJo.lho a.<J nobr.:.: 10 i n Í~l. t·o, pa r .t, n o f:.;:tsn 
r} j) adoplal-o, ver si C l'rJ:;;Hi vr;l f:tr. f.! l- r> deu Lr·n ~los 
recUrsos llfl nosso orri;Hncn LtJ. 

DI) m.i. nl.slcril) da jc!S~ír,: ;J. dovCJ•JQS Lud ()S f·sp(: 
t'ar p r:og r osso:s e tn0l hrJ~'a l tJ 0 1l lOS ucsLc hfiJ'IOI'• 
l.nnt (~ !i-fJ!'\'iço, lJL tú en lt~ nJ!t"J ColJ1 :1. tll)!:l !-in ~ ~;;.:;u 
tan ç::'l lJOK~J)"J . 

E" prr;ciso or;ra ui r.ar a jHJlicju, tb .-:t luc:a! id;:f!os, 
•h.: mudo a offcrccar gar :1.11Li ak •~on lJ',t 'H crítm~s 
~tUO fil"..:tltl Ohl i;'Or:~o l ilrlpo n·:s. Oe r:v;li"I.:S !iC rt;liC

l<:IO. :.t...'i pro\'i 111.::ias 'fUI'!ixam-s~ ~ :L-' :,• tl ·r idadi!S 

osl:.'i:J ~".()nd~rn rul.d!!S o t.ra.nsi~r por ~;u;, fJ·a 
<JU•-:1.:1. PI'O[Irin. 

Ag-wa·do :•s cmcnd:L~ <pie ha.vomOH !la eom
fJin:u· p:\r:~ offornc:c~· .aos r~ttHlls (]o nobro 
mini•tro . Rllnij .:ÕJ) poueJ imr><>rtantos, pOI'rJUC 
o minifJt•:•·io do. ,Í lt~ ti(;.a. nii;() ~uport.1 s-ra.ndc~ 
c()J.·to'; no f):: lla.l'IL'J r e potirr.i ao.nOb1·e mini 11 tro 
o q11e já <li~-•e no ~orMça.r : ~credito maia n r\ 
cffi<:n.cia do e.~ ;) i rito er.:onornico do nobre rrtini~ 
t.ro dQ '1 uo no da r. tunara.. 

Os <:J!rtcs ~uobram-;;c cor11 crc<litos cxtr:\Or'di
ntlrios e suppternont.'lros; c assim a res
ponsahi liJ• de Sc l"'.i. null::t, erttquanLo ' IIIC s i o 
no~re mini<Lro, r:omo csp~•·o, tiver di~posi~.ii<l 
para r.:fli'~c LHn •· t'!f!()nr.roias, ~lias sorii o rf~:\.'' B o 
JP.1:1t fJ(I!~~i . 

Ú Srt. A~ I'Ji..\tJ~ Fu~IJ i<:I!U : - Pelu :-J r'~g"U J'u 
,.: ... mos !iiHr1prt:! l'e du:~.inrlo . 

(I ~r~ . F.ERlH~rR A. Vt A;s !\!,\ ~- s;m ; maa (41)1)

Uófl'li a. não é nc:essario a um ospi rito c.oll'lo o 
do nobre minislu_. da j u.,LÜja, ttUc jü. es lti. n essa 
dispr>Sifiin, em v i9 tn dQ programm.~ do nol)l'O 
prcsi<lt!nto ri o co a.s,..lho. 

O S1: . A!<Di l ADe F1r.t:EmA :-Provemos quo 
é t:AffiOOIII uo 00830. 

O S~t . l~l!:Ulli'! Ut.c VrA"'"·' :- Neot:> p~rlo e&
ln.mos de accÔL·do com o g t1 Jinotc,ttã6 ha a. menor 
di vtr~;rcn.~i:~ . 

Sr. prr;~iclcn,~ . te nhn fat.ig-rLdo muitrJ a ea
m:o r~. (M«itcs aao apoiariot .) Nii.o LiYO r!is
pos i\iiio <IC fa~n l' um dÍ:'!CilJ'rso; fjUir. ô\pOll 'l ~ 
<:on ccrrcr coru o uHm LL"fLiml ho e estudo p:tra. ú 

fJ.~ I; .. rce i rllOntn d:.t d i~cu ;: s ão dtl 11ma mat .. rl:'l 
(JII O r.cpulo 'dn. m:.do: rc lcva. ncia . 

Tcuhv cond ,ti,Jo . 
( Jfui tfl ll('ijl 1 1tll !Íl0 IJe~ir.; (} (JJ'IVlOJ' ,f , ,._ 

l ir i i{I(IO-) 
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(->. S r . 1.1"""~ CJ.·~·ei t·a . ~i ::l.tl l"U.l. ( . .,: ... l lll''·~~. l !' ; ~. uc, tJrg-~o (t11 ():.O.I'Lj dlJ l i l~t·nl da(Luc lla. 
lcac ~o ): - S1·. (1rcsrrlonlc, \· . h~. s:;ho ~"lu c 1~an p ·ov1n~1 n, o Yptt·anfflt, no ~·Y~ n lldo. r raLO. dr.: 
!'SO U homem cl~ g'Ucrr:t\ Jlll..t.S H~":1 11 po r islo ~~lOU [IM'.':lr ' fUC u:""ío tinha r azãO rle. I'~COb r;~;..!'Ol"a t (:t, 

excluiria de fall~r Ua.s <.:nu ~as <b. guorrô\, a excrn· poliLi~a dos llber.•cs, 'J li C fle nomlnoi dÕ 1)1.9'>" 
plo de outro.• eollogo.o r1uo, profes•::n<lo "'"''"""' I awu·dto . · (R iso.) 
sciencia ciuc cu, t êm com g-ntnd ! p roveito pu- ~~·. lW·~S i(~on tc, () dq iU tn.tlo tem ohrig-nç.:i:n liC 
blico s ido incumbid~ (l:L ai La n~lu'lini:s tra\~"to ~~ ~xp l ica r-so t~ en.ma:·n, JH' incipn.lmúnLe ~ IJ.tl:lncl.o 
do minis lo rio da g uerra. c~po!:!to ;Í. cr;ns••r•t. de con Lt•:,dit.:Lorio . 

1-"":t~~ os l~ r~po.ro~ I'*''·' 'JU': V. r::~. li·]n'' c ul'lO O nr,Jnoo tlc put.1.rJo pcl:\ prO\·i ncia. de S. Pt~. u lo 
de qm~ S0 \1 :ljiOnils n m Cllrio:;o (i'i:íf.l) f~ . llf)s l:\ n :"!rJ lHJlli,-, f;u~cr I 'C'..: rJI'r.l:.u.~:to HUlÍs :~.g-t•. u fn
qua.lidado, com dirQilo :• oUt•·1· n. ho ncn>lr~nc i:~ vcl n.Q n!cn o.sp il' ilfl .<~ :HJ mc!l- rlJ l"a<,:i~'J tio '!ll'J 
•ltL c::t.rnnt-:t.. j :1 da c:ouvn·~ucm.poii L JC~t. l fU '~ ltvomu~ c :" <1 :-~. •·ol .. 

Tem s iclt, •·O.'i l Uid ': ou IJOm csly l.., :lproroit:•r-~n I:J;fJr:u:i\o uo jnrwd t) l) i·•artirltl I ihc1·al. o )·/~i-
o d.epntnrlo fia. pahvr!\ p:lr:\ tla r cxpli r~açõcs I rcm.yt.t . 
:"!Obro rn.etos rcforcnl~8 :l :ma JlCS~I·I:\. _St'l •t, S:-. l'.;· cs i r lel~ll), u;u nspirilo tão n~r~zado 

Quc1·o, com a venh 11a V. Ex . , ap1.0y,~i l a··lll t: ( I'L~o) r}l.l •J a i. llfl:.t n~to pnd<: mwlnr .tlo fi !HilltJC .; , 

clcslc r.:~~ylo. Devo tll~tl lll :.t.S ox.p! i Ca4,~tif)8 :\1/,i 1..1a Hlt.: Ull t;tot;; '[ 4H.I ;.õ~II IPl'l! ~ l"u fcssct o l•!nho p l·~
i llustt'C~ dep u.Lado~, 4.uc l lv•!ra.m a Loudad•.:. rlc lt~t~O cut it.c lo1':l ::ol~uwc:-:, de ruodr;_ •.tu•j m~ 
razer comruenl"rio• ao uhimo<l iscurao <J.Ue, oom dona eatl··•.'lhar o nourcdeputarlo a r~lllh:l ~tt•
t~medda.dG , p1~o f :!'i nt"JSl:\ ·~as tt.. N~1 ~e1 ~ i ii:t Í!J ~ude de h0,1 9 ,c:m~~r~~~ co~ ~ qua- tinha atnda 
fot\~ dos estv lo:;;, j('V .. ~n, au unpreus.l rl · .. ....,. P:.Lu4o. . . 

. . • . . . _ s, h" "l~·u <:> 1n q ue tonhu olhado p~''" uum du-
O ~n . PnJ::~IllJ~:"T~~ : - lcwto rç l:H.~uo OO I ~l a 1·:.m1! 0 l1)1l\}IO cu1 r1ue h lO envolvi n a. polilie a. . 

J!•a tc t•t.a <.:u1 tlts;nsat.to , v nobre 1l 'Jp u la rlo I"YIII•• <hn-c t•: r r :JJl:lraclo • tu~ n•1nct~ fui i u ftjJl~, c antes 
I \Z'!l-o. pelo ·~o u \rario sc1oprc m e tuostt·ci ud he."!o a 

f ) S~t . L~~ , .• u,;•;nu. V J,\ :";-.; ., :- :-> i ,, ;i 'J ;;vi.m iU·~ .u tod:J.ll ~l.s j,tóa~ 1ibe t·a~.'i o coHsLiLnt.!ÍOl:l!\es ••• 

u:1o o fa<;4,. (J S t:, I L\ l'LSWJ)l A : - E n a R!'!; im ::.<; contti ... 
\ .oi'.t-:ioi :-F'a.l lo , 1:·l H1!, rl~ l"j). 

ú Sn . ..:;A1-iTÃ•.J :~..:\·• ,·ei!;l'CllCil~!l rQrnUl fc '-t •s 
•• .:sta <l ist: IJs, ão ~ pr-rt«nl.o deve Lamhe:m n c il;as 
rospondor. 

O Sn. F1~ 1tnw,.t VI.\.:< X.<:- Sómcnlc <rucro 
'I" " fique cons ign:vlo a corlezi" o " dciicadO><l 
' I"" tenho ]>:Ira eom aq•.'cllcs illu• lt·e• collcg3!l. 

Posso, p~réra, nfiaaçn.r " V_ Ex. , S' . p rc•i· 
,f,~ntc, que cs t o:pt·atic t~ tem sido cousLantc na. 
ca marll. E s~rcí, 110sLo ponto, 1nuiLo l.>rovc. 

o Jl\l~l'U <l~pu~·dv jJCl:< rro••iuci.\ de :3. Paulu 
•1 S r . \.!')ltselheir•J Mtu ·Lim l:7rao\!ls..:O. to\'c a 
bo:ída<b do; tCCOl'dur as r ,]açoõc• politic.>s que 

<) Sn. F~ill1Elll .l " '·'"~ ·' : - ••• ~altQ Ull1o. 
q uG l i).n• ~' •il teputr.. .corno n. ma i~ ndfantada 'I:\ e 
idú.1s lihcr .• ~.:;, o f:,,tl ,oli•.! i ~mfJ. 

() Sn.. RA 'fiSflO~.\ E •)tn ·a!",, .. !'IKN Hotn .s u r. ~ 
•:u-rAH"-~ :-Apoi:ulo. 

O Sn. A~nn.um FtGUJ~U\A : - Nnda 1u:tis l i
ber ni <lo (j ll ~ o çatholoei.~nlo. 

o Sll . c ,\ :'(Uf lWJ ut: Oi. lVlliU.\ : - Meno~ com 
O S!tllf!.~tt~ , 

ú Sn.. i"J::Uit~IHA \'uN~~·L : - lÂ:JLJ l u ::!1Ua&u~, 
in!e~p,·cl:ldo cau10 der~ &er . (tiJlOÍ<l!lc•.) 

ra:.n!ii'ClDúS, CJ.U~n~u Cl'a CU cstu<hnL) b ê~cul- 0 $~ . ;,J,,c- DowELL :-Ne!::l ho. co.tholiciwo 
dade do direito'' :n coltahora7iío quo lhe . 'em syt!a~·Hs . Do con~rarioé. um. di~p~r~\''· 
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O Stt. FERJ:ETIL' Vu,.-,.- ,.,- EsLou om va;pc- ~ os poucos $Cl'VÍ\:OS que 1u-es1ei naquella ~i tua
tu~; de pôr tormo U minbt\ Yida politiça, ç.W~ disso p1Jl' ~nt~ os meus co-reHg_ion.:L~ivs : 
J' Or conseguinte 'lucro deix.al-a, ao me.oo3 sem sou a.·:nnprG o mesmo nos meus prlDCLpios ; 
este tcaço de con tradictorio. nlio mudei :do con~ic~.õcs, apenas ' critiquei 

Nilo o sou. :-lingucrn ó ca1la1. de prov:w con- nm f1,cto -que os liu~raGs de.> to pa ir. eram os 
ti'Auioç iro onL•·o " ' minhaa p~l~vras o as mi.nlw.• consen ~dorcs," não :~quelles que haviam gover
ucçõos. co1no homem poHii~o, :-. respeito das n3.dO com(\ mD-is perfeita incrda. e 5em relli
idé:H l ibet·aes. zar nem as snM idóa.~ poli ti eM, <Jua.nto mais 

Sou coneerl'ttdot· do libcr~Llisrno constilucio- ns mui los uto,lias de sou prof)ramma. (Apoiat.los
ual (»<uito úem) ; do ·um_, constitlliç~o quo res- c n'·7o apo iados.) 
peito o a.cnto, e, crnoora não •aja oxecatadu fiel - Tal nz cst~ja en,g-:mado, quet·o crer , na mi-
lllCntc, considero-a a !!laia lii>cral do mundo. nha "-!•precia<:\lo. · 
(~I uito.• apoiados . ) Alistei-me M po.rtido conserv:tdor, porq11e 

Pos•o, pois,_ confessar- me conser-vador, como o repatei liberal de facto: outros ter~sc-ilo 
aoauo de fuzcr, som que toclnviu esteja na oLri- ,,nfi lc ;mu" n o partido libe ral por suppol-o con
;.:nçao:ae defender idóas a l l'at.adas. o.n.-. r.hronic:l$ QOl'vo.dorde facto. 
ou ~e gove~no absoloto . (M1Jitos apoiados ; o Sn. FllL<cto oos s~'<TOS :- E todos se en-
>>twto ba~ ·) . . ganam, por que nem unR nem outros s~o liheraes 

Quero_, sita, a. rcahdaJe ~co to. fon ua de g-ovc•·- nem con~ervadoro.s. 
110 (m1nlo bcrn), nado s~c"tfic•ndo <lo olo111onto , . 
àemocr:>.tÍCO, nom tilO pouco do elemento tra- 0 ~lt . . 1:_ EllREI<l.l. V IA,.--,; A:- Sou h~~ro.l ~ 
dicional ou hístorico ,1ue com ollc se vinculou ConsL1tU1ç~o ; quero ~ fé; ma do governo alh 
c constitue o princi~io monarchico . .tt:a.~ada. i m!l:s •tuer-o ... a realizada, e uma. das con-

Quero " mon:.rclua con sti tucional rcprcscn- dt~oe~ pr~tlco•_do g~vorno roproscntnt1vo _ne~tc 
taliva , e si a lgum csfor~"> tenho foi to na v ido. Jl O.Iz c a. ~_ntell t gcncto. r:anca, leal o patr1ollca 
politica é- o. camara 0 o pair. inteiro 0 snl.Jem- cal~~ os cttre.·entc~ p:1N1dos par• recollocar~m 
par a tornar uma r eo.l idodo 0 S'O\'Cl'no par lnrncn- a JJ,Jcrrla<l<l con~tltuCLOnal no s~u vcrd;>-deJro 
to.r, o governo da nD-ç[o polo._naçilo.(.ip~iadus.) ponto . Nosto. pa"' o_ poder esta ort)'"DI:t~do; 

S P · y· , I f~lt::L Org"illllZa~ a lt1Je:d:J.d9 CO!U!LÜUCIOllO.l , o n. nMstDl::-oTe :- . J.:.S: • • sa JC c •·eco... a rcgislencia·. 
uhe~ 'lU~ • te~ho semp:~ 0 ~-.a_wr ~~M-Cl' "~n A hostilidade dos partidos niio assenta nas 
OllVtl·o so li e q 1alqucr as ~mpto, mas sou o~rJ- icléao rn·•a orn --raudo parte na lmtiiçl!o em 
gado a lo~bra.r n. duposlt;ao do rcgtmc.nLo . . 'lu.ost,Gcs pcS'H)a.cs~ o quem u.prove:ib com ~sta~ 

O Sn. FEnRl!mA Vt.I:<,.-A:-Eu ni'io dc~ojo 'JUO discussões intoslinas ó c~aetamentc aquellc 
V . Ex. jnlzuc <Jue 'Juero tlc 'Jualquor modo podor ,<tua por Corto do mais,julg-o ameaçado de 
contrar::~r :..s suas orJens, quo para 1ni1n ~Iio um11 grantl<: c rise. ( A.pa>·tcs.) 
<lefmitivns, M l'll t~o ll~ uço uso da t>alnvrn !'"'.':> Sr. pl'o•idcu Lc, a lut:.L tmvada todos os 
<JCc~po.r-IM de uHSUJul•L.-• cstr::.nho :i malort:• annos entro " op11o;;iç:io a o governo o. res
do dob:>.tc- poito <lo 111odo d~;~ tl csponder os dinbciros 

Quoria C:.zor est~ corl.(;>.b nos nobros depu- ~u~lico,, esta tcntlenci:J. da op[)osição para 
LJ>do• que so !'cfcriJ•Mn u :uinhu indiviolu• lidadc; I'Cfraar o ;;o\'CI'DO . c este pondot• do go~Ol'n? 
1uas vejo q• tc não o po~so. JlOI'<tue V. P.x . ''"' p~t·:. l>rg:ct• ns rcdcaa, o q11G quer d1zer ? 
tolhe. Que o $}'Sle m:l. do g-overno .conalitucional re -

Ern uut:t dnlic:"loza •1ue dcsoja,·a oumpri.t•, . J1rcscn mtivo :\inda não <>St:i assentado em suas 
conformo os h:ll>itos da cal!lara e a historio. do vcrdadcir,,s basos ; a adminislraç;'jo Lem muita 
parl amento do Brazil , porqu: posso ~Cl' co !lo- v o li Lica, a polí tica tem mui to da adminislra~J:o , 
eado na. pnsiç.ãD affiictivn. elo nàorcspt>ndor eon- o õ preciso <1un ~ scp:~r,.lm ~ues dous ramos. 
dig namente "esses distinctos c::walbeiros po~ do scrvi~o publiéo p~•·a •tu O JlOS•~m ter o de-
nonco. ao me olfereccr occa.siüo. vido a regular desenvolvimento . (A.]Ioi<ldo•-) 

Portanto, fique u nohr~ doputado pela pro- Ne nhum governo deve osqaccc~-,s o do que . 
vinci"' do S. Paulo, cuja :~usenein sint<J, oa- não é inlorprclc uew depositaria do poder pu
bando <J\lD 'mont~nbo os meus principias com blico em nome d~ um pat•ti<!o, pm·q u<l do poder 
vivas saudades daque!le t<lmpo Clll qa~ tive :.1 0spcram L'ldos os melhoramentos e a jusliça a 
lJOma de collaborat· comsigo n• imprens., . Nem que tero, como cidadãos, igu~l direito. 
uo me.nos nie .. esta a satisfação de eetarmos Este espírito de p:l.rtido enft•aquece o pode•·, 
ainda juntos a té hoje, porque parece que o no- o despopulo.risa e corrompe-o. 
brJ deputlldo sente-se ar rependido, e como to! se o SR. F.eLicw 005 s ,u;Tos:- E a opposição '! 
confess~ daquGib CÕI' viv:c <lo liberalismo que 
<lcfendia outr'ora. O ·sr .. l'EttRtlinA Vr,,t<NA : - Mas faço a 

A corôa j:i ~on'luiston lilllÍto podet• c pode•· mesma reflosão, "nobre deputa<\o n nnco. me h:. 
'JU<I ~ praj_udica_; ."~!:?'"' seria 0 c~~" ~~mo- de encontrar em i u,iustiç:LS. Sou um protesto 
crõ>cta vir · reiVmCUcando alguns d tre1tos 0 contra todas es.ao injustiças o .p~i>:õeB pa.r ti
prerogativa s aboorvit!as . (AlJoiarlos.) darias, que só servem p~ra ab~ tar? parlamento 

e es tragar moralmente Qs partldoa.: 
O Su. A,;nRAU.PJ F<'WElRA:- 0 lib2raliamo d:1. Scnhores,quem falla. com e6tc accento de oon-

maioria til> ca.mar.\ não e ntonde assim. \'icção, tem direito a •!>• aereditado por amigos 
O Sll.. FzRD.:ztnA Vu.xN,\ :-Em i 868, eru um <l a.dvers·lfios ; ato por quo c reio que ,não 

dia em qlle o par lido consero:..dor, cou> mais ha neste impario do Bmzll oidadiro quG acorn
magna.nimida.de·do que jus\iç .t, quiz celebrar p&nho os negocio• pu'blicoth que nutra em 
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~eu espidto o. suspeito. de que u•abl lho, O SR . F.r:nnHIRA Vr.~:<:<A:- )fas ficou- me o 
quer, na c~1mr" quer fóra de !la, paro. c:rercer wiste •em explica~ão ! 
a autorida<h <lo podot• pelo desejo vão de go- Um outro n obre deputado p~b província do 
verno.r. Não ba ningu·m1 quo me façe. essa in- Ceo.r6., meu muigo poliüco ... 
justiça, porq uc todos sabe nl que tenho o. 
certeza à:~.re3ponsnbili<lade que p'zario. sobre O Sn. R.n·rsaONA:- Honro-me muito com 
mim, e que e8So. responsabilidade me ap~VOl'O., isso. 

Desejo aer justo e quero que como tal me O SR. ~'ERREill.< VLcxxA:- Não é V. Ex. l'ião 
con.~iderem. mo lombro que V. Ex. tivcs•o dito n;da de mim 

O partido conser~ador, a que me honro muito que mereço. reparo; mas, si lhe accusa a con
de pertencer, tem realtzado no Braúl instituí- aciencia, dig-a. (Hila•·i<Uzde.) 
ç<les as mais liberaes, e , se alguma queixa o 0 Sn. RtTJSUOl\',c:- Nada absol utamente,. 
partido liberal tem manifestado é exaetamente nem na intenção, nem na> palavr:>S. 
~sta, de que os conservadores realizaram idéas 
que tamoom preg-avam e pchs quaes se esfor. O SR. FE!lnHtl\A VIANl"A :- Somente um re
ç:wam. Mas h:t apenUB n<uadíft'erenÇ:l: emqu1nto V.,ro : a ·ljrand~ · g-~;ncrosid:.dc cow que V. Ex. 
uns desbashm, a outros cab3 a glori.:l de dar o so diguo11 t rotar-me ; o isso provou mais 
toque da arte, da perfeição na obra. O ·partido uma v ez que o talento superioc nnnca ó avaro, 
couservador realiz>' o partido liberal discute. por mah que ~ê, sempre fico. rico. · 

O pa.rtido liberal é, como cu, atti certo ponto, O Sn. R.\TlSB~N,, :-Eu é r1uo agro.dcço mui to 
philosi>pb.o ; o pa.r tido conservador é um partido a V. Ex. V. E:.:. mcroco tod"s as honro.s. 
de realidad• pratica. O SI\. ~-.El\!lEin..\ VIA:>!~A :- Ora, essa nobre Sr. presidente, eis porque admiro ver q,uo o . 
nobre ministro da guerra, lllOÇO liberd, cheto de deputado, meu coll 'IP de file~ra , meu campa
talentos, de e•pirito superior, como que íoge nhciro de combate, c<tranhou q ue eu, sendo 
espavorido diante da. execução d~ umo. idêa c~tholico ou parecendo-o (porque ha m uitas 
profundamente liberal, que o parti do conserva- pes3o-'s quo duvidam que o acja), cntr.-t~n to 
dor consagrou etn leis do paiz.- a conscri pç!io 1•roíoris~o nesta casa un•a cspccí'' do oentenç:>o , 
militar·- , e !'Jil~ nüo a r:•a1h .. ~, tl".l.Z· · ndo assim 'luc ficou pa.r:a. .S:Ol" medit~da ~o fez,:me :L g'T-aça. 
dGsp:-oveito pa.:rao winis tcriod•~ .~norro., o po.r:\ ·k ~·; ~~ ~• ~ t· .tae -sn. mcdila~.io u1na. no1te, trazenclo 
a, Se~ur::mça do }mperio, C, imJ~ mai~, rl L\ tliU COIIliU()Jtlario f!UO nU.1J flOSSO,a~ibr.pOhlUO 
unidade do oxet•ci~o. não ~a roali<ludo Jo meu pcl!sannntu. !Jl"se ~uc 

Sr. presidente, o nobr·o deputlldo dlt ,,..,.,_ nttllollco <jUO •n-.uit:•"""'" ciur.,os , '1"" dcwpcr
vineia dos Alagõas, meu umígo 0 por ,1110 m tassora o•!>C<"an~'us o od!~· do fr:~co cont: a o 
tenho atfecto particular • nLL·mt:t a •cmclho.nç.u fo<·tc sol'i:to por·vorso<. E r• tudo qunn lo disse 
dos estudos a que se dcdit.:"-- fin:~nt.:ts-, diss~ ~OUl'O a Ctll:.ncipa~~1o. 
em seu discurso uma pab.v1·:c (cu não cst:ll't> O Su. RITISirO~A:-" " c~ pressão tom muito 
presenLc) tiUU nüo e;Qnlpa·olt-•ndi. Difo(s~ S .. (·~x.; t'u!Llltt.HJCU~f) o mui tu. VOl'tliu.lo. 

<E' trioto quo o deputado polo i2u d<stracliJ do 0 Sn. l'.:anv.m.\ \'rA:<N.\:~Pnrcceu áqucl!o 
Rio d ·• hn··iro so mostro dcsCjO!lt} do rororm IS nooro olO[lUI:.do que com ootn.. pab.:as q ut• 
nas instituições do pai r. c •'nlretanto dê o H Cu 1110 pu r clu ladu do furto p:<l':l combater o frae.o. 
Dopai o ao ao tua! prosidentc do conselho, qur, n:l11 A nti nb vida lom •ido o~actam..nlo o contr:mo: 
quer reforma nenhuma.." ro:~jll r.onlr:t os furtes em defosn_ccustante, 

Este raciocinio, peço. liconça p:tr;\ diz~ r. ourbor;, humilde como pódo sor a m•n~a. (nqo 
não está bem formulado, ncu1 logicamente ,.poi.o.do.<) d .. cau•a dos [l':lccs. O que querta 
constituído. bem accontuar ora 0 perigo p:u-.r. aquelles que. 

Niio é, flOrem, eate defeito, •i me t.olonuu " lev:.dos por u<n:t f.\lsa burnaníd;\de,enteadia.m be· 
pol .. vra, que me impression.a; <i este t>·is te! nefic i n· .. susci~ndo odios c paixões que. q uando 
Que sentido terá ~ . li•o•sem c:-:plosão, h aviam ,de ter os fol'les. do 

Não s~ i, Yi a. conclusão; n:iQ posso o"\.- aeü lado,. ou tlu.nsi todos, e os fr.:1.eos s e vcn:\ni 
plical-a pelas p:-emi;;sas .. cunh~ci. p">rôau aô cQn .. fiesam~"· '·a.dos c unicatllOO lO n. braços c on; a. su:~ 
&oquencias . O nohrl) dcput:.ad~ :t.cresce:ntoll: Íiupru ion 'b. s;n:iry le•á :;n dade. ( .-ipourdos ; 
•E ã vist.. desta po3ição do de.p" ~ada pelo 1~• rlis- ••Hrit·J beu•.) 
· tricto do Rio de ,J.ineiro. eu niio posi:lo t ~ r :nais lh 
duvidas com o minüstf! rio :; sou wiui~terialista. \l Sr. pt< ...= e.id m~a, acJ·e~co!ltaroi. P:'l-rn. me 0 1" 

ac'centu&.r o meu pensamento, ([119 par?ceu-
Sr. presidente, andava scismado que al;u- me assim desvirtuado polo commenhno do 

ril~' p~8SOils, quo tomam em . m:1 p~rto O Mbro deputado; guo esta quesliiO deve ser 
rueu co.tholicismo, m' attr1l.luem O ~odor ~e res lvid,, pel" con l"t·ot,.roi.,ç>o das h omcn• e 
S. Po1ro-con.fi•·ma os teus; ruas nao s~bt:• n:'a tPL' J,:uor:a, pelo o~tcwlinio de uma raça 
que ora capaz de ter o poder. do ap08l~lo ?aa (apoiar! o,,·): que 0 typo, 0 modelo dos governos, 
gentes, de S. Paulo-ca»ue> teY os g ,n.t1os. qu, n"ste h.un~o têm lutado e m esl;;; quos 
(Risa.) I tão. dev·· eer" de .Jesus Christo, da igrej" C"-

Fico muito obrigado ao nobre dcputa.do que, tholie:t , apostoli~a. romina (apoiados), quo 
pelaa minhas p~l&vras c só ~or ll llas • . fez 1l m tem defendido a idéa com ~l~~· que tem co~
:.eto de prudenc_ta e bam J"'"" em P.or-se ;\O ~batido a eau•a com os pr•nc1p1os e consegmdo 
lado do rniniattmo B a.comp~nhal-o. ( RtSo.) riscar a escr:ivi~ão das leis e da v1da dos po'-os, 

0 Sa. TAaQUINio D:&-SovzA: - E' que V~ Ex. aom outra ~rm;• " ' niio a. suo. palavr\1- e O seu . 
prégou ~ um co nvorudo. e:.:omplo. (Apotados.} · 
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N::'uJ iiUl_JJJJ'..iuiU, wa.ldiL? fosse f.m, o. ho1~er.a, I vol~ucia. ~? ~mve~, nio·di.~tsa qu~.dava o meu 
1u~u sc:.11clh:Jnte •l Juc.u U"JtlÜtJ <Jct} Ch.L•1FJL'>., p u.ra npoJO ao mtnlbteno a.ctua.l. 
litnpu.- a ""ciod,l(\e lJrazilcil'!\ ~a "~'cu ia <lu O S.:. M.\e-DowM:J.t. : - Di.'ISO iateir.lJncnlc 
c-.:nwidiio.(Mt<ilo bem. ) o contrario. 

Q~~eJ"() IJ _nuxiiio de todlJ.'i ,_,s h•JIU?n:::_, .ttUCl'!J o S·· .J 'p .• ·r . - n· .. f; . 
c:lJHir.Ltr.JJ'tU:t.il.l' co ~ u uHns pelrJ!:! pl'tn..:qnrJs <],,, ~.. . • E~ 00 · 1 ;-,~c. ci uc p ro •.:J"li:.L u~ 
uossa i;;•·cj3, pelos principias de m inh=> con- de papo-amarcllo. 
sciencia.(Muitolwll.) Esta d "'.'l!rdaMiro. soln- O Sr.. Fl!nnBmA VuxxA:- Nunca d1!<&e; 
ção, a outra conduz :l :;u~m•. . . e si o tivesse dito, vot~ria j unto com o~ nc>br~s 

Mancho. o Brar.il a c'c•-avicHío ? Alg·un• dt- deputados ( tJ{Jaiados ); o quo· &indu. n«ofiz ... 
7:Crn: . suppr~ma-.r;~ . a ti.1·~-.sa 1'> Cil:c~·o.vo . ti. unaa. O Sn.. J. P.l':~u>O:- Infelizmente ~tê aa-ora. 
'oguclr:l. N:1o : a huJtlanldo.dc cst.ú ncuu l da 
politic!l.. ( lt! uilo bc»~ .) . 

Sr. JU'esldcnte, o U•Jht·e d~put:<do polo. p:·o- . 
'·inc.i~t do Cc!Lt' ol. í."r.:~ inj ustiç:~ o g"l'D.JldO scr-ç-:~'10 
lt\.oç.n.nclo-mc uma. odioMida.de,qoc niio H1Qrcc1:~: 

~"~"'questão. 
Compr~hr.:JHlo :L humanidade rloa COrt:\çõ·~s 

eh:·i>tn<Js 'J ua ~gern, mas n~olg'ritam. (Apoiados.) 
Act•cdito em r~m:mcipadot• ( 'OMO Santo El oy 
(creio <JU.C é r~c•·o nlttido na .::umtrd fJiltl.r ~s 
~u.utos) ; (l&iLanclada), <JU" fc1. a sua con!es
S''-'la libertar, de Ullltt . só vc1., ü.O()O esc•· avo• ; 
c foz~sc o!Scra.vo, om out:·a oocu.:siito, pm·a. rp.~e .. 
In-ar os grll hõos a uma. iofcli1. '!'"'o r.\ o umeo 
:unparo do RU!\ rnfii v iu,·n. t-;UIJ fc1.- se cacr:wo 
~ara <la~• " lil>'·rrlado. Compr~hendo aindn a 
1gr~ia ch1·islii, pur ontem tlc R'HIS Pa~:>s, m~l1_
llnndo Y~nder os vn.!otOs sn.gr!\dOS,u.s :tlfnms, ns rr
quoz:~o dos Lcmplos ; n.,.udnrtdo rlcspir os ·seus 
"l~n~K tlo tn®• os U<lornu• do c11lto p~rn lihorLM 
om massa o~ c:~c1·avos; coJUprohoudo or:~lc cspi
l·ito r1o hunuwi,Jwlo, um.~ nii:o o fb f(I.I CH~I'I •tLJO 
a-.;it11.m t~.s ngna..'1, CJUO porLurham os c .. l)irilo-4, 
•tiiO tiO""'Il'!I'Ln.rn Ot'lios. lnnt;;:&.tn torrorof!, o •}u.orotn 
:1 guct•ra, on•l : :-~~• •levo hn.vor a. con (t•ttlot·-
ni~:tn.ç.to. (Apoi,Hl.o.~. /1[ u. i~ o. ~~:m .. ) ~ 

f.l ~n, ltuu~ ti.~ t.Ull ~~ pnrt~. __......, 

u !-;JI. ~·~llll~lll .\ V!A!iS.\ : - DGBCj•> ~UI) o 
uoh1•n dopuL;v.lo oot oulro <Jnnlquo•· nbr~ rlcbnh• 
ntJstu. (~nmn l'n ttur·~ )M'Jdor ncc.:Jlt ntL'' n. trl•:tn dc:~;;·l 
· h~ ig1·ej1L. Ning-uom elevou-se â. $Ul •~llura:: ó 
v typo, o modo lo do omuucip·tdor, doe La idéa 
~111 c1ue a igr~ja. collocou-•o acima. de todo~ as 
goveL·nos o do todo.• os h omens p .. ra 'detondei'. 
O nob••e 'deputado não póda buscar ex~mplos .. 
tllais edi1i~t'l!lcs neste assump\o. nem provJs 
de maio•· desinteresse c rle <tbnegnt.ão do quo 
na ig•·cj11 .. (;lpoiados.) . 

Pos;C> ninslra'' a• bullNl · tlc Pa.u!l)' lll u ,],, 
l:lencdic lrJ XIV :v~~ bistoos do Brazil. 

O Sn.. Fi:n.'tEIRA VJ.\"KA:- ... Até ag-ora. 
DisEc o que está. u" conscioncia da eam3.t'a 

<Jue nilo achu·ta razão p~ra debcllar o ministcl'io 
o <lestruil-o on><Luau Lo" pai• nlio pu<lcsse b U[l
portar uma. outra soluçiío di:Lntc dos aconLecl
mcntos quo se iam dcsdobi'M<lo. 

Quero rcfm·mas, hol ele t'lll'(iscutal-u~ o p:u•a 
uwa dellas j:i estou compromottido, que é " oles
contr;.\lisaçsto fin~nooirn. do Hra.zil ; was o 
4JilO~m· L·Gfor•H:t.'» foiL~1s soh a. dircct;.~ãf, rio C!'Jl'i "" 
.-ilo coaset·vnr!or. ou feitas [lO!' conscrvaclowos, . 
c querei' refor)l);.s elaboradas por libcraes, ~a 
alg-urnn oliiTcrcnç.'l ( Apoicul&s). Portanto, podra. 
apoiar o nobre prô.<>i<lento do conselho JlO l' não 
fJUCt•cr l'Oforrnas C ({'JSCja.l• :Lli:\Fo: !llg'um.aS, lilêm 
c;.'lhir }lar i.~ to em contradi~ão. 

O S1:. E $l'IXIJC!l .. \ : - Quer fuzcr c u:W I.JllC 
f•ç:t.m. · 

u Sn, l•'Jmn~uu Vr.t:sxA : - N'fio ; ó '! cs
piriLo da I'Oi'umm. 1-'or exemplo, aeredito •tue 
serei ~-ooltJ•ariado u:l re forma •411e p1·clondo 
pelo• dous llld.;s poliLicos c cncln um [lOt' seu 
motivo. 

Mns n~o o d•,vo sei' om •tucslõcs r1uo nilo são 
profund~mente politicns e n :t.~ r1nacs porl~mos c 
dc1·emos entrar em accokdo. 

<) Sn. EsP I~' llO I.A d:lum npnt·Lo. 
O Su. ]>Jlnn..:mA V!ANX.\: - Nãu 'lucro qnc 

o nobre prcsidcJJ <c do conselho 1úio r...,,. "" rc-. 
formae, <Jue•·o quo cllc as faça amadurecidas c 
estudadas, c prudentemente exa.minad~s, O que 
nll:o desejo e creio que ninguera que pense e 
roflieLo. sobre o cotado do pai• quer , ú tentar 
s:>ltir desta situ .. ção por tneio de reformas ;n
consldet·~das, porque cn1 lognr de <1\minuit· C! 
mtLl , n1a.is s~ a~g1·rwarà.. · 

O Su. Es..-Ii'\OOJ .. \ : - luctJIIsidm·•J'.h\s niu
;:;ucm qtwr· t·cform;\..';. 

t.::\r Sn .'ih;rt:T.\»·' ~-Si 11àt.1 fo~s.~~ ~ i gT~ja. . 
alé os int.lio~ :;:c1·iam ~?scr.:.\VO/l. O Sn. FJ:':nr.Eil1 .. \ Y 1 Ar.:~.·\. :-H;I. rlucr,t qneJr(l; 

e si o 110bre deputatlo ler a.s l'I!anifestaçüe;; do 
O S". Fr:nnz:i?.A YÚ.:-; :-;,~ : - R ' injus<iç:t pensamento do pah, ho rlc ver descj?s d~ ro

contra a qual n historia. da igrQ,i"- protesta e formos os mo.io c~'ll'OI'llllM. \'crd:~.dctns nto
t.o<!os c1uo snbem n historin não po,lem ndn1ittb•. p\~s. 
1 "1poiai.los.) 
' l Jm ()litro d·)putado,tnmbom mc11 amigo, metl O S11. ESf'IXDOt..\ :- Fallo d~ cnm:lt'n ; "" ca-
'<>ll · ga. ~ oomp1,nhciro rlo combntc, cli;u;c. .. maro. ning:1em 'l'le:· reformns oxagcrndns. 

Pemio; niio tinh:t. cc;mpleta.do o meu pcn- O Sn.. FERllllli\.\ VJA:S:-<A: - 0 nobro <lcpn-
sa.mento a respeito do nobro dcputo.'lo pcb~ tado peln provin:ia do Rio do J~nciro, meu 
AlaB"Õn~~ aruigo e UlCil COIU[Janhoi r·o no comb~tc, '}UC n:io 

r:-~ SI\. DEPill'.\D~ : - Do Cear.. rue fet a bonr .. do nomear o uomo, W'ii lançou o 
~ . . . s&u pen~enlo do uma-fôrma. direeta que be~ 

O '>1'.. FE!UUlt[t.\ V !As,,~ : - De. Alagcos. comprchendi e todos os collcs'as, que se ,·efer w. 
Eu não disoo n~sla tr ibuna, a.j)l'~llo plr:> os . a miou, disse: n~o sou pl;>ilosopho, em r•olitica 

nobre~ depu13dos que sempre com tant~ bene- nto faço philosophia. 
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Senhores, não creio que o llOht·c depulado 
sej:t. l'hilosopbo; ellc o diz c creio qu' não 
o ó; mas n:i.o é isto rnoth·o tl..'\~ eondemna.r. 
a mim, quo o son, ou que pretendo sel- o. 

Em ~oliticn. faço philosophin () nem compc·c
houdo politioa. sent philosophi~. 

Senhore3, o que quero que fique bem firnudo 
· no Gspirito do tt.dos vós é a certeza da minha 
lealdodo, da minha firmeza 11ara com os meus 
nmigoe p olít icos c paro. com os meu• <Ld<cr
sarios. (4! u i to bem .. ) 

Noo ~tou com meios lern>os, nll.o faço i>olilc
ca cceultn.; o mc11 pens~monlo sahe dos b.bios 
como so ongeuclra no espirito, tr:tnspa1·ente, 
~hu·o. 

Sou philosopho ; quel'O dize•·: ltiio sacáfico o 
meu espil'ito ~ i.n lercsses transil;llriE>s; n:Jo faço 
,•onc.essdo da. minha conYicçiio pela 11r~s!lão de 
outr1s a~piritos; conV"encido, m:a.rrho <:m di
recção :i minha i•léa, lin'C o <h:;.•s><>mlJrada. 
tnenl~ . 

St. presidente, V. R:<. que teve lonl" bcM
\'olencio. de ~onsentlr nesta primeira po.rtc <lo 
moa discurso c o. cu.mn.ra. do ou'\il-a; oaquccctú 
M omissões, permittinclo quo entre n~ disell&
são da materia positiva do ministorio dos ncg(). 
cios da ;:ucrrn. 

F.stOn convencido, St. presi!lento, coal() o 
11obre doputo.do, meu :unigo, pela. provi ne.i" •lo 
Rio cl~ J:tnoiro, 'lue n economia ó indisr•ens:tVcl 
pnr:1 o nncl:l.monlo regular d~ ndminisl!·n~iio do 
pnir. ; catou ced o, como cllc, quo a J•ocoil.~ or
ÇA.da pu.l~;\. 0 OX.CI'Cicio C]UC ,·~i COII'I.CÇ•\1' lh 188·~ 
n 1.88:! ó ~x.o.gcrado,c <ttte o •lcfdt s·•r:\ i ll ralli
vcl na.1uc!lo ci:.:crcício. · 

H··tou convenddo "inda m~i~. '1'10 •i n mluli· 
nisLt;tc;rtO s Cg"uir :l dircc~.:1o () 111 ' Lc~n Jov:ulo 
•lcsde 1858 O.ll 1860, p<liO lllCliO~ ni<J ngura, :1 
hanen-L·oln ô inovíl:J.rel. portJUO chcgaremr~ a. 
11 n'Hl óCCA.siiio om quo os ,i lHOS a pa~.1r ~nr:in 
ir;n,cs :i t•cccita arrecacl~rb 1lo Est~do ; o~L r> 
rtugmcnr.o ó muito mpido c se tlcnttncia. ri ' Ln
J,elln qnc " 'Jui ~r~go 0 quo offerccC!'i", s i o 
nobre. mini•tro dn gucrrn ~>tircsse present e., 
para .•eu ••studo c mcdi~aç:io. 

Senh ores, estou con\'cncido, ha mnito tomJ>O, 
que o Imporia do ~rur.il t_eni todas ns condi~.ões 
para ser t!ma nação. herdoil·a cb;; gloút s dns 
primoiras potcncias que tom fi10 11r~d~ no mun
do ; p1rn sua felicidade e grnndczn -•ó lhe falta. 
nm favor do céo : uma g rn.n de desgraça ; por
que ó a escola unicn on4e aprendem homons c 
nações . 

O St~. F~Lrcto nos S A..-<T03: -Apoiado. 

O Sn. FEnRJ<llU. Va:-<;<A:-Nadn. ha ru:tis 
inu~il do <J.UC n. CX['Crienci·t . Vem ao velho 
•1un.ndo inulüisado; :i.s nações 5ttccedc o mesmo. 

Dn q u serve ao nobre depu tndo pelo Rio de 
.lan.eia·o, ardendo no allJQ l' «l.n. palria., perd~r 
ns noites no e::s: :uue destos documentos, no es
tudo enfadonho e a r ido desl:>.s matorias, ai 
a nação está. surdo, a i os que governam nüo 
acreditam n• pos.ibilidauc tle ralt.o.r·lheto meios, 
porque os têm tido de sobra, btls tando par:1 ioso 
l"uçar :>ssignaturas em fragmon\os d~ papel , ou 
tr,tnsmittir talegr.,mm~s para os banqueiros <lo 
lng-later~ ~ 

· E ' o n.Jho prodigo <JUC se reJ>U I<t rico c q_u~ só 
uçrcdit~ na do ;graç:., q ll!lndo o dopootl.:lrio 
d:t sua fortunn lhe dir.: - a·:auaratn todos o• 
t•ccursos.nfto ha qp.;m te empreste um '·intem ! 

A situação financeira do Brazil, n continuar 
•~o esto.do em cp.to ,•ni, de ttggl-aYaçio de juro~ 
c despez~s. é inevitavelmente " tla clesg-raç:< n 
niogu·cm po~eriJ. salvo.l- n. . 

Si tiv.,s.'lO o :; meios ·ele r!!solvc~ l-o., uii. ) 
iria solieiw dos onredo! <la. poli~ica. o logar 
Ue mi nistrn de F.st..1do ; si ti ve~~e a a ,lu
ção da difficil posiçiio om 'ltle s~ acha o meu 
pa iz, ha ~ia ele conr1uist.w o log-~r do mini~
lro eles ta tt.itmna ; Ulls · 11ão a ten ho c r:omo 
nã) ~ou ch.nrh\t:ío, nüo LOmo ~ L'(lspon R~\ IJili<hld') 
de situaçõ·~s qu., não po·iso rcit:lY~l·. 

Nüo tom~ c.;.~:t ro>pons·•lJilirludc, ncrol ~e i qual 
~ :\ sohtç-:lo ; ll)~'i d"1l\Ois de lliJ;OL~d~ a n1inh:\ 
po.~ioneio. c o.ttonçij.n sobro OG p)pci.s •! docu
m~nt~ do · the.'IOuro. ~nnunr.io :10 meu p~iz a 
õua inevi tavel bancarrot., . ! 
· F:'Jltcciso -(JflC o.•te MYio sa f:>ça :< co.p~; 
o;.stti. la.nle de nm perigo ominentls:iimo; o~ pi
lotos (lorm.r~m ; ú o MS!'> de gl·ital' hem a.ho ~ 
Viyilc,te! (Jltâln bem.) 

Sr. prc:sid "!nte , 5ô.OOO.O~ tHgarno~ 1lc ju
ros o :lmor lis~~.c:"'i ),i :.;t.o .-:,m<~.is flc rnr:L:vl ·· d:\ re
coi t.:L }'ublica arl'acada.•l ' !! 

0Jmo ~ tlne sf! t.êm llquith tlo os cxoreicio:t 
dc:;dc 1800 •té hojo? Com muiLo poue·; s cx~c
pçüos, rpJ:1. ~i n~nhum~, f:' hei de ll':t.zer :i c~· 
tllf\1':'\ :\ taholb ~ lictn icbm-wtJ c:Jm êmprostimna~ 
omissõ ··6 rln o.policc;., dinhcii'O ti1•arlo tio cstrt~.n
gciro,rlo cnnuno:·rio c inrlnsl.r·ia rio p.>i7. c p.>pel
mocd:~. 

(h; j>ilutos, Sr . prc•idcntc, os~lo dormindo ! 
Niín 100 r~firo ao minis lorio :tclual, quo nc:rt 

lnrnpo lovo •ln acord~r. ( Ri.<o). :\ r~sp >nsl~i
li•l:ul' ti mui lo gr-~nde. O nrJbro dcpul::!.<lo pol:' 
provinci.l elo Rio rio .Jn.tteiro ho. de so.hi r-•~ g lo
t•ifJH~montc, waY, com muito poza.r dn sem r.n ... 
l'n.Ç~•o. a su:~ vo1. não sor:( ouvill ~ c b.mont:~rü. a 
dcsgr:H;~t. rlo pa.i'l. 

L'~r Sn. D~"u,.,.oo:- Nos todo~-

0 Sn. !•'.Er..nY.ut.\ Vr.\."<1'.<:- Estilo dormindo ! 
Não podemos ril7.er M despezas que f ,zomos: 

o p:dz não lem es..~es -recnrsos. 
L~vantei uma taoalla, quo ~il,.Ja u:1o osl.á 

promp~1; 6 tr:>bo.lho impt•obo, mas terei :t 

s~tis t'aç.Jo de apre.:~ental-;\ ..t. c3.rnnra; O u. (\Of>_cri
pção do est:.\dO de todai ::u~ noss::~s Jlt'Ovino isu~ 
desde i S:lü :t.té h~jc, o qu ' tem rendido pat·n n 
cofre publico geral e o q ue dospendon este. 
A!li se ,.ê a declin:.ç.'lo e a de~don<:i~ em 
quo ''t'i.o: nlli s.chn.-s') a prov!L de q UI} não h ta. •nP-r
gem p~ra essas dcspe>.ao; que o po.iz cst.:i cou· 
•lcmnndo " viver <lo cmprcstimos c clc ct·cditos. 

O Sl\. MA nTnr fM:-<crsco F11 .110 :- Não to•I:L• 
n.s provi ncias. 

O Sn. ~'):nn>:m.l V r,,~:-: .~:- Algum~~

.At.atJss Sns. DzruTAno•:- A maiorh _ 
..() Sn.. F7.tu\EIRA VtA!'N.\! - Não csltlU i n

dicando c•ta nem "quella. O mappa lU\ de vir. 
c hei dn cxpol- o p:t~a que a naç!io o vcj:t c 
leia. 

Aqui êsl:l a prova roal (mo•tmndo): o rOStl · 
mo elo.• cxcrçios .J .~ 1873-1874 at<! 187\l- lil~(l. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2910112015 15:07 - Página 36 de 43 

72 Sessão em 24 de Maio de 1882 

de quo temo• a synopso. Deve:n ser oito exe.rci
ci o:s, rnaa. nio si.o, por lllle ex.duo um quG foi 
presidido pelo g-rando braúloiro, o Sr. l\io.r
quoz do Herval, em que a dcspeza foi mcnoc 
qoo o orçamento; restam, pm·ta.ato,scie oxorci-
cios. · 

Non os Sé~e oxoroiClas,. no ministerio 
da g ucro·a. gastoa-sc mais do r1ue · o oro;ano 
2-2. ()~4:349.~153, pela seguinte m·Jnaio,, :' 

Ern 1872- 73 o orçamento er(). de 15.000:00()$: 
gastuu-oe 24 .000:001}.5000. 

Em !Si'3-1874 o o1•ç.~m ento era dos moamo• 
15 000: ~00!;000. D~•l.l•"zo í ra.cçües: gastou-Me 
HJ. :398:000$000. -

Em 1874-1875 o orçam-1n to era dos mc;mo$ 
15.803:000$: ga•tou-ae Hl.669:000$000. 

No nnno seguinte. o o"çamento era d' 
15.385:000$ : ga5tou-:;e 19. 769:()00~00. 

No outro anno o or9a.mento era de !6.80~:000$: 
g :ston- s·: 17.!)20:000$000. · 

Depoí• o orçamento e r~ de 14. 897:000~: gas-
tou-se 15.834:000$000. · 

Aqui entrou o esforço do nob.-c deputado pela 
pmvmcl'\ do R io de .Taneiro: é o resulta ia da 

' lnt~ qu1 tevo o a 1'~lma viranta do !rluri~> que 
merece c n gcroç~o fa.tu~o. não l~e ha. de negar. 

O Sr •. RATISB()NA : -E a V- E x. tambem. 
O Sa. ANDRADE F IGUEIRA. : - E Jl e.a.mnra 

con·<erv:>dom (\UC no1 aeompmhou . 
O SR. FEnngmA. YtAX>õA.:- Em 1878-1879, 

quo ó o exercido !lo Sr. Marquer. do Hen-aL 
o o:çamcuto c r" ~c 14.897:000$, o gootoa-sc 
14.606: DOO$, p•••~ndo n pedir no onno se
guinte um cr ·dito do 13.49:3:000$, q11e o seu 
suc<:esso: e]e ,·oa a quatorze mil o tantos 
contos. 

Eis a roziio por que em selo exel'cicios gas
tou-se mni• a <ru<>ntio de 22.024:34\l$153. 

Sonhoros, corno ó qu: s.o cnch~u, sü n.a re
partiçilo da guerra, este d.o{icit 1 Eu não digo 
a.os nobre! d cputo.dos o coono; est:i. nn. couscion
ci" do todos. 

O Sn. MAntt31 FRANCISCO Fu.uo dá um 
_aparto. . 

O Sn. FEnn.E<R.~ VrANNA:-Nilo, csta}Ó. não 
er(). ópoca da guerra .. 

O StL 'M.\RTU< F IU.NCJBCO F!L!IO: - Ainda 
havia despezas d!< guerra. 

O Sn':" FznnEmA V!ANl'A :-Algmoas. 
Pracisamo• fazer um accõ"do. Quando so 

d iscutem finanças , no ponto e:n que catnx col
locando a q u %t.iio, não e ~ceituel e.ta ob
servação de desp~z' de guerra, porque a 
questão paira em outr>o altura ; onde iremos 
pro~urar re~ursos no paiz p•ra accudir a este 
defi.cit, •~ja qual for a sua origem 1 (Apoiadss.) 
E• ta é ~ que~til:o, como a colloco. 

Entret~nto, o nobrJ ministro da guerra veiu 
dizer-nos « Os quartejs prccil;am de obras , re
p.'lt':~.ç<ns; a trop:1 nl~ 'lem ondo so ~po90nte · 
as fortilic:1çõ~s o.stão em ruína. o e-xigem m
paroa ; o e:r.~rcito precisa de armameDto, e 
entretanto os commissõe i militar., .; mnltip1i
C().tll·se para ir :<Europa c.Jmpral-o; nio temos 
propriamente exercito : acha-se completamente 

desorganizado, 6 praci~o accudir-lho e com 
toda a urgencia. e com verbas m uito supel'iores 
:i.'lucl!C>s que me pretendeis da.r ,. como o nobrJ 
nanistro declarou ao nobre deflllta.do pelo Rio 
de Jr.neito. .. 

Pois, senhores, uma diff'ercn ça no orçamen to 
de 22 mil e t.an \0~ conto>, eiil ~e tu exercícios 
nlt~ eheg:m pa.o·" eollocar oss~ o:o:orei to em 
condi'iÕ~'i re1pcitaYcis, no que pertence ao s~u · 
materittl de guer ra, nos seus instrumentos de 
a.ggres_,ão e ~tefey.a ! 
R~p·•re l>>m n eMnara do3 Srs . deputa.dos : 

nesses exercícios o estado g>stou com o minig
terio da. guerra 145 mil e tantos contos, o que 
q uer dizer. sómcnte a r~speito daquella verb:o. 

· qae ent,nde com o ooldo.do, que cada. soldadu 
fie:> ..o estado orn mais do i :000$000. 

E esta proporção é exagerada n respeito 
d~ qualqtier soldt.do em qua.l,luer e::.:ercito do 
•nunilo. 

O Sn. Est>INDOLA. : - Desde quando dat~m 
esses exercieio~ 1 

O Sn. Fr:l\1\ztD.A VIANNA : - Começam em 
!872-1873 e a.en.bun em !879- 1880. 

Mas si o nobre doptttado quizaaso recorrer 
o.o \)assado o seu horror havia d~ ser muito 
maior, não quiz tratar desse período, porque 
•·•rb. longo de maio. 

O Sn . Esf'n<IY.)Lo\:-Eu r1uoria saber. 
O Sn. F!:Rl\&11\.\ VtAl\Xo\:-O nobre depu

tado t~m "'.l''i o.xo.cta informação. 
(O ora'.lo~ c,.trc(/a um mappa ao Sr . Es

pind_ola.) 

Etn que se emprog-oo. este enonniiSSimo capi
tal? E;b é (). gn.nde (\Uestão. Foi IIÓ em eta
pas, em fOl'nccimentos, em viveres, no soldo 1 
N<to sonhot•cs ~ E porque este e:tercito não 
tem armas de deiaza e aggros~? Como.neste 
ministerio da guerr:~ faltam todos os recursos ; 
não es tão defendidns, for lificadaa o guarneci
das ns nossa• fronteiras ~ Por vsntura o par
lamento tem sido osoasso nos moias· solicitados 
paru aeca.dir a 83te imporla DtÍSSÍrnO ramo do 
serviço do Est:~.do ? Não, elle tem sido mais do 
que generoso, tem 3ido prodigo. (muitos ap oia-
do•·> · 

Sinto, Sr. prasidento que o nobra miniatro 
da gnerr:~ tives.•2 ~doecido, não só pelo apreço 
em que tenho a s11s saude, como po,qu.a dos~
jára que S. Ex. assistis;e a este debata e ~ec~
nbecesse que o n ohre de pntado pala provm C'Ia 
f.o Rio de J~nairo, nas emendas quo apreaen- 
tou,foi muito benigno e poderia, como declaro11 
no ·come~.o do seu. brilha.nt.e discurso ter da.do 
golpes mnito·mais profOlndos no orçam1nto des.-
te ministerio. (Apoiallo$. ) . · 

Estou persuadido de ~ue n primeira regra de 
bOa administração e prmcipal condição de eco
nomia e orga.Dir.ar e definir bem ó sarviço, o 
exercito ; e tudo que pertence :' r/lpartiçào da. 
guerra ru.l:i mal or~nizo.do c ainda ponc~ de
tinido. 

Como se póde fazer economias em um ser_vi9o, 
êomo o nosso; q1.1e se multi1>lica o se subd1ndo 
por susceptibilidades de indepcndcncia. q u au
tonomia ministAria11 
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Como é que em uma organização em que ha 
urn rn.ini~t~río d~ obr-.:1.s publicas, todos O':i minia
terios tÕm verbo d 1 o'""ttS pui>licat? 

Assi:u, Sr-. p1·esidêc. te, muhiplicam~sc os sn1· ... 
pregos de engenheiros, o seu material neces
sario, as suas deslocaçucs, Q, fin~Jmc:nte, ainda 
não se tem O s0r1·iço orgo.ni~ado O Ô SOID.l,rG O 
mais ca.ro •• 

Seria necessario que toda> as obras do Estado 
fossem feitas unicamente por est.:J.. r-epu.;:Líçao. 
Quem sin1plifi.ca um serviço t·c~ uz; a s11<lr. des
pezl; cntr8ta.nto, a repa1•tição da ... obra."J publi
cas o:dSte ein. todos os ministerios, c so a.ggl'~ .. 
vam, por conseguinte. n.s respectivas dcs
pezas. 

O nobre minjstt·o da ~gl"icuHura. rliss.e ~- ó 
um!l nspi"açilo do govet•no n verd•do do orça
mento. •Eu digo-lhe por minh:1. vez: -si ó um~ 
in ~e nç::io do gove1·no c h o:;ar à ve1·dade. do orça
mento, esta. intenção uão osti c.:.tud.ada, c muito 
menos tem-se tratl\.do da n executn:r. 

A' verdade do orçumen to só pocle•·cmos che
gar dG~ois do. mais minucioso e ciL·cumst!ln
ciado osludo do todos os serviços c1 na (~omtK> ''m 
os differec.tes ministerios do estado. E' 1 •rcciso 
descaL' á. despezn minima para. ch~gar is maio .. 
rcs, c completar~so a synthc'o <jUc constiluo o 
o>·ça.meuto geral do imperio. 

A v~rdade do nrça.ml3nlo é u ma idea muito 
grande; uma politica muito difficil, sobi·o a 
qual o nobre presidente do conselho c todos os 
~eus collegas, nas circuw.::::~tancias ~~ctuue~, ~'ão 
im otantos. 

Quando se compram drogas para as phar
macias du cx.~rcito no ~strangeiro, a tiLulo Ue 
mais bar;~to; quando se fornece do a:·mamenlos 
na Europil., a pl'C lilxto de maior economia; 
cju.,ndo. emfimt ~o lo,·antam todas estas com
ruisS\los, não se recordam da dilferonça de cam· 
bios (apoi«dos),c por isto o IJar~to s:ic c>ro.(Riso 
e apoiados.) 

O bro.zileiro ficou no seu pa.iz som o officio e 
o tt•al>nlho, a. recomp~n., c t•cmuncra~:1o quo 
csLe dá. \"~«·i'o bem.) 

O Sr.. 1\IETO:-.; : - l\Jj.S nrto seria pc ior S" 
fo3sem com prados no p.aiz ? 

O St":.. F!tllRl!:IRA VJ.AX...;A :-N'3:n~ e:()mpl':l l'llO 

pai r. sempre. (Jlt<itos <tpoiados :l 
.O Sn . .T. P:E~mo :-Aind;~. que fossen1 nuüs 

ca•·oS frcavão no paiz. 
O SD.. l'ED.ltEmA VtAX"A ;-Cornpmr no sou 

paiz scmpt·() . (Apoiados, 1ú"Uico bctn .)_ ~ -· _ .. , 
EtL não n..pprovo; condc:nno íLbscilutumen.tci 

csle systerno. de foch;ir us porto.> dos al'senacs 
uo paiz, p!lra ter-se um s~ arsct1al tla Iu
glatr.:ra. (Jla<ito úcm.) 

O s~. METo" : -Não ha no p~iz. 

O Sn. FEIÜ'..mn.A YrANN"A. : -Como não ha ·~ 
As cS , ingn..rdas, os L'JYOl w~1·c:s• o~ e~tnhUcs , 
'luo.si iodos css·!s instrumentos bcllk:os, j:i so 
f.."l:tcm c r odcm ser foi tos no pn-i:r. con.1 vanta.gmn. 
OrganiY.en>os o trab~lho Mcional c •lch:cmo·nos 
de vivor ncs~o c~ptivciro i!fll (jUO nos ~~chn.mos. 
c c1Uü La.nL:ls di0lc::ukh1.dos fituLnceirn.s nos trn2. 

0 Stt. l\ho:,;o:s;- Não IO<UOS dinheü•o. N r;nhum ministedo G ca.pâz do chega1· ~ \'Or

dade do orç•mento. São palll.vras que n;1o hão 
de cot•respondei" aos factos. O Srh l1'Enn.l~tnA VIA~'N'A: - Condcmna .. s~ 

A poliLicu <;uo predOiuiua de cedo r pal·a YOn- o nobt•o doput:tdn a essa po:·potua espcr::m•:~ de 
cer, e ti-:l_nsigii- pa1·a n~1o .r;;(n• ·vcncirlo-re.lstc- tCl' <tinhoiro pat~ f:!.zel' ,:1..s obL•ns no paiz, on~L'c
á pólitica da. economi 1• l:tnto~ dl••s s·~ vão pn.g:tndo no Qstrnngcil·o, 

~: 1uais c:~.t·a.-c. (J1poicu.lo;,· ) O nob.rc d:!;;ut:ldo 
Si Por um lu.do o governo quizcsso, como o r:ol:\. plOvinci:l de Sn.n ~ :L Cn.lh.'lr inn :l.Venlou ~a 

nobre deputado pelo l{io de J~neiro aconselha c lJ•ibun:~. urna qucsliin a que·o hon:urlo St• .. mt
paut-L com s~•·et".idildo '! justica .. , m<.:.ntm·l'i;;oro- ni.stro n5:o dcn ~ot!a iutporbncia, c, entretanto~ 
s:J.mr!nLe a.s dispo!)i~ões logisb.tiYns a l'Cspc:ilo p:1t':~ Iailn ô do mn.i.or alc:;~nco, porque entende 
da v~rd!.\da do orçamento, os primeü·o:o l'eapon- com n. auturidadc dn. cvmmissno ~te rnr!lhorn.
sav~is, que csw.'Io impunes, são os proprios rni- mcnlos do malcd ... '\l do oxcrciLo. 
nistros de cst:.~do que têm violado aucrt.n.mente 0 co:I:missat•io do go1•::t•no ~evc ordem parn. 
o.s lois de orç..o.m~nto (apoiaclos) por muitas o c.omprar t•cwohrc:r;i de. um co1·to autoi", r .:) puta.~ 
repetidas yêz··s, c sem que. por vcntm·at <lo ca- 1Los d.~ melhor qu;llidn.::lo. Essa incumbenc.i:l. 
marn dos deputados faç.a. e!fcctiv~ a sua rcs· n:Io foi oxacutad~. 0 n obre ministro da g-uerr~ 
ponoabilididG. (.1poiartos; mmo bem). disse quG 0 commisso.rio tinb.a autor1zaç.ão 

Seuilores, chegar :í. verclade do orçamento c plena. <!o seu :mtecessot• para fazer o que foss r, 
u~a p:)litica de tantas resistenciaa c contrarie- mais c.onvenient~. quo encontrou dlfficaL.ades 
da.dês qua a.bsorvetia mni~ rlo 11m ministerto no exterio1 c não pôde re.:l.lizar a errcom...monda 
no ptimeiro choque. se"'undo •s instt·ncçõcs e por isso comprou re-

E · - • b lb · · · .r w~lv ers do autor Girard. 
ate patz nao tem ,ra • o pnra O«Grocer " CdncOI·do intci;amontc com o Sr. deputado 

seus filhos. Vivem de empregos publicos... · d !h por SantaC:..tharina. Si a coro~tS>ão c me o· 
UM.c Vor. ;-0 quo é u.Ül grande m~l. ramentos opmou por uma <tuahd!lde de rewol· 
o SR. FERR:EIR.l VL\.1.'"''"'""'"· •. e ó ,preciso vers. absolutamente outros não podinm ser 

multiplicul·OS para que haja ordem· publica. coJUprados som"" exautornr n commi"''1o. 
Reduzin.do-se os empregos e sendo avultada a · E dcpojs. senhor""· qu"m Ó responswd por 
massa dos pretendentes, conspira (a}Joiados), ess'il encommendu, si os rewolvc:s sahir ' IU do 
0 0 governo •i por um lado tem n?cessJ.dade mã qualidade~ Sor:i o commi•s•rio 1 Que gar.ID· 
d:~ ecoilomia., por OUt.:'O;pua preve:lnr mator.es tia ~u~ d~ C5Le ~~ S~rà O ministro·~ lt,:ti..rou-so: 
inquietações, transig-e. Sora o. que 1\ebu? Es<e achou o negociO quast 

O quo aggr~va princip~lmente os or~nmen- conehndo. • . ~ 
tos das repa.r t..tções pubhcas, Sr. prestden te, ! Acontecera, Sr. prostdente, 9. uc:, não sendo 
V.. Ex. bem o sabe, ó lJ. dilfercnça de cambias. o• rewolver~ dos melhores, e ol tlvermos ne~ 

V. VJ.-10 
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ce;sidadc de def.Jsa, s~rilo a.tira<los para o de- Dizia o ~nccller d'A:gucsseau que a pre~ 
posilo, e teremos, entio, de ccmp~nr os couv~- veoçllo se lllSmua no c•p•rlto como o .,,_. entra 
nientes rewoh·ers. E ' as:<im que se explico. os 22 pelos pulmões ; alg uns acreditam que jul
mil e tantos contos de dii!'!ren<;a entre o or- 8tlln com a maior independenci11 e entretanto, 
ç:tdo o o .despendido, duran ~~ os sete exercício.• estilo atados e captivos a preconceitos, a p res
no miuisterío da guerr~.. . olles e n sentimentos muito dive~sos da jastiça. 

Diria no nobre mini•tro : fa•ei um esforço do Não sei si cscrupuliso dem:>siadamente ; mas o. 
patriotismo, .romontai as nossas officinas, cn· verdade é que n ii:o considero .um homem 
gajai os officiaea mais peritos, levnntai como capaz de avaliar o merecimento do outro ho- . 
fez Colbert, em França, fabricas e officinas por mem. 
tod~ a pa~te. Não ú cuwpr<>n<lo no e~traugeiro, ·Nilo sei si e•t& é ~ J.>ratica do. meu paiz, em 
desfJlcando dest'orto · 3& forças do pnh , dimi- que vejo repetidas vez•~s a mediocridade lau
nuindo os recursos . de seus h~blt~>ntes, que reada o resplandecendo, como um insulto e vi
teremos a necessarin força, na o~casiito snpre- . tuperio lançado á face do real merecimento ; 
ma, p, ra defendermo-nos. em que vejo nobilitad08 aqueUes que "'ais ae 

Senhol'cs, no cstndo em que no; achamos, si abaixam e ma.ia servig se mostram ; esn que 
tivesse mos um confiicto com qn~lquer nação eu- vejo a dedieação,o valor, o brio preteridos pelos 
r opea, dispondo de uma mal'inha. reg uhr, ·ser!a- despeitos hum,nos, pela· docihdade, Jlela. he
mos inaubito.velmonte vencidos, porque não ncvolencia e finalmente pelos serviços pri
temos meios de fo.bricar armas de defes!\ ou de VAdoo. 
ag8ressio. Não ; sempre f ai muito a íavor do prin-

1tespeito muito o nobrede.mtado pGlo Rio de cipio da antiguidade em !odas as promo
.laueiro. No systema ern q ue Yivemos não teria çõos. 
c\uvida em concordar p>W>< que se supprimam os . Não quero dir.er qué o est~beleça. no cxer
nossos · ardenaes ; :nas, si o governo 'l.uer uma cito, porque é preciso dar alg uma cousa a.o 
outra política, uma política vct•dndetrnmente valol', alguma cous~t conceder ao• chefes tio 
pn.triotica, q_ue tenha por fhn desenvolver a e~ercito, ?"'"' poder em, em campo de batalho., 
for~::IB do palz, neste c:tso, dosejo quo se •nante- em ch-cumstHncias e.:traordinarins, remnnero.r 
nha.m os O.l"&~ n..'\es c as offi cinn.s. Bssn •lespe~ e oxa.lL:\.r o merecimento de um he.roe; mas 
excessiva não me asiust1., porqu·' 6 t>roductiva; iórn <lcEsos eircumsta.ncias .extraordinarias e 
o que n1e atemoris:i s:io despeza.s improàucti- excepcion•cs, eu mediria o merito pelo tempo 
vn.q. de serviço; ao menos nssim a igLtaldade s8riu. 

Terei occilsião de discutir n quo~t.ão dn. nave- 1i'mi, ro::;peitacb . 
gaç:io de e~botagem,o hoi de pro..-at• qne tmica- Porém, senhores, a nossa. lei de pro>noções 
mento p~r:t sermos nm tristo écho de idéas tem compcnso.do o me•·ecimento pela anti:ui
espnlb das tu Europa, por aqucllcs 'JllC esta- do.de, c ost9 sys\e nla, bom ou man, execu~e
V:Lm em concliçüe:s mui diiTer•~ nLes d~$ nossas, mol-o. Toremos quaes s~rão oa seus ultimo:~ 
ncabamoo com todos os recm·sos n~lltit:os o est~- rosult.ac\o•. Mas, sob1·o o qne n io poderemos 
mos ,..~dur.idós ·O. uma n:wcgnçf•o m~sorrima.. ter a minima duvida é-a parcinlidado, a bene
(Apoia!las.) · ,·olcncio. c o fnvcritismo, q ue o governo exerce 

O !lobro alinistro não se dcfenden cnn1 a pt'O- contra. uns olliciaes em favor de Ollt t-os nas 
neioneio. do seu tnlcn to, qno.ndo :>ccusndo por commiuúes, no• molhor:tmentos, nas vantagens 
meu honr-Jtlo amigo e d r. putado pala pr;~vincb do ocei\Sião. 
do Rio de J:1.nciro c!ns Mcumul:tçõc' inde,·iclns Ainda. mais ; muitas vezes para beneficiar 
9M tinhllmos·off!c~,,~s , de modo a in~U~a•·, o •tue um f:wo,·ito, ó pt·eci ~~ <Itropella.r leis •agrad<l.~, 
c sempr.~ e:n prCJUlT.O mt')ra.l dll adntl01Str3.cç-.ão. como n da disci[lliua do exattcito, .2. sua uni
favot•oci<los do um lado, <> desproto:;ido• do do.dc e a defen dos seus futuros ialeressea. 
ou tro. Assim, um offi.eial technieo, especial po.ra 
Senho~s,. nesta matet·ia só temos que recla- um certo s er viço, é dis tro.hido para outro e vem 

mar a execnça:o f\ ~1 da. lei. A legisl:\ção mi- a ser anbstituido por quem nilO 1om o 3 mos
Hta.r brazile.ir .t. G muito restric t3., no que per- mos (".Onhecimentos e a InOSm.t\ especi.alida .. 
tence a aceumulaçües. O exercito não serve, de; de modo que siLo dous serviço• · m~l feitos 
levado pela avid O'~ do dinheiro, mas pOl' honra pela desloeação de duas pessoas muito idcr 
e .amor da gloria. . ne:.s . 

E' 1;reciso nüo · plantar esoo sentimento Ha ta.mbem no exercito o favoritismo que 
qnc reba.i:<a a sna· g rondeza moral. (Apartes.) resulta de outras v:J.nta.g-ens, uma das quae• o 
Vemos militar es cobertos de ouropeis,com o eles- nobre deputado por Santo. Catharina com tsnto 
necessa.rio o o snpertlluo e outros condemnados pMriotiSmo c vigor denunciou é exprobou. 
s em pro a.o rigoroso, ao reetricto das tabollas. Nilo praeise.mo• absolutamente mais nestn 
Est:>. clesigualdade traz o desani mo, c o exercito ma.teria do que reclamar do nobre ministro dn 
nunca. devo sentil-o, porq-..e ~epresenta o poder guerra o encto cumprimento da legislação enl 

.organir.o.do, a defesa do Estado; coutóm o s~n- v igor, quo prohibc o.• nceumulnçyes no exor
timonto de s ua llCl"!SOll:>litlade, de sua dignid•ae cito, porque são o moio de dea,.irtuar o co.raotet· 
o honra : · do offi.cial. As· aec11mulaçiíes 'lUC ha no civil 

Senhora; , s empre th·o medo de d:tl' ao es(!i- e quo se justifiC:~m com razões inadmissíveis , 
ri lo humano o direi to de aquihtn.r o mento tambem doviam ser cortada• pela rah ; e n~o 
:..lheio. Es la b>hn~.'l. ó tão subtil , tilo ilelicada; c.stari longe do porlamenlo U.zel-o, quando re
que illudo <>tÓ aoe moi• isentos de qualquer eo~.,c~r ;" onormidade das _despazas, quando 
suspeiçl\o. scnhr msn·de porto o estamptdo do furncão. 
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&lnbore>, na administração publica, n pri- dcst:ls oxtcr io,idadcs e Ju:>is do <j<Je pertcn.:c oo 
meit<L r~gr& á dominar todoo o. intores~~GS, todos b om ostnr do soldado o do o:<:ercito.· Entrolanlo. 
os direitos som espeoificaçilo. Regra• geraes ; o cna~ foi coasidcrado gra,·~. o ministro d,\ 
nada da persona.lidndss. · gucrr:J. j untou ao seu t·elatorio um deeNio re-

0 nobre ministro da guorra, dofendendo-•o gubndo esta importantissimn materia:- g;·a>ôile 
da accua .. çõea fundodas que lho fornm feitas ; o pcqt<ona u>'i(o>·mo. 
pelos nobres deputado>, a que me refori, disse- · Não sabia, tJlvez por ser inteil·amenteleizo 
lhes:-Eu mandei ordens aos ofi?.ciaes para vol- no nssumpto, qu e est:~. q~estão de u niforme tem 
tarem aos corpos o. que pertenet~m e-de que se tal gr.lVidado . · 
achavam distrahidos . . Sabia apen"" que era uma grande questbo: 

E stl\ provideacia não é ~ompleta ; nii'o se a. uuioladc do exercito, sobre a qual fat•ei 
trata de reclamar a 6:>:eeução da lei a rMpeito alzumas observações, mag ignot·ava inteirarncu
de certos e determinados officines ; trata-se de te n irupor taucio dos uniformes c )>tincipal
executal-a ~respeito de todos; por consequencia I m~nt~ dos uniformes das patentes superiores. 
a regr:1. devo ser geral, devil comprohen.d~L· tt E' um negocia tilo intrincado qu e se l'a3oJvc 
todos. por decreto impcrbl ; c deve oc--mpJr tanto a 

O que acontece quaJJdo a ordem, em yez do nttenç:io da camn!'a, quo vem como part~ inte
ser gemi, é paruculat• Oll pessoal! H o os de>- gra nte <lo impori.:Lnti-s•iwo relatorio d:J 1882. · 
cont.;nt.,montos c "-'scnHmcnt<l3 no G>:oroito, Sr. P'esidente, P"rn COI1lpl'chondcr bem este 
ha murmnr:Lçoos; · n•turo.lment.c lenntam-se d ect·eto é preciso saber a lech nolog i:> militar, 
queixumes, porque não é em nome d·: lei, que, cntret.~nto, ignoro . 
mas dos ·interesses do momento ; o o!fen- Ot•a, eis aqui ( (olhoia o YclatOJ·io): « Deere
dido nilo póde acredilor que c subdito da Jc;, to n . 8335 d"'i7de DG~erubrode 1881, quo oi
mas pensa aer victimo tl:~ mà -.ontnde do lera o grande_ c pG.,uono uniforme .do exer. 
ministro. cito. • 

O nobre deputado pela província de Sa.nta Os cfficiaes quoh:o.ru-~o desta altera~.ão . E' 
Cathar ina, aind:t com vicwria, acc~tsou o nobre uma questii.o de esthclic:~., de bcllcza nrtis
ministro d:t guorra em wu ponto em que reputo lÍC!l.: eu queria dizer de rcthoricu {r iso), por 
a outo~ idade do governo empenhada.; e c<'llocoll mais quo mr, queit•o.m figm·ar o nobre ministro 
S. Ih. em situaç:1o mui difficil, da qual é fot·- dn 1;uerra :let\Ull c seu nntecessot· cobertos de 
çoso que sni:~.-eom a maior pre>tcza e en ergia. ferro, eu só os vejo cheios de flores. (Riso.)' Ec.
Aquelle fl l'OÍcseor que o nobre miaistro nomoou lt•etnnto, lendo o rlecl' Oto,nchei rlnvicos que vou 
para,. escolllo milit:J.r deve ser em:Jossado in- e:q>Ol' , no intnilo de se r informado. 
cot'1tinenti . O nobre mini, tro não devo esquo- Depois do fall:;r <lo pe<Jaeno uniforme pnt·& 
cer-se de que é o chefe. n cabe.çn do exercito, nct.os em 'l''" o hupcr:1oor cOillpD.l'cce, tt·o.ta do 
de que nomeoll o profe,sor e o dtroclor dacscola untf~•·rue : ·!l.l-:t o scrv•ço de qaat·tcl, fortnlez3s, 
não lhe quiz dllP a poS9e. Niio pórle o nobre mi- fabt·icas. n~mp:>mc•llos, 111nrchas, repartições, 
nistro ficar nona posição. Nilo 11 qu•:Btão que etc .. Diz o decreto : que an• TJO.s<eio pode>·<i ser 
lhe diga sómen te respeito ; rua.• de auto-· usnàa sor.·r.:,:asaca 'em caaltrto úrmt«tlo (isto 
ri~ade {'Ublicn, e o esl'irit? conservador não p .1 ro o offici:\l :?"-DCi'al) cl<aJ•tiu ,·cdo11do ou bon~l 
pode detnr do o• t•r 1nc1Ulato venrio qno n oom capa rle tmho oH de oleaáo, caltetc >11!

lllinistro d~ gue~ra não é obodecitlo ua sua re- lita>·, calç<< a~u/. 01< brmoca c !f"Ctl'tla-chll~a 
parLição. · at< liC>~!J<l lc< (hil:i t•id:tde). Comet unt otficial gc-

Alóm do que, o nobre ministl'O declara qu·• ncral h:> de :to mesu10 ton1po Lra~Ot· c;tc~ dou~ 
t.em razão, que podia nomear o !ll'Ofessor ; mns o>·na.lo• '! (Coati>ti<a « h;4triclndc.) 
ainda q ne·a não tivesse devia obrig:~r ae:tecução Pcque11o uai(o,.tne })Ma os COi'f>OS espcci«C$. 
da sua ordem na fór ma. da nossa legisl;tção e E ' outn maleria. r'elizmenlc não lenho lCUlpo 
subortlinado, depois de dar ~asse, · represen- p:.r~ ~;,t.o CSLll~O : «F urda ' a que c•tà..•J-ltabc
tar ao ministro sobre - ~s duvid~s que encon- tecida. (Pu1':\ mim nao \-:tlc nadu. a indicação. 
tras•e· porque não sei o que cstt\ os l(lbclocido (>•iso), 

Senhores, nlío posso percorrer um~ por uma 
Lod"-9 "" emendas que apt·esentou a opposição, 
derigida. pelo nouredeputadopelo aio cl• .Janeiro; 
W> pouco " mate ria. que - :~.llcgou o nobro zni- . 
nistro em sun def= ; os seus discursos e os 
dos nobres d eput,.dos têm sido. imJ>ressos ; a 
discuasão está feita e conclaid" 

Vou entrar , entretanto, em assUillpto qu~ 
julgo relev~nte e n~o soi si occupou a attenção 
de meus honrados collell'n• ' a questão do uni
forme do e xercito. 

se>tclo a>l!latit~as su~slituiclas por-passadoi'C$ 
à c txmno igualao da (ard" do O,OS rlc la:>·g•ml, 

· ci>·c.,la<i<os rlc '"" bor<laclo de esj>i!J"itha ele 
ou•·o de 0,(){}5 clei«>'{IUIYI. .tcndo no cent;·o lJ.or. 
claào. 

No Brozil é tudo l>orthtdo . (H i lari!lw.le.) 
Um guardo. do descarga da a.IL~ndega parllCe 

uru m:~.tGchal de FratlÇ.a{,Orlli>li<a a hila•·idada). 
O distinctí~o elo CQt-po: castcllo, enger~hci

ros ; fFanada, arl·i·lhcria, etc. Os boLsos d« .. 
parte tra=cira lei '/I o J'IC31a>tas (et•o. o quo f:U
tav:~. (pl'Olo,gatla lâla>·ida.Jo), co11i lt'cs bo· 

U11 Sn. DEPUTADO:-Por or<'ningucm tratou tiJcs ccu.la unvo.,. (Gra,de!cilari®rk. ) 
disto. Oa bol:ros dourados e sompro v:>.2ios! (lUso.) 

O SR. t'l:JU\J:Ut,\ Vl A!>I'õA!- O uuifonn~ pai'' ; P..r:. ,.s,umptc 111ni• aôrio, chamo 11 n\Lon9i\o 
o• officiaee é utn~ desp3:.:>, " A euo. Jaudauç:~ <le V. Ex., S•·· Jll' i!liclonlc, pot'']IIO inlcrca~a ao 
COiltinua aggra va.acondÍÇão ào officinJ. {<lJ)oia- o• lomng'<l: C rlireitO •lo \' Ícb, ric nutr i;ão , do 
das.) Eata renovação rejletida d~ uniforme 1~~ rof~ição clo excrei~•. n o •tu o ~ t"''ella dovin •e•· 
vanta clamoreo~; é preciso que euidP.rnos menos da m«ior c!~re•n· 
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Na lei de 2>1 de Setembro de 1828, l1avia d.. propagru;Jio da. lllzes, d~ conveniencia c 
um·• t:>bclln d:>S r:\çücs rio e:<crcito, por in-. necessid~do do.s biblioth<>co.s, mu niio .nos di• 
teiro, di~ria. exactamente, o qa l dcse,ja.< .. mos muito . saber: 

riiio se fu.Ú:lm JiYisões na refeição, em jantar, 6 <jUILnto custaram as oefantes, quanto os li
almoço c cci" ; da.va-s'' 1:cr inteiro. E não ia vros, a, finalmente, de quo livros se compõe a 
m,.t, porque o verdadeiro p~i do soldado ó o seu bibliothcca; cota é a qu·•oLã.o P'in cipal para os 
cowmaodante em quem encontra a fa:nilia. representantes da nação. (!l.;;oiados.) 
o carinho, o aJfecto ; e este S>l.bia distribuir Sobre a clespeza da bibliotb.eea não ha a me-
perfeitamente os raçü<!s. nor noticit> n<> g:t>ndo noticia elo relatorio . 

T3mbem foi preciso um decreto revogando Sonl•orcs, um decreiO, que .não me oecori'e o 
esta carta <!c lei de 2-i de Setembro do :!828 nu,.,ero, ma• que está no relatorio, ereou cstn 
para repartir, seg-undo as leis canonica.s; :ts bibliothocn, pri11cipio.ndo p<H' aquellas palavras 
refeiçõos. sacro.mcn~~es-hei po~ bem . 

Não a\lgmentaram com isso o alimento do Illas, senhores, uma bibriothoca para o exGr-
sold:tdo; ficou com "mesma q uanti<lacle aponos cito, ou do exercito, c urna instituição perm"
dividi<h. nente ; uma instituição nestas contliçiie.s re

Ha , r-orem, uma disposição nesta tabelb. que clama despeza.s permanentes, quo hüo de figu
foi l>laQd:.dJ. cumprir por um decreto n. 8220 rar om todos os or~am·entos . E quando não 
rio 20 do Agosto de i &l l. fosso do. cornpetcncia do parlamento julgar a 

Disto niio entendo, posto quo a:i certo ponto convonianoi~ ou ~ naca<sid:ula do uma bibliO.: 
devesse entender, potquo em. minha cosa so~ thcc"' para o c:o:ei-cito, m:>s somente a questão_ 
verdadeiramente um guardião ; luto corn d e fnn dus, · não era mais de no= e~clusiva 
carinho o todno os p!>$l!O:>s quo· lã vão o pro- co<npetenc i..' do que da do t,'"(Jvarno detel'ID.inai' 
curo dar- lhes a molbnr ref~iç.ão qu• posso "' cre!lçiio dcote ostabolecimonto ~ ( Apoiados. ) 
(l'iso), mas, escripto co't10 esta em tabclhs Poi< um ministro dn coroa, um aocretario de 
militares, perturba-me o espíri to; não entendo, cstl'J.dO póde em nome de quem quer que sej"' a 
e vou p1·opor a duvida ·para sor resoh·id:1. a ~~~ se>' do parl3.mento crear uma despeza per
bom do aolrl ui o. p• tu:> quo b."de pesnr em todo• os oryamentos 

A primoi!'!l column~ indica: tor.los os_ycnc-l'os do pai?. 1 · · 
de que se cG•npoem. as trcs raçües rlo cxucito. Quem lh~ deu comp9t.encia p ara dizcr- ctl 

A · so;:untla column~ <i calculada em •·áis ; hei pol' be•n ~ D:JVeria dit!lr - hei por mal, 
l_..Jrém ncro hn ncnhum gonero quo valh~ Dlnis de porque atropeloll os _di reitos do ;.,.rlamonto, 
20 ré i ~. todos valem menos, :i e~cepção de violando n lei eon<titucional o dispondo dos 
doas. dinheiros jlublicos sem a vontade do povo .. 

A o.11tra columnn co.lcula esta alimentação Pouco impor!~ <1ue a instituição seja ou níio 
~m grnmmo.s. · util; o Sr. ministro não é c· mp, ten te pa~a 
~maginem. s'!nhores, eom que axnctidao isto julgar; estt.. mn.t.eria ó de dinheiro o só ao poV'o 

se faz ! (Riso.) . que o pag·a c •h e j11lgo.r se deve ou. niio gastar o 
A outra fo.z o c<J.lculo em liit•os. suor do seu rosto. 
Depois vem o almo,;o do 1" cspecic, 2• c•- Eis o fundamento do svstema constitucional 

p~ic e s·· ospecie; o depois o jo.n t.~r do i> cs-· roprceonto.t ivo. . • 
pccic, do 2> cspccie, de 3> ospccie e do 4" cs.- Não sei com que VÓ7., indignnç!lo e pahvras, 
pccie. hei d~ gritu c bradar: é um:. 'liol:>çlio dosprin-

Aq•li ó <tUO cstà a m inln duvida. Est~ 4• cipi~s oon>tituciúl\ t~s.um o.ttentado, um abu$0! 
clnsso ó quo me perturba. l'i:io sei como hei de dizer e repetir-não hei 

Os generos da 4• es,ecie consistem nos g o- por l>om, hei por mnl ó o qua do via e>t <r es
ncros da i • espccie c mais carne de porco c cripto ness_o decr9tO, que si o parlamento 
vinho, s~ndo :1. sobre mes:~. do doe<:- (Ris,..) tivesse illdependencia, baviade rasgai-o com as 

De so·te rr•c. si" sobre mesa fõc .. marga, ou suas mãos. (Muitos apoiados.) 
si f<lr de f rue tas, nio ha vinho. (Ri<o.) Onde a :::arantia da lil>c~<lode ·d~ um povo, 

E ' o q(fc nos eonventoa chama-se escommu- nnn ndo Ul\t govezno \><ide -dispõr dos sous "di
nbão mabr de vella vi:nda, quo é a pe!or que xi.hairos som consentitnentc Jo P•rlamento, 
o frade póde ter, porque põe-•o-lbe o copo creanclo uwa despeza. perm:lllente ~ · 
com a boeea par~ b.•ixo, nlio tom vinho. (Riso.) 0 Sn. M,o.nTU.I Fn,o.:-~cr~co F ri.no:-Te:n toda a. 

O nobre ~x-ministro <la gne~m, si niio l he razão, não ha· re~posta possivei.- ·(Apôiados e 
faço injustiÇ~, apozar do. ,o;u" G.Q9CDCÍ:t, ÍliOS OS aJ}Gf'l8$, )" _ ·. · 
nobres dep>ündoa podem reclamar, o nobre ex-
mini•tro da guerra quiz incrustar na · columna O Sn. FERREIRA VrA,;NA:- Perd<le-me o nobre 
da ~loria o sou nome oroando uma bibliotheca. rleputndo. ha uma nsposta c osa' ~êspqsta si o 

Creio que não faoo injustiça ao e:<- ministro n obre ministro nr.o a der hlio de dal-a os seus 
da gu erra i!i2endo isto. ' sucecssores, ~omo a tem da.do os s;u R anteces-

-- soÍ'<>~. é repetir c :>.ttentndo, por,que o rO(l·!r 
VO?.ES: - Niio f >r.. - e"ecuti,•o r ... tanto 03.90 ilo porla~mento ci>mO 
O SB.. Fl!I\TtEm.t YIAN:;-A:.:...Esla biblictheea Luiz XIV daqu •.llea que lhe ' representa:. 

serve pará todos: .Jmril os soldarias. para os o !li- vam sobre as de ' g~aças rla Franç·t e sobre 
eia"s c pa~a a.s pessoas que •e apresentnrem as enormíssima• dos·•ez,e e dcssip>çilGS do ~eu 
de~ent~_~ente, diz o regulamento. reinado, a uns man,lava mettor nas pr.i-

Sobr1 e lia escreve u c honrado ex-ministro - roes c a r>utros privava dos seua favorBA, · upel~ 
um capitiílodo "seÍÚelatorio ein que noa wro. ·ua-os@ ec)tte. . • . . . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:07 + Pág ina41 de 43 

Sessão em 24 de Maio de 1882 77 

Seahoces, a bibliotheca foi uma erca~.üo do. f:~lta, o combinando melhor os elementos de 
pod~r uacutivo, do mirtistro da guerra, ma, que se compõe 
nem no nH300:i o nobre ministt•o nos dá noticii.\ Tonho dcide jã uma. ~~~cepção para não 
do ;oalor deBt< instituição, que constitue uma rec"b ·r s ·rndhante insinu•<ção ; é que o nobre 
P!"te do patrimonio do Estado; e assim deve~ia ministro da guerra, por ruaior~ue seja o seu 
estar declarado o seu custo, o seu activo, a sua mer 'cimeato, não póde comparar-se com os 
itnportau·cia.. :1eus dou i a.nteces3ora.s, o Uuqno de Caxiõ.s Q O 

Não se sabo, nem o parlamento tem que se Mar'J_u07. de Herv .. l, que tinham commanciado, 
anvolver nisto ?! o primeiro desde muitos annos e por sete"v<izes 

O miniatet•io da guerra fez; o mais sit1- o nossCl exercito.· com gloria. par~ o. patrh·é 
gula r sObre est.a mate ri 1, · <Jue foi, cread~ a ·m.aior :"linda pa.ra si (apoiados)~ c· o segundo; 
bibliotheca, nomear os emprG!ga.dos~ d•termian- d9ixandu nos annnês dagu~t·r:~ americana. Uma. 
do-lhes que In viam de voncer os·ord>nados que memori.l dJ indeJevell'ecordação. (Apoià,los.) 
fos.1em roarc~dos, não sei por quem; e ent"re- Si este< dou• grandes bat~lhadoreo, qu9 
tanto~ vejo e ren~jo, c.xnmino e tor·no a c~·tmi- apreml••ru.rn a i.il'L"' d::c. guen·a~ nao nos g ... l.úne.:.. 
n3.t1 e r-evolvG por -tod;s: os modos o orç~wento: l~s. n:l!i eonycr'i s, mas: ccmb.:lfendõ. · vriã.:.. 
dos n""'gocios da: guerra~ c não acho uma.~ alavra. ccndn, conjut• tn1lo o p.n.ssri.ndo as torturas e p_ri
sobrc esta biblifJtheca] V:\\·Ucs(IOH (~amp.s~ acharam·-·qn·e a orgahisa~::.ão 

O SR. ANDRADE flGUEillA: _ Jü ha uma qu~_tinha!Hos ··or~ st>!flciente 6 nl!o .t~ntar;tm 
cme.;1da. sobre a mesa. lloVIfl1Uns, :al_)n-mo <.h:t.r~r no no~r~ mtntstro ~!l · 

guc1•rn : cuulc ri · outr > nssumpto, não trate da 
o s[l,. FER[l.EriU VrAN:<A :-Ah ! .M h~'!! 

?t!:as eu, Sr. pt·eaide!lLc; nJo teubo aqui esBa 
cmondn. Foi lida~ 

reorganis:<ç:io do r::tOI'CÍLo- (.·tpDiarlos.) · 
A~~· ·rcsec out1·:~ t•a:I.Ii.o : rt t•eorga.nização do 

""''l'cilo dcpond antes de tudo do modo de aun 
composiç:io. 0 1 on1 Y()Z de pór .. se ém ax~cuçãot:a 

_o Sn. FERREIRA VrA"NA :-Pois eu, Sr. pre- lei do 18i4, dcmc:·~m-n'ct ou se diz, como 
Sld elite, declaro a y_ Ex. q:te não a tenha. ..c~bou do fnzct• o honr~do mini~tro, que ó im

O SR.. PR\<:sroEN'rE :-Eu mandei ~s omend1s 
aV. E~. 

O SR. FxRaErRA. V!AN~A :-As emendas que 
V. E"- mandou-me, aqui estão e são sobre a•·
sena.es de guerra, ob:a5 millLi:u·e~ e escol~ 
militar. 

O Sn . ANDRADE FIGUEIRA :-A mim foi mos
trsda uma sobre a bibliotb.eca. 

O SR Go"Es DE CASTRO :-Am~nhã V. Ex. 
torno. s. ouvir a leitura deUn, quando ti vm· de 
ser approvada. 

O Sa. FERRE!ll.A VrAN:<.-=-Declaro a V.E:t., 
Sr. presidente. que m.a.is facilmente yoto a ver
ba in te ira. do ministerío fla guerra e, por ca
pricho do honrado minis lro votarei dob~ada, do 
que a. provarei a c reação da bibliotheca. 

O SR. A"DRADE FrGCEUU :-Apoiado. 
O S. FERREIRA VrA>~>:A: - A questão da 

bibliothcca não é de dinheiro, é mais ~L ta, é de 
campetencia (a.pdia.rlos)1 do cli;nitbde dn c~
mara.~ de sno. pret"oga.tiva~ O minis~ro não p6de 
pretender crear uma instituição. d~ caracter 
perpetuo, sem pl'evia autorisaç' o em lei, sem 
disposição do corpo leg-islativo : este principio 
ó fund.'l.men t•.l em nossa fórma de a"OI'Grno. Por
tanto declaeo a V. E:t. e á c amara que vo to con
tra eese p ~dido e q u~ hei de fazer con•ignar na 
acta. as rar.ões do meu voto. 

Si a. gern.ção ,-..ctunl não so julga. h~bi
lit3d3- a ~trfficir-mte paro. reppri:rnir ta.cs abusos, 
ao menos conste nas g er-.<ções futuras que a 
cama.ra reclamou e que houve q uam fizesse 
questão. . 

O SR.. AJSDR.~DE Fr<>u>:IRA :-Apoiado. 
O SR. FERREIRA VtANllA:-Sr. presidente, o 

nobre ministro da guer"a lambem protendou en
Binuar :i. camara. a. conveniencia de reorganisa·· 
o exercito, imprillliildo-lhe D. unidade que lhe 

pra.ticaY~~1. 
Senhn:es·. votei contra a i.QÍ de 18i4 ~ oppuz .. 

mo por duas ra•ões p1•incipaes: a primeüa." por
que a l'Cputei s,rnprc de diflicU o:tccu~.ão em 
no so ll'li:r...e os embaraços! que ag--ora a.n ~opõem
se, já os havi:;~. figurarlc !?: p"re.venido; a f:i(!g"unda, 
porque me p~recia que o Bro.ú! não tinh>< inimi
gos milit (r a~ formida.veis a temer i que mais 
d<31·h confiar da perspicacia. e talentos dos sGus 
diplorns.t~s,do ílue prop:rjam9ntG da..; nrrn~s, pa
ra manter n boa oa·dcm d.o lruperio com os s ms 
vizinhos ; o depois. senho:ros, porqaG não mo 
podia conformar com essn. tandencla. .de mi
litn.riz :cr () pai:~., arranca.ndo dos campolil e dos 
labores das sciencias e das art~s uteis, os ho
mens r!e talento e trabalho pata forcal-os a en
trar no ex:Grcito, o deixando-se os vadios felizes 
encher as ruas da cidade, sendo motivo de GS
cand,!o c do perturb oc:LO sociaL (Apoiado.~.) 
ç-,mprchendia n·•qnelle t~mpo o e-.:ercito como 
uma escohl prat•ca de Gducação; e ne,te sen
tido desejei melhorar as instrucçõ •s de 1822, 
m~s nun'c:; f:,z_ •t' c:ssa. lrú da conscripcão. En
tre l.an to a h i foi feitA c deve ser e>:ecutada. 

O SR. FELIC!O DOS SA~<os:- O povo não a 
quer. 

0 SR- J\L~ll.TDl FRANCISCO FIL!IO:-Qu••m é 
cap:1.;r; que a. execute no interior. (Ha out?os 
apartes.) 

O SR- FERREIRA VIANNA:- Peço aos nobres 
deputados perdão : não ó possível voltAr :\Ira•. 

As insliluiçU.'s polilicas, a retorma e!· itoral 
f} outras combiDIÇ-Õe5 gue ,·iera.m pos~cria.r
menLe diffieultam o regresso &O recrutamento. 
(Apoiados.) Hojo serh um eseandalo maior. 
Podemo• !ldoçar a lei diminni-ndo o tempo, po
demo; faJ:er-lbe onLros r··p·ros~ ma5 aro. todo o 
eas~ ó prociso que se organize o serviço e se 
e" ocn te fielmonte a lei, qu pMponha.m a 11ua. 
revogação, clara e termina.nte. (T>'ocam-sB 
a&gun$ ap<~>'tes•) 
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O que O:f5 nobres dcputado15 de lJreferr:,.n.ci-a.- Er(l preciso c~ncen~ral" este e1tercitonas pro
devem que•er é a organização do exercito, im- vindas fronteiras do lmperio. A policia e o 
primir-lhe a unida.d~, e a prim,,ira condição outros serviços de segaran~a interior feitos 
será que a sua organização seja feita pelo ays- pelo corpo policial e só por elle, Um exer
tema da lei de .J874 (apoiados) ; ~orquanto o cito das tres arJQas p0:·feitamente disciplinado 
que faz a unidím.e do CJ<ercito não e a: sua dia- em campo Je manobras, verdadeiros soldados 
ci plina., é principalmente a sua moralidade, criado; para a defesa e aggrzssão, traria se
a intenção, o espirit.o do soldado. gurtn~ séria e invencíveL Mas quando nós 

Que o soldadoreeouhe~ que tem na sua com- precisamos do exercito achamol-o em dift'erentea 
panhia a figu~a da terra ~m qll<l n~seeu, o pontos, em diversas posições, de deffidl 
sou regimen local; qn"- tem no bablMo. a ;u t nnião ; é uma massa dispersa c sem lígamee. 
província ; qne tem no exercito e aa bandeira {Apoiados.) 
que fiuctua., a sua pa.tria; que o gen~ral á o Sr. presidente, aqui termino; nada devo 
represontante d0sta patria, e o camma.ndante ·acresceJttar ao muito que tenho imprudente
da companhia é o seu Jlrotectol", o seu ~,,rn. msnta dito (muitos não apoiados) compre
panheiro, a seu amigo, em fim. (Apota<los.) jnizo da attençã.o e commodidade dos meus 

E' como comprehendo, e a'sim digo, que eollegae. (Núo apoiados.) 
a unidade do exmáto seá. inteiramente vi !\ã.o sou versado nestas materias. (Riso.) 
com o •ystP.ma de sua disperilão pelo Jm. 
perio. (Apoiados.) 

Como constituir a unidade de um e:t ·rcito, 
que se divide em fragmente» pela• different •s 
pr.ovinciaa:, e só s3 p6dem ·arrec:).dar o.o-; pu
nhados ;. que não tem disciplin1 uniforme, 
e>ta regra inalt;ravol, este poder unico que não 
s~ quobra, e ó a melhor defez~ do p:Uz 1 ! 

Peçe .desculpa á ca.xuara c espero que mo 
dê aua~ i<><lotlgencia:., recebendo desde ji o 
meu roconh ecimanto por. to.nta b~ncvolencia 
e fayor. 

Vozxs:- Muito bem! Muito bem! (O oJ·adol" e felicitado por todos os Srs. dept<tados pre
sentes.) 

------~-,·~·~.-------
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O Sr. Fer1•eiJ:"a. Vianna (signaes l oslã definiclo o serviÇGdo" Estado, a.s economias 
d~ attençúo; profunda sile>lCio) :- Sr. preei· niro pod~m ser senão moi lo r~uzidas e ainda 
d·~nte, confiado nas ses-ur~nçaa que o n obt·e mi- assim vis e illusotias. 
nistro dos Mgocio; e>tt•angeiros dignou-se do Tratarei de;te aasumplo com moi> particula.-
dar ó. cama.ra dos Srs. d&potrulos, em t·esposta I ridade. · 
ao· brilhante di;~ur.;o prof~rid_o pelo nolore de- o SR. Pru;s1nzNn: pede ao orador q_ue in
pll tado ?eb mtnlia provtnc:a, ouso occupar terrompa o seu diseurw para que o Sr. mmistro 
a atten~ da. c tmara e chamar a de. S. Ex. parn do in.porio po•oa apresentar 0 seu relato
"." questoes qna so "~gnra.vam s gttados 9 me- rio e convida Oll Sra. 3• e 4• socr•:IArios a rc
h ndrosas, e flUI! ffialS en~e!ld ~n: aom a sesu· Céberom o Sr. ministro do imperio. 
r11.nça elo Imperto e. a sua mtcgrrda.de na parte o s1•• miniotro do impor i o lê 0 relato rio. 
sul da nossa frontetra. . • 

Si nlio fosaem oalrui scgu~~nç:.s, que indicam · O Sa. Pru:srDKNte : -9 nobre deputu<lo quct
. a firmeza de espirito do nobre ministro c a. con- ra ter a bond:tde do ~nttnu:tr . . 
stanaia do governo imperi~l. eu deixaria passar O Sn. F.EnREIR•l Y!ANNA:-Assim interrorn
em silencio estes aasumptos e' me reservaria. pido, por ordem de V. Ex. ; continuarei o mo11 
anicawento p•ra diocutir a parte linnneoiro da dioeuNO. 
roparliçiio ; mM não devo ter receio de concor- Eu dizia, Sr. pre•idente: occupar-me-ei 
rer para que se c9mpliquem as nossa• relações particularmente da parte financejra , porque 
e.:teriores, destlc que o honrado ministro nos tem •ido o ponto principal e objectivo da oppo
Cez deelaraç1108 lrllnquilliaadoras e nos de11 tes- siçiio conservadora concorrer com um pouco du 
lemunho de uma esperança in•balavel nn mB- san exrerie ncia para esclarecimento do p·•iz e 
nutençio d~ ot·dom e das cordeaes relações com auxilio aàminiatrativo do governo. (Ap oiai{.os.) 
os. noss9s vizinho• do Prata.. Fomos convidados para est' trabalho e estamos 

Seria. o ca.so, Sr. preaide!lte, de repetir-ae resol vidoo a dar-l he completo de;;empenho . 
a quelle conceito tão conhecido : dai-me boct C:1 be, pnrt&nto, indicar ao nobre ministro de 
politica q11e eu vos darei boas finanças. estrangeiros, para. que avalie das noss&S 

A nossa situação financeira seri:~. muito di- emendas e o paiz as possa adopLar; uma noticia 
veraa. do q,ue é, si a noasa politica. exterior cert a da eituação financeira do i mperio, ou, 
tivesse •ido maio previdente, o, quero dizer, por outr~. das condições estreitas e dolorosas, 
nu.is enGt'gic,.. em que se acha o thesouro nacional, ame:tçado 

Venho prineipalmeate, Sr; ·vresidente, de de diminuiçlio Ih renda e dé augmento eonsi
conformidade com as disposiç~s 9ue tem moa- dernvel da de•poZ<t, de modo a não pode~ M
trado a. opposiçí!o conoervadora, JUS~ifiea.r em cudir, como dev", o. seus compromissos com 
geral as omendas restrictivas d .. despe7.a. que o aquella ponlualidade, que tem sido a. melhor 
nobre deputado pe4> província do Rio de Janeiro garantia do nOBSO credito e a maior prova da 
terá de otrerecer. n osoa lealdade. · 

Peraieto na opinião que sempre sustentei Espírito talve• prevenido, senii:o enfermo, 
noota C(l.6a.: '" economias oiio se poderão fazer eu me sinto avavorado, estou cheio de terror e 
aem se altcror profundamente· o ·serviço ; sem estrr.nbo a minha in9uietaça<o, quando vejo nos 
detinil-o com clareza. •emblantes de quas1 todos ,. maior tr&nquil-

0 estado em que se ncha o orçamento, tal lidade, aen!io até a indifl'erença. Por i sso 
como é o oe11 e•quclei.O,~naa coadições · em que· creio· que estou realmente enfermo do espírito. 
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O Sa. A NDRA D>: FsGU•uKA :- Não apoiado ; V. 
Ex. vê períeit:unente claro. 

O Sa. Gs"'""'li"O :- Esta enxergando as 
couus pelo sell verdadeiro Indo. 

O Sn. i•'EaREIRA. VI.~N1iA :- Ha 10 annoo, 
pouco mais Oll rnenos, tiv e a. liberdade de 
di.ter do• ta tribnna a. um S'I'P.Ode a thli,ta da pa
lavrn. e a um espirito superioe, o Visconde do 
R.io Branco : é p reciso, é abaolutamente indis· 
penaavel cerrar por uma vez esse livro fatal 
du di vid,. pulllica.. 

S. Ex. respondeu-me- que seria parar lodo 
o desenvolvimento moterial e talvez intelle
ctunl do paiz. 

A roda continuou, e os seus movimantos, 
co.do. voz ma.is rapidoe e acceleradO$,. Yieram a. 
prodwir o que eu pred (zia : uma situa.<;ão em 
perfeito desequilíbrio, e q 11e se me afig11ra 
desesperad<\ ! 

Em boa. fé o digo, com a. mão ua con::Jcieocia: 
não sei, não tenho remedio, não o conheçu, 
pelo menos, qne pos~a tirar-nos desta situação 
fin3-nceira. E ei> uma das r~zões [>orque . en
l~liUU que muior S»cl"i11cio não podem fazer os 

·nobres ministros do que sustentarem a posiçilo 
em que se acham;· e Vem inexp-erientes, oe não 
levianos, seriam aq uelles que q uizessem substi
tuil-os ! 

Sr • . presidente·, ·tem-se el<UUo.do em viío por 
econoooi~ nas de.;peza.s publicas : e uma. pa
lavra obrigada de tod~s na falias elo th ri)UO; é 
uma r ecommendação constan te de ·todõs os 
oradores, ela ca.mara e do i!ienado ; é, po:· 61 ss1 m. 
di>er, o grito do paiz. O resultado tem sido 
aggt"o.varem-se a.~ tlcspezaa, ãugntentarcm-sc 
os doticits e, por con'!GC)uencia. a verba dos 
oerviços de 'lmortiz;<ção e juro dos nossos com
promissos extornos a i ntorno~. 

A opposição conservt\dor~ entende q •.te não 
deve desorganU. ·r O$ serviços a troco da eco
noulias ; mas pens11 qu ·1 ó possível reduzi•· as 
dcspo>ll.S ma.ntcndo os sorviço< n··tuaes. 

0 Stt. Ali"Dit.I.DB: F JGO<m."- Apoiado. 
O Sll. F EIUIEIRA VI,\J<~A:- Para est1. obra (b 

redueçii~ da. despeza e appro!itna<;.:ló do eqoli
l ibri'> com a rece .t·•, fomo i chamados pela au
toridade o p~t•·ioti.9mo do honrado preside o to d~ 
eousolb.o; e · pare~orá, no menos, aos eapiri\os 
imparcia. '8 " desprev 'nidos. qua· " orposi~.ito 
c,anaervadora nll.o tem fic!ldo :iquem do com
promisso ·que tomou. 

O que tem conseg-uido 1 Pouco on qua.si nada. 
Não s6 o es1>iiito da camara,como o do pai•, po.
reee infen so ás discuoeões e ao exame daS 
ques ti!és Jil'lanceiras, que entretanto llm si en
cerram os reae> interesses do imperio (apoia-

. dos); como que se julg-a cóndemn •do a um1 
situaÇãO dá devedor seoi reooedio ; e Msim 
cerrti os ouvidos a todo o e:i:ame das ques-
l.l!es m tis vitaes. · 

Eatóli muito inquie to; Sr . presidente, cotn 
esta aituaçiio finaué•i\"&, "P ' rque ella. tem de 
intlüir semdlivi.U. n enhuma sobre â. nósS:l aui
tude ·poJitica nas relações e~leriores. 

O hc>nradó . ministro de estrangeiros tem o 
direito de insistir p·ora que lhe apre•ente lll 
provã~ de minha i nquietaÇão c justifique a1 
mmhllt funestas prevxsõea. . 

De9de ·j á lbe dovo diz 'r com a maior fran
qu ·m : ns pouet\8 economias que se _podem 
tirar de 5eu minis lerio !jão qua.n~i.dades nullo.s 
para modificarem G pezo enormisoimo · de 
nossos COlllJ?l'Omissos crescentes G alliic ti vos 
(a.po iados), a camara a•tâ ov•·igada a. rega
tear "" nlt ima pot•çl!o da fazonda publica cujo 
gasto não seja j ustificado pelas mais ur;;-en
le e indeclinavel n~cessidade. (Apoiados.) 

· O Sn. Axoa• ol!: F !Giil!:IRA :-E' o principio 
dominante na decreta~-'lo das. des;1ezas. 

O SR. FJll.utEnu VIAl\"NA :-Devemos eollo
carmo-nos na posição daquelle que quer ft•anca 
e le"l men I e <lar conta a seus credora•, e par
ticularmente aos con tribuintes, dos compro
missos que o paiz tem tomado. 

Li com d •tida atlençã:o o r clatorio e pro
post.o. do nobre tnin i• t•·o da fazeuda, que · teve 
" b<~nd,de ele tnandar- me, e hontocn foi ap"
sen l.ado e lido nesta cas ... 

Não ,:. tompo de discutir este documento ; 
mas eu que desejo sinceramente que o nobre 
pl"e•identa do couselho fi;su•·e no paiz com o 
relevo que deve te•· um ddad:lo de tio elevados 
intuitos, e como seu umigo, deYO declo.rar-lhe 
q11e est.i em engano ... 

O SR. Axoa..wl! FIGOElRA :-Sem duvid,.. 

O Sa. F:e:na:e:•n.• VaN:s.~ :.;... ••• e que as cir.~ 
cuwstanci"s do thezouro siio muito peiorcs no 
cxorcicio futuro, corno jâ. foram no exsrcicio 
anterior, o f\U im segui;•:io prog1•ossivamen te 
Mé que se ponha um ewbart~ço á cort•entez" 
que pao·-~ce invencível da. aggr~vo.çílo de nossas 
des;JCzas pelo au:;mento eonsidaravel riO& j uros 
e <h nmorti•a~iio do.divid:. pul>lie"· (Apoia.•los.J 

Posso, S1·. pre •Ídcnte, com o muito il.ustr~ 
brazileiro o finado Bern;•rd~ Pereü·a de Vascon
cellos. at•resentando a se•• relatorio d~ íazend~ 
om !S3J :i nsnollbléa g-crn.l l ,gislo.tivn, e de
nunci:mdo os cr1·os, as dissipações do pt·irneiro 
imperio, rcjlctil· : q 116111 apont:\ o mal não pOde 
i.ncorrer em condemna~.ão, mas s im aquollcs 
que o pr~ticar.om ; qoem d enuncia mli. si\uo.ção 
financ.,ira llÃil fa2 m:tl a sGn pai.z, pelo con
trario, faz-lhe O unico bGm que ISe pdde f~zer 
a u m paiz noro ' lue tem r ecursos, c que antes 
de c~hir bem poderá ser amparado. (Apoia1los, 
muito ~e?n.) 

P•)Dso. Sr. prosidonte, ac"-nder uma luz á. 
beira deste abys111o, e ~r ·io que bem temerario 
e imp1•ud •nte será aquelle que fechar os olhos. 
(Muito bem.) 

As n:içiies niio morram, mas ess:r;. crises fi. 
n anceir.1s deixam muita< desgraças a tr:u de 
si ; f~zcm. muitas vi.eLim.<ls, e n.s -vieümas des~ 
tas crfs~s têm direitos, porquo o t;ov ·rno não fói 
instituído só para a perfe··tibilíd"dll do futuró, 
mar;; aind.\ pal'.l a e•t,bili<hde de pNseote. 
E estes que p:J.g-ain hoje impostos têm o direi tô 
de s~rem :.tteudidos como itambem· iJs contri
huint~s que :llnd3. não n.a.Scera.m. E ii6a niO 
deV•'IDOS impor á geração 'futura compromis
sos tão pesados, superiores talvez is soas forÇ<lS. 
(Apoiatlos.) · . 

Desde 1836, até 1863 a 1864, salvo• cinco clt
ercicios, todOS têm sido liquidadOS a cósb ·de 
empreatimos no interior e no ·exterior, e do 
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p•p~1 moed:> que cniOrp<le<J :l circahção, debi-j O Sn • .Mo!lF.tRA DB BaRB.os:-Pagando-se 1\S 

llta o jJaiz, faz emi~rar .os scus eapitacs o apolices, o paiz não faHn á palavn. 
d::~r1~:~• a sua acllvidade commercial e in- o Sn . . Fl!nr,)\JnA Vt.\~~~A:-~ão ó !MIO assim. 

p ta d sd 1836 < h · • 1 . Quando chegar a oecn&Ul.O he1 de provar ao no-
. or nto, e e . ate OJG, •3 ~as Gstas bra dêputado que ninda pot• esse processo oe faz 

cmco ex~epções temos saldado. as no:»as despe- le"ão muito funda aoa portadores d~s apolices. 
•a• 3gg.~vando 01 comp~mmts~o•.. . . KM quero entrar nesta quest1io,que demandaria 

A m~rcha ascendente c tal. qu_e J:i. _tun~ 0 grande desenvolvimento; unicamcnte aindiquei. 
entendimento. de modo quo :unda o m_aJO.r 111e- po.n prova-r a diffieuldade d" situo.ção, porque 
d~tador de•tas ':ouso._:, nli? !abc qual scra. asa.- não acredito que o niinist9rio da fazonda, es
hu:la de uma cr~se tao emutenw · . tando em folga. dosembaraçado ou ma.is do quo 

O nobre J?restdeute do conselho nos d1~ ~o 110 e:s:crcicio anterior, nesse propor uma. me
~ou reb1?~'~· ? o seu nntoccs~o: pareceu Ul<ll- dída que os seus antecesso•·es uão tentaram rea·· 
cal-o m$lB ttandamente, que a sttuaçl!o do thG- lizar 
souro 6 folgada.. · · 
Nono:~, Sr. presidente. foi tno vaxa\oria oca- O Sn. l..nufi.J"::<ÇQ nE ALRUQU r.RQUII.: - E' 

trcita ! Nem oasa fazer a consJlid~'<ão da di- um:1 esper:m~" vil, porque nunca ha do ser rea-
vida fluetuante ! ·lis.1da. 

Nilo ousa ! Chama-lhe umn or-craçiio e tran- O Sa. Fzmtt.Eitt.t Va>;;u : - Parece que a 
.ação melindt·os~, e o é, porque asdifficuldades praça"' o; donos das :>.pc1icos assim o c nt.en· 
crescem na proporção dos embaraços que o dem, porque ellas continuam n vender·•~ no 
commerdo e o thesouro :>. seu turno têm soffrido mercado sem dccndcncia de praça. 
CQlll t> baixa considcr~vel do cambio, e a.ind!t Afigurondo-~o esta dcmons~ra~llo ~omplicada, 
mais com a <lifrerença. do l'r~c;o <lo primeit·o pro- é aliás simples. 
dueto do poiz. Dividindo o. historí" nnancei••a do Imperio 

Vi consignado n&q ll~lle doeumen tp, ctue era om ~Ns per iodo>, ante~ da guerra, dut·ante a 
tempo de reduzir os juos dos :.políces da di- guerra, e d ,~is <la guerra, ~mos, de i83G a 
vida publica. E' o echo de um g ri lO que já. se 1864, uma d1ff~reo~"' entr& a receita. arreca
ouviu c foi lançado por outro minislerio, n•o.• dada e o. desper.& efloctuada, que consti tue un1 
é grave es\a ameaça e d .sdc logo produr.·um dcflcitna ünportanci" do 91,\161 :147::,242, re
ma!. "Ulando uma média. annua.l de 3, 284.:326!)il87 

Como ir procurar dinheil'o pat·~ coMolid~r" âc clcfidt em todos este~ cxereicios. Devo àe
clivid<' Jluctuante senito po1' meio de !l.polices cl:u·:w· qu" temo• cinco excrcicíos am cjlle não 
no interi01·? E si ameaç:lÍs essas apolices com houve dalicit, os de 1836 a 18..17, <lfl 1845 a 
a rGducção d~ juros ~em ao menos se dctormi- -184ü, de i84.6 a 1$47, de 1852 a 1853. do i85.ô 
ll&\' a taxa, quem queret'â. fornecer os capitacs'l a 1857 ; vcrifiwnclo-•o nolle• um &:~Ido U!Ul 
Estreitais e aperl.&b a ,Situação finaucc!ra u~ d~ 1G,ii7:2i~40. No periodo da guer.-a, de 
thosouro. 180-1 " umo. P"'rLo do 1870, t~mo• tle{tcit ntt 

Não é tão faeíl fazet• j usliQa, como a muitos itn[>Ort.•ucia do :JM,Süi:7:H$>:f5. 
parece, c principalmente uma justiça que so O$ cxorcicios do primeiro pol'iodo do 28, os 
mo nfi~m·n. sor o rompimento o a quebt·n. de do so:;undo s:lo npen~s 7. 
contl'ILtos eolémnes. Ne5tc segundo 1•oriodo, " môdi~ do deficit 

Estas ~polic~s. cujos juros se quer reduzir nnnnal ol•:vou- se n50.695:3'J0$220 . 
pttra minor:>r 11 verba do pagamento dos j 11ros Este é o poriodo da guerra. . 
e d:- Mnortisação d;l. divid.-. interna , estilo collo- O per iodo sub~equonto. de paz , ~~ de 1871 a 
cada a na ma3:itn!>. l'a~te em os~beleeimentos de 1S72 até !87\) a i SilO e da um dc{.c•l do· • · · · · · 
mio mort•, em pMt•imonio de orphãos; por 265.898:6441;687, iolo é, uma. médi:. annunlde 
ell~s 10 explica !l. subsi.!ltcnda de numerosns 29 .544!293$85-l. Pód~-se dizer sem tem<l!"idade 
familbs, de viuvas; sobre ellas estão ~sson· que o 1•eriodo da paz !oi me.is oneroso do que() 
\adas as instituições de pr~videncia, os cal- proprio pcri~o da g 11orra. 
cnlos de ,·,ais de familb,as garantias do futuro, o SR. MoREIII.,, D& BARRos:-Houvo o. sêcca. 
e esses co.lculos de.•aparoeerlo a essas bases so 0 Sa. FERREIR.~· vi,,NNA : _ Aind" dcdu-
esbroarão no dia em que se qecr eta.r a reducçio. zilido a quantia corrcspol!.dente :i d~·~ezo. do. 

Todu estas iD.Stitutçl!es e até as bacdlrias sêcea seci na.da menos do <tUe 200.000:000$de 
hão de est remecer e o lucro :que se pretendo dift'e~nça de deficit nos eurcicios da paz. 
tirar da dift'erença do juro não ha. de correspon-
der ao prejuizo, ao abalo que semelhante . ope- O Sn.. MoRElll..\ 1>!: B.~an.os : - Apoiado ; e 
ração cauzarã. ao paiz. (Apoiados) tendo havido augmento de impostos. 

O Sn.. LouB.ENÇO DE ALnti~uEn.QUE:-Aciroa O Sn.. FERl\l'!IRA VUNNA: -Absorveram-se 
de tudo o direito do contribuinte. esses impostos e ainda. 200.000:000$, : e:<ce

ptuada a despcza com a · calamidade do norte. 
O Sa. FERREIRA VIANXA:-Eu divirjo e até 

mesmo faço um protesto cootra esta pretençiW 
de eoneiderar a. q.ue!ltão simplesmente ~lo Lld~ 
do cóntribuinte. · 

Un1 contrato solemne foi calebrado entre 
o governo e os p~rtadoras desses titulos. 
Este contrato hn da. aer ob~orvado, ou o governo 
fal\arà ti sua fé. 

v. vr.-11 

Em..tim~ os nobres depulodos e o nobre mi~is., 
tro do eatrangeiros podem achar e ac_~ 
elfectivament.e n& proposta do nobre Blt-MlDlS
tro d& fazend11 as tabellas ns. 7 e 8 em que 
se prova <Jile do 1860 .. tó ~880, isto é, d~n:tro do 
20 exerc•cios. os dilfic;ts nos ex~rc1c~os s e 
liquidanm coll) r~curso~ extrnordmal'!OS de 
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~mpr~stimos c papt!l monda, na. importan c{a de 
5'J4.000:0<10$. Ternos, rortanLo, de(<c•ts veri
ficados desde 1836- 18:17 ntc 1880, na impor
tancia de 712,727:523$4,74, <JUando a recei~-. 
arrecadada ·em todo o lmporio, foi, dur~nt& 
eaL~s exercias, da itnportancio. de ••...•...•.• 
2.g6B.939:342:)B18. Pode-se dizer, Sr. presi
dente, com lucia "'~ar toza, quo uma terça parte 
d" nossa despez ~, desde i 836, foi ieila coto cm
prcstimos e com papel- moeda. Acredita- s• ge
··almente que fica. liq uidádo um cxercicio. por 
que flg ut·a-se como teceita o producto destas 
oper:.çõcs de cred :to. papel-moeda ou elllpres· 
t imos;e então.a té so r epres ·ntam saldos, f:uen
do o bal:mço entre a; receitas ar•·eca<lo.das o o 
producto destas operações extrnordinarias, one
ros •s. 

SenhorQs, si a c:..n>~ra votandG oporaçõ··s de 
credi to pa.de s.~c fnzer dinheiro, eu creio 
qnr: o povo não coosontirin. mnis que IIÓS nos 
•eparassemos dll.qlli. n em de dia nern dP. noite , 
e tr:~balhariamos todo o anno. (Riso.) g• debal
de votar <:sses creditos ; qu~rn d:i. n IJIW n:in tern 
ha de ser um· dia penhorado c s ujei lO ao vexa· 
me do d·:vedor remisso. O parlamcn10 n :i o f;~z 
dinheiro. não o pôde fazer ; o esse [np<:l rnncd:t 
01n YCl. de ser dinhBiro 6 :t sua neg:tç.ão, rob:â
xa todos os valores do pai• e prejudica n todo 
o mundo. (Apou,rlo•.) 

Eu deis:ci a c,...'lwa r..L e 1u 1877 ; enlão o minis
t~rio d' for.cn<h tinh" urn orço.rncnlo 11: 
45.000:001)$,e hoje venho acha•· o ministt:!riocla 
fu~cndA r·om u m orçnwcnto de quasi iO.OfJO:O()()~ 
Onde :• ditfeJ•r:nça ~ · 

E tiUL nos emt)r{•stimos, nns liqu ldn.c.Õ'lS dt18 
c:tcrcicios. J\croditam fJ UC O:i niio Pag:w\ ~ 
;\crl)dit.:lm (tU~ não "fig-u rnm no,;; orc:.ntncnlrn.;! 

Entram I"'~" n1un :;l~;iiJe.it·n 'l ><lhCill 1••r outl"" 
e C.3b1() no o rçnmcnto l'!r;b ·\ ftil'ma. do juro~, 
aww·1iza~~i4cs c ,Jifforenr:.:as de r·awbio. 

Cal ulci por esta tnbr:ll1~ o rlo•onvolvimonto 
r1a. ror.oit.1. :lrro~ ·nrlatl:a com o flC!Wn't·o[viul c nLo 
rla. flt:.11p0~[L 1 fi.CI' .'•diLtt.ndo fJIIO 111!0 ~ rt.i:L dll ljl'O
JlO::"~.!iO run.ntidn n.t,j hqjo, o voa tl.S$Og"u r o r1u ') 
()In wcnos df) 12 n.nno.~ os jorn:; Ua. o o~fi.'\ •lívida 
hão <lo :•b•olvcr a rocei ta <lo Estado. 

N:ID ,; pos~i,·-.1 r esisti r a esta t.orrcnto ; os 
cxcreicioa sald:\tt\- so , dQsrlo :'L co:ossaçiio dil 
~uerra. com 20.544:20:!$854, termo mo<lio, 
rlo emprestimo• e papel moed:<, por a nno . 
Onde ir huscar a renda srJffir.ioot.e no 
pair, p;,.ra <-.obrir f::ste-; claro ' immcnsos e S.:'ltis
r~ter a" el'ig'llflCias d() serviço dcs~es OJilprCs
timoS ~ O no1Jro ex· pro,idente do conselho no 
•eu relatoriõ, noo disse: - llli.O se pódem ag
gravnr os impostos, o o ac tunl propõn ainda a 
redoç5o do :.lgun•· · 

Mas nito se p :dendo decretar imp"\St<>S. cri!s
Mnd l a divida. naturalmente, p :rque sem im
postos havemos de recorrer a~s emprestirn·;s,se
rcmos '!lu n:i:') a.ba.íarlos py1r est.1. d ivida ? ~ 

E" unra quesllh de temp·,, mas é ine.,i tavel. 
r.: 1) . quo fazem ''s h 1mens de F.:stad' p<tra im
pedir o do.en.,·1lviment? desta en ·rme di .. ida e 
parn &<l.!dar na orçame nt ':)? O orçarnent 1 futor), 
confessa o rela t >r i 1 do n •hre I'""sident<l d 1 c?n
aelb~. ha de ao liq11idar Mm uma differença de 
i6.000:()()0$ e ainda nã1 é mau negocio p?r· 
que podia J<er p~r mui'-'> =ill. 

O Sn. A><DRIII>JO Ftr.uxrnA: - Fique cert3 Ele 
quo eerà p3r muitfl _mais. 

O Sn : FY.tUU!llU. Y!.u<,;a :- Creb j ustificada 
a mi nha proposição :- a situ~ção do thcsouro c 
~xtrema e d •l ,rosa. P eço licença para pablicar 
eoto ib.:umento. 

(0 urcrdot· desenro la ur" !MJlpa . ) . 
Qu~ro que o pai>. o leia para que :>.jude o go.. 

varno eom a. au toridsde da opiniã9 pllblion. a 
insistir por economias c a salvtlr-Ms da. ':atre ita 
crmdiçiio om onG nos acha.mos, de umn d ividn 
que cresce desproporciona~~mcnte com 01 re
cursos da nossa receita. 

Senhores, emiJUanto o ~ov~rnn puder vivar 
dos a.d iantamcnl03, do~ úmprcJtt ir.nos, a. aituo.ç:1o 
niic s~ra nem t •io peri gosa, norn tão ~ i fficil; 
mn.s no llia em (f iiC osc.1~n.r o credi to pela R na. 
oxa.qcra.ç:'io c fil r noccssario rocorl'er ~ im
postos, não sei quem ' lucreri a posição de mi
nistro da fa1.on da e qu"l so.rü a situação polí
tica do p:.dz ?~ Considero D. principal, sonão 
:~. unien. 'ftlastfi.o dig n.7. do ml.\i.or oxa.mc do pD.r 
lamento, a. fin:.ncci•·a, e p.-.rn clla dcv~m todos 
voltar o e'p!ri to · · 

A':cr: ndi osi.:.L l •t1. ;,:era cnco~r o debate do or
Ç:l.monto do ministi~J·1o dos na;rocio3 os tra.ngeiros 

Tai\'OY. n.~ . .,rora. fir1uo n ~obre ministro 1naie 
corto dtl5 ro.c<trsos <lc <!''" pôrle dispor o a"u 
~~-.i 1., <l:• s t~'\ rc:•l posição c nesta conformid:td~ 
·~iri :; ir a Jtt,liLica do cxL,~rinr. 

Sr. r~r·osi, \rmle . não sô l ibord~tlos 1 m11.s tam
br:m gloria~ se compram com o dinheiro. Os in
~:l ct.cs cornr,raJ•am :> liberdade qoe h ujo têm 
Cúm llhr:1s st !rlin!!.-<. c ompram.- n·, a :t.o prop rio 
r1!i ; oe (raneGzf'l.:, polo mct;mo modo. ae suas 
glot•ins nnpolconir.ns .. · 

Cmnprr1 -se tarnf 1r~ 'n r1esvair:'l.nrlo n opini!ío pu.
IJticn, cxc i ~·ndo n csri r ito p •Nitlario , nçulando 
p:1.isúr:s. Ni.io rp tom in,·orrcr nesta faltn. &:;,r~vis
t~lma. :tinda pnr•pan, H.i h:l em meu corn<;lo um 
desejo ardcn t"• fJ •le ver cessar a ~UC I"rA. entro 
os hnt~H.:ns. Não ~oncorrc\'(~i pMo. :~.Liçn. r pai
sue• ch nacioua lidnúeJ~ a sobct"<lnia• Fol!fo do 
•lecl:u•:lr á cauw.~·:.a. r1uo o nohr· t ministro do es
trangeiro• r<:v•:lou. no di 'CllM!? proferido nesta 
cas:>., CS()iri to d : SUf>•rior itnparci~lidnrlc o de 
is en1,·!ío <JUe Jno autorit.a a esporar a perm:.tncn
oi!l d~ paz corn os nosso~ v i:r:ínhns, e e ste de\'8 
ser o rl~scj) de trxl:> a. camara e n seu Jlri licipal 
empenho. (Apoúu~os .) 

Si as c ircnmst m~ias rocbm:l.SSem um aacri
fici'o d& na1;ii:o, q ua.ndo ferida om seu p u ndon.or 
01t r.m S '·U ~ dir eitos. creio qu e d:1s. propri:t.s 
difficuldarles sahiriam recu•·sos ineaícula .. eis ; 
m~s é muito preferivel niin ("IÔr em prova o pa.
trio~ismo q_u •ndo nem o governo Mm o pait 
pódem •·oneeber a idéa ambiciosa. d~ au(l"meu
tar sou territorio oud·, figur"r no h istória da.s 
batalhas e das vi~ to rias mititare~ . 

Pcrm ill.a V. E x. quo, em um resumo :rapido 
relombre o que S' foz, como lição para nos ~uiar 
no qne so deve fazer. 

A nos'" politica no Rio da. Prata tom sido 
c.ontrndirtoria: niin o))edec•u a um p llinn pre
conecbi rlo. e põde- se di :r..gr "lu o a s fYia is · :::trav'1s 
quest.õi"IS f •mm rosolvirlas d ianle d:l. eruincneia 
das diJlkuldades e como que sob o estampido 
das explosões. 
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O Sn · CAMARGO : - A poiad0 ; foi sempre 1 via mo> uunb'm ter pela nossa for~a, pela:; 
aa.sir.n. nossn.s balaHJas, pelos nossos conti.nuos Lrium-

C? Sn. FERREIRA VrA>:N·':- Alte,·n:.ndo de : ph~·;· . . 
am1goa e de advers:l.rios. ora ~usLentandn tms 0 E o caso. mais urlm1ravel da. historia do 
C?ntbate~do outros. no intuito de pr(Jvenil· con- mundo:_esta tmpotencL,~o Br•~il d:po.i;de seus 
thclos, nemos nos collocar na mai• deploravcl sacnfuos o da S~tas;:rlorw.s! Ncmaaugos, Mm 
das po~ições ~ não temos ncrn. ami•,.os netn re- rct:onhecLd~-;! 
conhecidos; não exercemos a. men~t~ influencir\. E' llffi:fl. Hltua.ção const:1.ntemente csb·omecida 
naquelles paizes ern que rJ,,ixomos nosso s an"uc G cumpro fiem:< l-a, )lO•'q•l~ a~ despozas feitas 
e. IJem provada. a nossa. a.bncgaçilo c intre- co~ a guerra, propna1ne:nLe dlta, não são tão 
p1dez. A].oz nosso auxilio, c s;1bo J>~us ç{Jrn posa.d:~os., como a.; de u•na p:11. armada; o os 
quanto !i ~crifi.cio, iromedi.ataruentQ vinha a.. exer~i :10.., CJU'~ dccorreu1 de 1870, dur.•nte todo 
recçlio. o '"'"'s~or10 do finado Sr. Visconde do Rio 

Aq u~He!i po,·os nos de\·om. rn ui to. ~;i o lc1nbro 
oste pa~so.do para ve:t:ar o suu amor proprii'J. 
mas UDJCiltu.Bnt<; para eucal"accr rJsjasto.c;;; litnlos 
que te:n{)S á. sua amiz.t~.dc () Uõa vi:zinb.;;tnça. 
(Apoi«<lus.) 

Dous tyranos que ospanln.vo.:n o nosso sc
culo pela repl·oduc.,ão do cnlDlcla<les c S<tppli
cios, só record.,dus pela histuria. !l.J 1mprJriD 
rom.a.no e dos povos dcca.hiclos1 oppriml:an o ~uJ 
dcatc con tincnto-Roea.e e Lopez;. E nua dom~ 
chefes repubiicJ.n03 q llB. de.b::~rarn lJ;~ri! funrlo o 
vesligio de q_uG a llberdu.do lla.dn .. tc.m c:otn ~~ 
fórrna elo governo (apoiado• ), muit"' YGzcs ca\a 
occulta a tyrania. eu1 Yer. d1; ti ·t• penhot rlc ~ú
gu:--ança j~ be111 estn.r individual. Est:.1s I'opu
blic:as era.m ty1'.1ni.!)~Ld~LS par clotlS mon~LI'OI:I 
<tue se constituiram chefes pct•rnauontcs c (1ui
zeram t;Cr vituliciog e herr:(lil:.trio~. 

NUa havb.lilJor·dacla de imrron~;l. Cn1.u p•l.
rodia ridicula d1: rop:·cscntaçào, <J'llC insnlb ... r:l 
a dignidade dos bons rBJJ ilblica..nn~ rp10 SOU'!•Í:un 
e gemiam em s ilcndo! ~ard.<) ucah:w 1 :n ll<l r.s
cu1·idiio da ma.t~úrc.n ou c.: r.; ;,dJ"roulo~o p:1LiLtJlrJ. 

Ess-es U.ous tnon:sli'O."> uão c1msuu lia.tn nu tlmi
eu"~Oll'imenlo Iftora.t· matorial o i:Jt .. Hoc:Lwd 
dnquelbs reruvlic:t•. O Hr~<zil m,wduu ""'•' 
l<,giões. adopLou sua C~LIUI:l r:taUlil9 !'!j,"iKiltUu-ai'J 
r!.:. iu tyranno~ ú sah·,.m u )JU\'U Lló Pat"'J.,!!U!LY 
rio 2•. 

Um ttyslcn.iu. ht:li.-; Le:twl·ulo. 1-ilu;-. poELiea 
mais fr:tnca. o a.tlianlada iizuram-~c logu s()ndr, 
o o p1·o~rosso dn Ropu!Jlica .AL·;.;entinu. d;~t.u. da 
famo,a batalha Jo Mnnte Cnseros. 

Devem-nos o primei.ro dia. d:L t·j~pubJica, os 
6CUs desGnvolviraentos postiJl•ior<;s e o a•JU 
progl•csso ac~uu.l. 

E entretanlo, Sr. presidente, à facto ~ua 
tod<ls os dias o espirito do IJrazil se mostram
fplicto"'com as questões com os seus visinhos do 
Rio da Prata. 

Será. n. recorrl::tç:io da~ luctns doSi nossos mal()
res com as rmtiga• poss,ssõcs de Castella e de 
Hespanha ~ 

:Mas~ heulHJres,a recordação é blo antigil qtlC 
dê\"~ e~b.-r apagada do cspirito de nos os ,·izi
nhos, além de qu(: somos arn~ricn.nos e hnuo-s 
este vinculo quo nos junta e aperto cad~ 
vez mais o.s: r~lações de bóa. a.misade. 

O quê .serã que des.;Jerta nella!i .este GS~1irito 
de desconfiança, " ellJ nôs esta inq nietação 
permaMnte 'I Porque não temos po·Jido con
vencer aq uelln.s nações úa noesa. impareialid.,de 
e a.bneliação? O que f;•lta para e:xercermo• 
&Ui uma intluencia legitima ! Ser.,jç 1s e •acri
fieioa, temol·o• e ja os indiquei; inJl.uencia de· 

llranoo, são despc•u• cio uma pat armada. 
I~ o q1.1o. vo.m(ls bu.sctir com taes sacrificios no 

Rio d:\ Pra.ta ? 
Não rlu"L'emos aBi um })a] mo Uo terrn ; nem 

tão pouco exercer prr,tcctor~do, porc1ue seria 
mn~ simples vaid:tdc ; não temos intet·e .. ~s·~s que 
justifiqoc111. ·~5la influencia pl)liLica o.<cc~~iva., 
exa:.;erada. ; q uo::c.mos. o pé d • igu!.i.lda.dc com· 
todas ns rnais naç~s. teudo o! ias direito a pre
fcrcncw.s cspecia.es. 

E pm.· ~i uc ()SSLl:s 'luc.:sLOos uM se :'Ljustam 
como entl~o do1u :tm~gos pelos rui'! i O~ pacifico:~ 
do :ldJitram~nto. qua.oclo porventura sejam fLI-n
darbs .;LI:i ilUYida.s? Eutrc nús 'iue tudo Õ.CJUO!io 
p;Jra a iwlcpC!H~cucl!\ rc.a.l d 1 l'epnUlica. .:ll·gen
Lin:t o clto!! rLuO tudo t()m rocciJido de nós, o 
<iuc U 'lllC sa interpõe p::trn esta. cliefa.r\~ada, 
O<;cuh" o "ublcr.·anc" t!e~confiança, que nos 
iwpuo os .1mcdúcios da pu.z armn.d~, nos obriga a 
in t Juir~La~ÕOt'l put•mtUIClllC9 ·~ 

U lJ,.IO L1~1n feilo •~ diplom<J.cia. ln·a.zi1cir~t. 
tmt•a t•uum\'ol• est.tN ijUSpeitas, n.qui~t:1.r os es
,, i ,•ilo.~ u colloc:u• OH dt)U.i:l p:tizc.'! nn n.ttitude do 
l;·;~tii:O:i o :i!n•:cro;s a tnl!:ío~ ~ 

l~:· uum 'JUUSU!o fJUO dr!VO !';C!I' astudnrl:t t1 pro
nut!llltHcntu flXU.IHÍn:a.da., por<}UO hojo n:'O BC 
P'Xlo UJai:; oxplícar wua tão c:o.:epdon.:1l poliLic.a., 
LH!h:o~ t:rJJlÜillla~ tntu.lan,,:;u; c tra.usforma\·Ue~ do 
gtn•crnrJ rlu H.io Ua lJrattl. (L1la: nltimumontu 
tom !~~·o\'aJo osLtd>iHda.do, HW.!O.t:' sogu[•a.n~.a -e. 
JiJ;;LiuoL .. o frclnca.rucnte, ft1',1Pil6 prog-resso. 

Terclll()s nós <:'ll.l'3.nti~ melh"' de Yitinl,ança 
do liUO J•otmst&eor , ongt•.a.ndecor e egnccwrct• 
pat·a. a prosperidade do nossos vizinhos 1 Não 
h« causa pcioc· do CJU" ter um vizinho fr~co, 
um Yi!o>i tJho e111 desol'dem. e pobre. 

Senhor ~s, cu nüo sou dos qU.') condemnaru ;.~,. 
am.hiçUo na alma humana; à.e.sa.;-rada .. mD quando 
exagerada., o com a. minha Q.xperiencia não podia. 
duvidar <lo direito quo as nações têm :t rna.io1• 
c!x_plondor e maior g-lori"1. 

Aqual!a parte do continente ,; maia viva•. u 
sa.n~~e ~a.;telh.aoo nnis energlc0 1 a imaglna.t;ão 
mais .fUI"t c ; uós somos um povo mais prr.den te 
o por isto se explica a segurança dos nosso• 
r~snltarlos. 

E H os têJD :;1. am biç!io muito l~g-itima da ssreut 
gloa.ndcs e nós temo!- uma. outra. que não é 
monor, a de não dc•cermos da posição ~m que 
j:i .noa a.châmos e :tintia.. aMnmil"rnOA ~qnaib. 
que nos pez·tence por wdos os dotes naturaes 
que temos e de que não nos aproveitamos sof
ticientemente. 

Acrediw que a Republiea Arg<mtina tenha 
a nohra ambição da sua grandeza.. Restaur~r 
o ,n\ig-o Ti~e-reina.do foi a id<ia predominiLllte 
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no homem que cxorco u a mais fa.tD..I~ c tamUern. 
11 maia permanente influencia naquelle estado, 
o general João Manoel ele Rosas. 

Conto;;tava abertaraentc ao Par:>guay u sua 
intlopendencia c sempre n considerou pro
vincia dos .s~us ~stadn~; lanr,~ou contra a L'O• 
pÚblica de Mon'tcvidco o genornl Oribes no in
tuito de ligar aq llCllC estado a ConfoderólÇàO 
Argentinn; promoveu a diseordia de J•:ntre Rios 
" Corrientes puo. eofr•quceol-os o constituir o 
estado que havia projecta.do. 

A politic:. do Br~zil contrariou es'c plano, 
já Jtelo trat•do de i 828, constil <lÍild(H!(l g . .rantc 
d·• i nd•JpGndonci" do Montcvidéo. junto corn a 
lnglat.~rra c a. Fr-.1nça ; já. fazendo aliianç'l~llm 
Entre Rios c Corrlcntt!s, como est!!do~ ind~~
pcnuontes , pet·sonill~ a<l<is n o g-eneral Dom 
Justo Urquha, quo foi o ~~~nera.lis ;imu em chefe 
d" famAA:<" hatalh n dG Monte l':..seros e do•
~hronou UrJ3as pela triplice allinnça; desLr 11indo 
o poder e a inllucncÜt do general Orib~, que 
,ropoz as :•rmas diante <lo exercito victorioso do 
general .lus lo Urc1uiza c do commando.do pelo 
nosso muito leml>rndo, mui to cl•orado c sempre 
glorioso gGneral o Dor1uc de Cax.io.s (muito . 
bem), quo hoje nos falta e talvez nos f~l tará. em 
supt•cma oecasião (muito IJ~>l>) ; já fiaalmento, 
cntabolo. nd() negociaçr~s ~nm o Para.guay, go
vcrAado então pelo consul, depois dictador, 
l.opcx, o por ultimo comhinando com elle uma 
alhanç:>. ofl'ensiva. o defensiva., c"n '!"" <> rJbl'i
ga.va :t pút· ll.ff l cxcr.:;ito na"i ~nti~us Mis:-;;i:b~, 
como amparo c protccção ll prOVLncia cl•J Rio 
Grando r!o Sn l, por que j ,t era então o I>Onto 
<Jbjcctivo rias ambi~õcs do genc•·nl Rosas. O 
llrazil contrariou por sua. diplomacia todo essa 
projccto. 

llfn ~, se nhc>~·:· g, o mesmo p1·oj ~cto ainda M:>.· 
lenta o c~pitito do muito bons pa.lrio~as do R.io 
ria P!'!ltJ\- constituir um todo mais adh,,so_ rnai• 
forte, pa.r:.re.•isli1• :u:~ Imr•crio do Br:uil, ·"quo 
altri~uom intonçõ~B semelhantes a desses espi· 
ritos patl'ioticos, mas no meu conceito, impru
dentes . 
Commelt~mos dous c rros: cnft'll 'tUe<:•>mos :u 

muralbo.s G contraforte~, CJUO no• podo,•iam do
fond•tr da.s prctonçõos ou da política. ambiciosa 

- do Rio d~ Prnta; Mont.evidéo tornou-se por 
suo. v-oz um ins ll'Utn.f;nto de revoltas, de ullnr
cllia, o o Bra:.il tom Lido naceesidade de i nter· 
ven~.ilO consta.nto po.ra rnante;· a indopondeneio. 
daqueU.e estado, ~ rl'-'O nos lem custado mniLus · 
saetifioios; dostt'IÜillO• C aniquilamos O P~ra
g no.y, que eeria. :selu d uvida. o uos::)u mclhoL' 
alliado c, em todo ea.•o, a Jn&lhor dofo•a da 
nossa front~ira . O Para.gu~y é hoje um no\'o 
objoclo do difficul dades :i noss.-. diplomacia 
(apo i(((),o _do Sr. Camaruo), o ha de s ··r a nossa 
permanente inquiota~, como tom sido MQn· 
tovidé'O. 

o Sn. c.\)I'AIIGO :-Apoiado; ú ox~eto 
O Sn. FERREmA Vw:"A :- Sahir d"stu ai

Inação não ó faeil ; e o ;;ovcrno imperial deve 
esLar muito attonlo e vig ilanl'J l"'i'l' não sor 
sot·prendi<lo. A g ue•·ra não pó<le convir a 
nenhum dos povoa, m:ts a guerr- touit.as ' 'CZOS 
>urso contra a vontade daqucUos que gover
nam (ap~iado do s~. A . H em·y), ~que Aio 

arrastatlots pm· uma opinião quo se fórmat CL'GB~o 
n lorna-se ox.igenLo . E' melhor ru·evcnile; <{U·I a. 
diploomwia. trabalho e rerr.ova, o mais deJlrC·sa 
quo for pos~ivel, •·stn in<L'IÍet:•ção q•ie existe 
n(J paU, corno si !!lJo. estivesse offactivament~ 
arncaço.do do uma g uen·a iuu:oi tl':nte. 

Não (jUf)rO. Sr. pre:~idon 1e ~ entrar na qu0At~o 
suseitad:. pcl:t carta do hon r:~ do presiEibnto do 
sênado. O ~ue o nollrc rninistro do c.<trltrl
geiroe no.~ di~IJ ó IJu.st.J.nto pat•a impôr-mo n~sle 
a.s~um[>f.O a maic..:r r oG:Ot•va. 

O Sn. CA~t .\n-:;o:- O Sr. Bot"-'o do O:Mgir•o 
fe• muito bem. . 

U:Ít Sn.. DgPUTAOO:- Bo:o. duvida 1 

O Stl. l'.:n.ro.mn.1. VrA.>:N,l: - J.t nfi:o LGm o 
nobre winistro justificação, p orque u Cal'lll o 
dcspcrtl e lomb•·a-lhe a. posição em <tue se 
acham 0.1 D"lJ'OCÍOS no Hio da Prata. 

O Sn. CA:uRGo: - 0 Sr. Ba rão de CoLegipc, 
agitn.ndr• a quesl.ão, ru·e.stou um :;;ervi(;.o ao H.it• 
Grande do Sul. 

() Sr.. ]<',.,,. EIR-' V'-'""'" ·- """ renovo cslo 
debate; contento-mo com a segurança. quo nos 
deu o ho•trado ministro. 

No r cla.lorio do rninisterio de estrangeiros, 
Jogo no ' cu front(IB jdcio ~ encontro umn. noticin. 
tt·isto o doloros.-.. r.t~ formulada em te rmos quo 
me obri~m a uma reclarnn~.ão V<!hemente. 

Diz o ex- ministro (lê) : 
• A nlos do entrJ\L' no de. c.npcnho dessa hon

rosa tarefa. seja-me permi ttido conilrmar MJLli a 
e xpresaiio da profund:. rn1go ·•, j :l. opportun n
mento r.aanü•,stada , com que o Brazil inteiro 
acompanhou duas na.ções amigas na i rrepa.ra,•el 
{JANI :'L que soffr oram. 

~ Rofit•o-me o. soa rnagosta.de o im po1·ador 
Aks:andro li d e todas ;~.s Russius e a S. Ex . 
o gonor~•l Garfield, pr~aidente dos Estados-Uni
dos d:> Ameoric11., barbaramente asoaasinado 
quando polos seus :>.dmit•avcis antec(!lhntea a 
por sttas virtuuqs maioreA honeficios po·omet
tia.m nos j>OVúS confiados <i sua OD.uia di rccçiio . » 

St·. l>rcsidentc, não tenho pnbvra.'< ba•lanLc 
enargiens p!lra coadomn:a.r o pt•ostrévcr o mi
seravol e dosgro.ço.do recurso do assassinato c 
do t•r; gicidio (m t<itos apoiados, mMito bem), 
1n1.s est()u muito longe dr~ consGntir q ue passo 
esro voto de s:.ududc em n ome do Br.>úl intoiro 
nos lot·mos em quo foi concebido pelo honmdo 
cx-minL~u·o de estra.ngoiros. (A.t,oiado•.) 

Nem se podet•ia confundir o prcsidonto dos 
Ea~~dos L'nidos com o imperador da Rue•ia,p ot·
que o. Uisb.ncia nu o vni entre uma. democrl'leia 
q ue co=s= todas as liuordadcs possiveia e 
uma autocracia quo não concede nenhuma se
parava. estas duas illu•Lres vic~imas . (~fuitos 
apoi«do•; muito bem. ) 

Não sei "' quem n.tt•·il>ue o ex-ministro de c•
tr:>.n~e iroa o poder 'J UO exerciA em loll.~a "" 
Russins o imperador Alex:\ndro li; nos Estados 
Unidos vêm oxclusivo.mente da: pOvo, como entre 
nús, ando a con~Lituição cons:J!gra P.ato prin
cipio qno csl:i na (:Onscicncia õC todol!l : r1uo f) 

podct• é uma dim..naç:'io da vontat\C doo lm•zi
leiros. (:l.poiados.) 

Serà t"'rventura o. conu.grkção do despo
tismo, ' lue o ex-ministro dos n~goeios e~trao-
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geiros qno1· restau:·ar ressuscitando institui•;ões 
ay;odrecJdas,para desprc~o e escarnoo do mundo 
contra li.ÓS ? Quem canfiou no im p ~:-ador · J\lc
xnncl:·e ll a autol'idadc o o poder que exerci~ 
so~re o seu i riJ lle rio ? 

Deus uão foi. EnLt'O o exercício individual e 
o poda ~· em ~·i ha nrna grandG: diffe:·c.nça. 

Todo o poder ·véu1 de Deus, mas o cxarcicio 
nas mão:; do htHhCII'l. púde ruuitas \·ezcs t•esultar 
dll. fm·ça, d~ dolencía" d" hrut Jidadc. (,1poia
do;). 

Nã-o rccnnhct~n o.s :~dmi:'rtveir; nnV;(;c.dr.:ntc"' det 
Cz<.~r e muito rneno:-:~ a:i r:mas vi•·tudcs. O povo 
não vende lúul·or·es (ftt·nltr; Ue·m .. , c nenhuma. 
nação podo pol-os :i disposição das •:o:·te~ías 
e d;:,.s 1.Jencvolt3-ncias diploru;),.tica~~ ema grande 
sacriflcio da soa. <..:onscicneia· c da. sua di~,.ni-
da.de. Ollt~itos a].loiados; muito úcm ... ) v 

Não reconheço cs:s :i) a.ntcccclent ·.s t 11lc tanto 
5tJ ~w·aug lo riam no irupcr~~dQr lllexandn.J., ~ IüU i to 
1n~nos a pr-·coni:t.udo. vil'tudc a rtuc se 1•efero o 
relatado. (Apoiarlos.) 

E' justo flue sintamos profunda m:lgoa. de 
vêl-o cahir victitr1.a. da:l rnachina.s fabl'icad :s 
pelos conspil•t:ulorcs o pelos miscruyci~ c co· 
v ardes <.~ssassinos:. nlil.S nfi.o é justo cel"l'ar os 
ouvidos ao• gemidos de conte nas de milhut·cs 
das ruais illustr''" victim•s, que fo1·aril depOl'
tadas com " maior Cl'Uold~<le pora a csteril Si· 
bel'i:J. 1 c snci·iftcnd:Js nos mais. cr•ucis suppllcios. 
(AJJO·iudo$ ; muito úem.) 

· O Sn.. J. Pl~Nwo: -Gl'i\Jlde vio·tude ! 
O Sn. FEIU\li:TnA VIANI'A ;- ~no ú Ju~tu IJUC 

SI..\ u.ccusc á nação bra~ilcia•;\ de ignorar quo o 
~Lutocrata do todas a:s Ru~sins L•• :cusou-sc ol)
stinndamentc a da.r urna c.onsLiLuiç.ào ao seu 
JlOvo, o rtUG foi, no meu cntondoo·, " calJ.~a d~ 
aua. desgraça o do infortunio do.s 3l.1UB vieLinau;. 
(ArJOiado'.) 

Ero. um m.a.u c~~mplo dado ao mundo, :::ovcr
ll.QL' à maudJ·a. do GL·ilo Sullão, pol() seu propt•io 
poder. som qam·er lli:!!LriLuil-o pola na.ção I'U"'i:-'i~, 
lioOm fa:r.cl-a eompurtHhn.t• na. po~sibilidadc (la 
sua forti;,nu., como d:.L sua dosg1•u<;..a.. 

Não posoo L:tmbcm c pela minha parte pro
testo. não aceitar como sábia a dicccção quo deu 
om re ~u1ta.do o ser allo vieLim~~ 11.p0z·• L~ d01.s vi
ct'mas '!ue fez. A sua poltica foi obstinada, 
cruel, atr~'-ada. (Apoiados.) A olla. rlev~se 
attribuir a~ convulsõos do seu paiz e'" des
graças que o enluta.rn. PoL• conscqucncirt., não 
póde 'e r sabia. como tiio improde atcmcnta •lisse 
o e:t-ministro de estrangeiros em seu relatorio. 
(Apoiados.) 

Feito este prctesto por .quem nil<> está habi
tuado a snudn1• o succcsso falir., e nem a g-lori
ficar os podero~os deste mundo, proseguirci. 

V. Ex., Sr. pro<idente, tal vez tenha "ido in
formado de uma. embai:::s.a.da com dous ern.ba.i1.:4).
dorn•, um do e•l'ada e outro do consolho (riso), 
mandados a China tratar com o celastc imperio. 
(Risa.) 

Fora.m a. Pekin c não viram o impera.do1·. 
Tl'u.t;.\raJn ~om ollo ; maa em aeu nonlo e presu
lllindo" su~ c:>:iotoneia. (Oila•·idwle.) 

Alli. nu OrienLu ú umit.o co1nmum ccl·•!lll' (J:i 

grn.ndoH ~(JnhorcH drs Uly~Lo1•im:~, do HtJ;.,"rodoH in
vioL>.vcV., d<> loioroglipho•, do •yrnbolo•. E:•l ·• 
governo• v~o hoje HO r1daptando m~i• oi oil•ili· 

sação do scculo: já aceibm embaixadas o ate 
me di1.eu1 que com muita benevolcncia. 

O i1uperador Já, sabo V. E~., nlio tra.t:1. 
lrat.llll par ellc: ó mn governo constitucional 
disf~;·çado. (R>:so.) 

1\:io pótle mul e dücm que pódo tudo, o em 
o~.tlros lo,;arc; ha qneon possa ~udo porque 
dizCnl qnP. não p6de uarla. (Ris,,.) 

Na Chin:. o lnl~ •·"dor é um Deus vivo na 
expl'e:-;s:\. ; da i'alavra. Vive cml)rre, não qu~ndo 
lfUBJ'; m:As (1ua.ndo IJUt~rew os qua o (~erea.ut. 
iSão se ~uicida, sHicÍth.LI'r, ·n·o. (Riso.) 

Tó111 a i"ladú que jlllg;~orn melho1·, t~'\zem-lLO 
veEw e fu~cm-nu mo,:o Não ,; muito de arlmi
r:w, J)()l'<tUe o D:day Luulma do TiiJeLi tciU ~000. 
annos no conceito dos ~e as ct•entes. 

l_)ois h.a.al na(lucllas pArngen~ rcconditas, 
na({ ucllc mysterioso lmpcrio che-gou a noss~t 
diplmmv~i.a.; ~Jlii fluc ttl )U a nO!;Sfl bu.ndcir~~

Fo_ran~ tcccUi_doB us no~sos. diplowat.as c peh~ 
PL"lfuon•ot a t1ngua. de chr1st~o brazileirO foi 
coLej;Jda cow a lingun das djscipulos do celc
bto pl1ilosopl10 Con fucio. Flcar:~u~ firmadas u.~ 
nossns rclaçõc~ cmn o mu·i.to alto.p~lderoso c boiu 
aruigo, Sua Magl!at.ade o lt!lpero.•dot Oclcstt-~, Isto 
dovc sür um motivo de desvanecimento para 
nós to<loa. (R ilaridadc.) 

O Sn .. }.·fonl~Ln.A uz BAn.r-tos ; - Fo!'a.m ~m.Ll::s
fci~os os deEnjos (las duas (:aaas do }Jarala
mento. 

0 Sn.. F}:tu\Etl\A \irA~;\' A : -Nilo acho q~e 
fosse de ma.u go~to, comqmmto r;õ com a ell!
baixadro g":lf:iti)J'J.m-s:c 227:000$, uão iucluindo 
a de,:pezu. co rtl o ntl' io de guc.!'r~l . Refere-fi e. 
quo o tr:~tado foi celebr 'do c ass,gnac·o; nns 
por· d''"1l"'aç:c perdeu-se no naufl'agio do ""POl' 
Douro. 

O Sn. MrNrsmo DE· E8T1lANGEmos :-N~o ó 
e~aclo. 

o St\. l-'muu;uu v,,,,;<A :-E' poss!velrcs
tanral-o, pat·quo cr•,io quo o Imperador· da 
China devo tor archivos. (lU.o.) Ero.Jim, resol
veu-se n 1da resolve<·; é uma polit!c~ do Impera
dor. da China quo ,i:l. vai sendo imitada por 
mutta. gen.to. 

O S11. Mrxti<1RO 1>1:: E~TRA:SGEmos:-0 tru.
t.ado ,já e~t:.t t•atifi:·:trio o hreveJnente serão tl·o
ca<l:.s as ratificações . 

O Sn. F'r.rul.~Il\1\ VrA~N.A.:-0 "{Ua se lít•ou 
des La embaixada ~ A n?io ser a no ~icia qua .nos 
dá o reln.tor~o o 9.ue bem podia fig-•J.rar nosles 
rorn:lnees de J uh o Vernn~ ·n.io lh~ vejo outro 
interesse~ A China communieo-u-so com o 
nóss6 embaixado•· p·:lo telegrapho do imperio do 
Brazil, e, ac1~c.enta. o l'ela.torio-com mllita. 
economia. Ora, sanhoros,au tenho o~vido f~lla.r 
(só fallar), que estas communicaçõcs tclegrn
phicas inter-occeanicas são mui caras, mas 
n.gora vejo no relatorio que quando a distancia 
é u>sim po.ra o. Chino. fioam uuis baratas (ri&o} 
do '1 ue si fossem pot• oscripto o m carta parti
cubJ•, ou do govomo. (Ililaritlad<J.) O nolso mi
nislt•o rlo cspad" retirou-se logo, f1cou o do 
con110lho o ~!em da do•pc~a.'[ ue nilo foi pequeM, 
ctt.t.'lr•lOtt nmaat)!l.cla_.; da uma. outra.. o perrua
nonlo, quo ó o ~Rtnbelccimento dfl um consul 
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com dotP. contos por ano.o, a té que oo impera- o meu silencio cnntÍI11ia, porque ao11 subdito e 
.dor d~ China agrade consentir que 05 ~eus obediente; m:>.s, si o governo não reprova, eu 
subJiLOs immigrem p~ra ~BraúL tenho a palavra. c qu ero discut ir o folheto p~-

O SI\. EscRAC.NO~~x TACN.,Y :-Deus permi tia rante a camara dos Srs . d.·putados. 
qu o e !lo n uncn. consinW.. O Sa . .t.li:-.tSTl\0 DE EsTRANGElEIOS :- E ' um 

o Sn. MonEmA DE BA!Ul.Os dâ uw aparte. documento puraUlonte historico . 

O Sr .. EsoRAG:<OLLE T,w,..n :- Osm:màarins O Sn. FEnnEtnA Vu.NNA : - Qui.tquer po-
embrnlham 0; nossos diplorn~t:.s. deri.a escrovel-o com esse •.aracter, menos um 

o Sn. FzRttl! rRA v'"'"~'" :-E. .. não ó dificil , ministro plenipotenciario ào Brazil eta m issão 
especial do gov erno. 

por•quo elbs ando.m do ca.·•a.. Emfim o honrado 
Sr. minist ro dos negocias est rangeiros nos dirá O SR.. M::-osmo t>E ESTJUX&E!L\OS:- NãO t em 
o muito que se fe<, e o muito que tomos a cs- car .. cter officie.l . 
p erar do.ta embai ~ .. dn. Sou tod? ollv;dos par·a O SR.. Mo'lU!IM l>D B.mnos :- Publicou-se 
á.ttr,nlel- ' ~obre es te as.umpto,_por'q"~ f;> i "ontt·~ I "om o con sentiwento do governo. () Barãu de 
esta embanad ·•· desde que tiVe not1c1a dull~; P çnerlo não pu ulicava aquelle livro sem consen
nlio 1.elo• cmba.ixa.doras, que não podi •m se'' I t imento do."'o"erno. 
mais babei•. Acban apenas, si ni>o;o não ..-~i 0 S F 

0 
V . S h 

aggrnvo a ningnem. que beru podia ler ido um . R. ERRE IR.~ r.ucu .- .en_ ores, a pa-
só; m rs dizem qu" ó da pragw" tiea d~ cúrte da ! f! iDa de _sangu_o de Taqua~em?<> aJDda me f~z 
China só admittil-os ~m duplic!l.ta e nós b•:ozi- unp_rossao; nao e:tou sausfetto c~m as exph-
leiro:s n.ãu Liv,~m:)s remedic S&O!'i.o sujeit<tr;n~-no~ c.-~oes da.da.a e esc:•tptas no rclü.Lori .. ,. . -

a aq~ellas bizarrias chinezas, aqu ·lias pro- O Sa. ~VQii111 - EsntADA TBrXEmA:- Não cala 
t icns. na , -heto>·aca.. 

Chamo a a~tenção do h onr '-do mi nistro para O Sa. FsnnEIIlA VIANN A. :- ? cna tenho au 
um íol~eto qu • ainda não li, mas quo tenho de não ser rb.etorieo, pOrque si dispozcssa dos 
proposlto àe ler.; _nem o p~ fazer •r:m es~ar r~CUI'SO!l desta arte poderia exprimtr melhor o 
e!'l cer tas d:spos•çoes de _esr••'t:"• . tal o "gra- sentiwentv ua camara c do paiz, a respeito das 
VIdad! do assum,>to. a Imparctahdade do quo sceno.s de canibalismo do Passo Fundo e sem 
me devo rc•·es_tir e !'nturnlmente · as iuquieta- a mer1or reparação nem dos offendidos n~m das 
ções qlle trara. a rurnlm a luu. . . pessoas que os represen tam, e maito menos da 

O nobre mm >•Lro sabe qual o "- m anh'l pro- dignidade do paiz. 
fijn~a vener.•çilo pelos decretos do imperad11r, . . 
p rincip·olr•1Cnte ,1uando baseado• na lei funr!a- O _Sn.._ Duqu~-ESTMI>.~ TIII>:J!IM .- Quando 
mental do imper-io. Quando fatia Pedro pela fallc1 nisso fw chamado declawador e rhe
bocoa. d:.. Conslituit.ã.o, dcvotuos o maior •·espeir.o torico. 
o aca~'\mento, sobretudo EOS aetos que pM>:ica_ O Sn .. FEtmEntA VIANNA : - E' celebre c 
cedendo aos impulsos da par te '''"'"angelica inexplicavel a nossa longaêimid&de. .Ao passo 
da sua ua tureza, o coraç~o. o sontimcnlo, a jus- que a Republica do E~tado-Ot·iental nos pedi~ 
tiça, de qu e elb o o nw.is helio e o ruai; supe- a intern ,çlio, rr. expu lsão do nOs!iO ter ritor io do 
l'ior reprasenta.nt1: ! . coronel Latol·rc e o gove1·no insjetia pela. ma-

Ora o Imperador arn01•daç ·u torlos os labhs nuten(:iio dos bons principias de qua depois 
Clmprimid"' e arroxsadJS pela persoguição d"' cedeu, por boa ami~ade, 110r prova de boa viú 
nossos ven ero. veia bispos, com um act, de au- nhança, o proprio governo da Republiea Orien
Pl'etna justiça, rr. nmni~tia. Silencio imptz o tal ru:.ndav" fo•:iM ou sab:O. que "" forjav.a.m 
(a.perador plr nm deereto ; s ilanei •. R .bre •.a inqueril'>s s iruub.dos para app;t.raotar 2. inno
fa.c t s que .. ;e pa'isara.m.~ ningoem n ll- :s rccorrle~ Cenci:1 dos miaeraveis a.sso.ssinos dG Ta·~uareu1b0 
e o. os tr.,nco p"ra se•upre, para t ran,1o.illidade c Curralles. Nós cedemos á• ·.suas ro~tivas e 
.d> Es~ado, para paz da is'l'ej:., e da• · conscien- pedidos, mandando sern maior C3ame ·mti ma.r o 
cia.s c ;nste.~nadas. coronel L:1t'o1•re~ o qu<1 equival uu D. suo. expul-

Respe\,t' este acto de j11st iça c"m' vindo d ' 'são do nosso territorio ; c elle• não nos fize
quc ba de mais el e v:> do e snperi :r na b roem.. rarn a menor cone ssão a respeito d s satis
a sua eonscieucia. Entre~tnt ' estt p.~avra, fações tão ]) •m fundadas G :.inda rua. ia mere
que n")s era.mu.rleceu a. tO"'os, cheios de rovcren- ci.ias, da-:.s victi.rnas qu11 cabir-~m bt..rb-"'ramente 
cia o de reapoi l·•. acaba de ser q11ebr•da pnr um tru ida~as no Pa••a- F undo, e Currales. O 
livn, qo1e uon diplomuta. 11rn roinistro pleni.: governo imp ,r ia! disse na s ue. e~poei~ãn e 
potencl;jrio public •u o dorram lU na Eul"''pa e ! i..ais'ia nas notas e no rel ·torio, qne e:;ses 
nn Ur11.7.U. J)esf·jQ i 11 fnrmr\:·- me s i o gove:-no SUtoluariuil não u1urecem o weuor Cl'edi to e não 
fo i ouvido a crJ ll.~i.Ou Llu n 11 H na public.·:çit ,; quer, rél?r(!senta.1n a. verd::t.de,antea a desfiguram e~ 
saber oi • ~ uw u» J .. Loi '" utndu e• Lã1 pres se occultam, com o proposito de dei:<,&r impunes 
tr:~neatl •• ou fio ~•llln livre · ,..ra. dis.:utir, os crim·:a commettidos em subditos~bruileiros. 
rr.poz.."r do decrotsl ol o 811lll il t ia, ' "' "''lOS que flG o Sn. DUQU E- ESTRADA TEl:U:J~A: - o Sr. 
pratiearnm e 110bro ~ ~u~oa " lrol'• rr.dor DJall- mjnistro doa n~gociog estrangeirl!s já. confir-
dou que pe•aase um allencto perpetuo. mou isso aqui. 

O Sa. MOREIRA ~~~ Bum~ :-Sef!~ li cença do 0 SR F RANCO n:~~ SÁ (minigtro ds est ran• 
Impei'lldor n~a podia. te r atdo publtcado. ~iro•) : _ Eu 11ilo digo quo houy eue ? .Pro-

O SR.. F II:Rll>:IRA VaNNA :-Si o goverD" Dlo pnoi t.o de occultar ; digo quo alo taeu11icteJitoa, 
fui ouvido e reprova o facto, como eu o 111pero n4o •~tiat:.JOIII • 
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.O. S:t. FERJU:m.A V tA:<:'<,\ : - Ultim•ment~ o 1 Diga-me o. nobre deputado o que ;>ôde acontecer 
muLstro das. r"lações oxteriqres ue Monte~ ídéo I numa nnçilo nask'LS c, ndições. · go•·ernada por 
teve a •.. n~ quero us,. dn pulo.vra propria .. ·I estron;;oiros? l!:u não reapondo por<( ue o nol>re 
t eve a. gent>.le:a de chamar a est.. questão um n.inistro S<lbe bem c mesmo jâ me esqueci : 
d~sagradcwel inci~ante, pedindo ao nobre mi- I (Ris~.) 
mstro de e.strangen·os que passasse sobre ella I Agora qui! es~mos em difliccis condições 
'":lla osponJ"· fin anceiras swia a caso da cobrança d:~. divid~ 

O SR. Mrxtsmo D~ EsT!I.A:<GEt!IOS :-Mas Y. 1 de '.l':eo Uru;;~ay no• é <!evedor, e quoljâ mon-
E:t . ha de ter lido a. minha respos ta, quo vem' ta a 11nportanc•a <le i6.tffi000$. . 
nos nnne~os do rel• torio. . O S11.. Mt!<tSTRo n1< Esrn..cNoEmos :-Me.is 

O S11. F:enu:ntA VtAN!'IA: - Entre~' nto de 14.000:000$. 
V Ex. vê quOUJs aão as disposições do !)rovcrno O Stt. FznnErnA Vt.,;:,~, :- A respeito deste. 
oriental.. divit!a dú-se uwn d rcUiustancia curiosa. Foi 

O Stt . M INISTKo DE EsmANI>:ttno>: - ?.bs o contr.•lüda om diffcre ntes · periodos. parte 
nobre da;-·u1tado L::unbAm vê qu~e~ s.:to a' rlo go- q11ando tiv<:nlO$ dG Í 1:l;cr a ali;Lnça contra. 
ve~n? imperial e a fórJDa com que eu rne ex· l~os>s. p rte <l11rante a guerra do Paraguay. 
prunt. A Republ ic:~ naqu~llas mtitaçiles de f:OI"erno, 

O Sa. Fl!RRE!!I.\ VtANXA: - N~o estcn fu.- noriuollns s•:~ i~as tr.<osf?r•:uaçõcs, nunc" se 
zendo ace:usaQões a v. Ex. nem no l)'ú\'C.rno Jle•11b_:ou de su,ulh:.nte dtVl~ L, nem de sua nmor.
impe:-inl; demonstro a enns c ue em ~~ista. da tts :l.Çao, do pa;;amc:nto de Juros, ou de dar· no 
nossa.lon.g-animi•l•do o/;·e;ores~nt~ntes do go- ~]rn;d dil. ··:·~:~f~ça:'l ·~~ seu

1
. c.rodor, de

11 
q•~em 

v_orno oriental :.ni.m:•ram-se a. ~ro~r o esque- ti.J: i n~o~~~~~<>. • mat Ju• 'Ç~. '1" 9 n o om 
ctm~n!o do supphcto e do sa~rtllc;o <le ~ossos Pass.~d~~ 30 :>.nnos, ou perto disto, m:>.ndam 
~atrrcto~. cor;:o se fos.e um Simples mcHknte um:. mi•são os,>ecial par,, liquidar a. div ida. 
~Sil{tr/11. ave · . . . U qu•da esl.i elL•; a COIIIfnissã.o e<pecia.l foi ape-
Senhores, deseJO sempre fa1.er Ju.sh? aos hn- nas par:>. ra~er uma. oper.•ç:io de sornma.. 

meus e aos · o••os. A nnnha. com'lcçao e que a . 
R~pul>lica do Uruguay é uma cidade ; o- aeu O Sn. M tr<!STI_I.O DE EsTRAXIiE raos : - Para 
~ovorno não tem força. real, 11ão póde exercer regular a manetra do p~~amento. 
tnfiueDcia no interior. O Sa . I'naEIM VrAN"'': - A maneira do 

O Sa. MACtEr.:- Ag-ora pbde. pag-alllento es ta rogu lad • pelo empro ·timo, pela 
o Sn. FJmREIRA VrAXNA: - Nã? t em in- lei; o que ellca querem e m~iorca conces-

• SÕO< .• (Apoinllo.< .) 
~~~~i~~ià~~:~; ;~,:~1\~~i~~>mn~~ncd~~1:/"rn'i~f~~ Afin•l~<ppareceu um ne;roci:>.dor cujo nome 
re.o, são como n~~o a.utiga Roma os pretor!!\ nos, não me occorro ngota ... 
sorv~m 'ara colloca.rem c o.bo. Lcr,.:m 05 prc~id ·n .. 1 -0 ~- Mt~tsmo DR E!iTRA~GEmoa:- O Sr. 
tos d:. rcpublica.. são caudilhos que se entre- Bausa. 
a.juda.m, auxiliAm-se uns aos outros, e a~sim O Sn. F !RR!:IRA YtAN~A:-••• Bausá. (Riso,) 
nllo ti poosivel que uns tornem e lloctiv:>. a. puni- O Sr. B"us;í. apresen tou as suas cr.~denç.,s, 
ÇàO do out·os. . para Ulll:l quosl!lO nlGfcantil, Ua~qual SÓ Cabe 8.0 

Não creio qne o presidente da. Republicn devedor p:~.gar (1. sua divida. Logo depois de 
Orienlal I ·nha. força sufficicn to fór~ <la cidade acreditado rctiro11-se ~at•a o seu t>'iz, e nasim 
par~ fazo r imp•,.ue a lei e por conseguinte pu- diz o Sr . e~-roinistro da estrangeiros -11cou 
uir os criminosos, q uando protegidos pelos ime•·romi•id:~ aquella negociação (Riso.) 
officin.es do exer cito, caudilhos do que depcn- \'oltou o Sr. 8a11e<i o pru=tt:m· a.•reaentar ao 
dem. • bo.ses do nm nccõrdo cotn o govern<nro-rnO!!Q de. 

Senhores, nos pa.izes onde ni!o ha autori- pagar a divida e ajust;ll" condições. Não a~ 
d&de new j11stiça para reprimir os crimes, os seniOu, porém, tllCS bas~s e Bausá reti rou-se ---..__ 
cidadãos u•am d 1 proprio. forço. como defe:oa de uma. 'I'Ct, e diz o nobre ex-minialro de e~-
ll.al!lr ,] e garantio. de •eus direitos . Lrangeiros- ficaram interrompidas M neg o-

As violenciaa e oppressões que sotrri:.m os ciações. tHolo.ridatle.) 
estran~eiro ' nas re ublieas do Pr •h , l emr ·m Cons ta-me que o Sr . Bausá est.áde regresao. 
o lord Pnlmceston a avia ·r aos ·ulxlitos de Sua o ~n. Mr:.-157110 DE EsTRA:<GI'!:Rüs :-Ha novo 
Magest..d' Britanica: :lquelle que fUr a Mcm- minis tro o Sr. Sa. .. astume. 
tevidéo 011, as rep•1b lieas vi si~ha~. on_d~ não 0 Sa. FrmnEIRA. "vrA:<:<A :- Bom ; h:t 011tro 
ha ~utortdade. orgamz,da nem JUsuça_. 1ra J.>?r encarre.,.ado de ajust~r as condiçoe• <!e l'".(!'n
eu~ conta e r"co ; Sua Mages t;de ~ r~1nha u~o menta. (Apart-.s.) , 
g~rante a defeza. d~ seus 5uddt tos Gm taes con· 0 que eu c~eio, sem otfensa, é que da noss:i · 
dlções. parte ba muito bon voittai ll em receber. rJ da 

O SR. DuQUl!-EsTR.WA T~:r:s:r.raA:- R note parte do dnvodnr nenhnm meio no png.M (hild' 
que o autor dn u <assinalo er a irmão do p resi- ridat/.e). não podemos, p oi•. njnstar nem com ô 
dente da repoblica. Sr. H><usá, nem com o S r S.-.gastume. 

O Sn . FEL!CIO nos S At-"TOS :-Não põdo &or, O P•raa-uay. finl\bnent~. Dão nos deve nlda. 
porqoe J.i e"'islem muitos b'atileiros. por~ue o governo do Braztl... 

OSR. FERRRnt.< Vr.um.1. :--Serâ umo. n:u;.~o O Sa. Mt>m Tno DE ÉsmA.x~tomos:-lndenini-
de braiileiros com um governo de estungeiros1 zações de guerr:t. 
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O SR. FERREII\A VIANNA :-Bem; mas o O Sa. MINISTRO DE E•TR.\NGEIMS:-Estão 
Brazil perdoou magna.nimo a e-"Se pobre deve- reconhecidao ~• firm..,. · 
dor insolvavel ~E' uma divina que esta apenao 0 ;,sn. FERREIRA Vu.:o;:.1,~ :-... embora as 
indicada. MS t1•atados, e entretanto nomeoll-So firmas estejam reconhecidas, ]>Orque só a.ppa
uma commissiio mixta para liquidar as recla- recera.m quan~o 0 governo imperial reclamou 
m~çõas dos particulares c esla cammissão tacs melhores provas.,. 
liquid::oções arranjou que ro~onhecou dividas 
de prejuízos na importanci~ de 27:000$; e O Sa. MA.CrEL :-E depois dos destinabrios 
tendo •ido ella. nomeada em virtude de um terem jut·ado que as haviam destruido. 
tratado entre o Brazil e o Pa~aguay, e s~ 0 Sa. FERREIRA YI.~N!<A :-... e depois da 
havendo este oompromettido. a. pagar com declarnção q"e consta do summario, de terem 
apolices da sua di vida publica. ao juro de 6 •.1, sido destruídas. 
•emestralmente, sei que foi feita. e eífectiva Ne'ssas cartas não existe prova de conspi· 
a emissão, sem que todavia nenhum dos bra· ração, mas sim o votO ardente de um coração 
zileiroo prejudicados tivess•m recebido u1u patriotico de ver o seu paiz pacificado e en
J"eal nem de juro nem de principal! grandecido, a par do.s maio nobres aspiro.qõea. 

Kão obstante o Brazil declarou_.,c protector (Apoiados e apa,-tes.) 
de.,ses interesses, e sobre este assumpLo fez São desejos pat.rioticos o nada mais. 
utígos em tratados solemnes e desattende hoje O governo do Brazil não está na aonrl ição tio 
M-3 olamor~s do.s victimo.s! ~ fazer taes fa.vores, e muito menos depois de os 

. Convinha intervir de qualquer modo p~ra que ter recusado 
pelo menos foss •m pagos os juros dessas apo- Entre a. recusa do govemo imperial e a pos-
licee, nas condições do tratado. terior ou quasiimrileiiiab concessão na interna-

Sr. presidente, eu não leria no caso do nobre çil:o e fiual ex}lulsi!o do coronel LaLot·re ha Lauta 
ex-ministro de estrangeiros annuido i inter- rapidez que não posso eli:plicar a. l'a.7.ãO porque 
1ação do coronel Latorre o governo imperial passou de uma posição t~o 
Não desconheço o direito que temo Brazil,para b<lm eustentada para outra tão mal definido, e 

a sua segurança e para não ser envolvi do em que n.ão assenta uos principies os mais seguidos 
<pt.estõos na. fron.t9ira, que lha dôm ma.ior tra.- nesta:- mato ria. 
balho, de mandar internar ou ~té expulsar Senhores, não sou nestes assumptos como 
qualquer estr .. ng-eiro que possa per~urbar o os- muitos jurisconsultos, relaxado. _ 
todo <le p,z ; mas não vi taes 0XpltcaÇ(ies posto- Admitio que ~ Suissa., a pobre Suiss~, Vl

riores li dénegação do governo imreriol ao pri- vendo entre potencias quo a podem abafar de 
meiro pedido., razões que me convencessB.m da. repente, faça as concê sõ()s. que t~m feito1 Ol'a 
justiça ou mesmod" conveniencia da internaçilo à ltalia. ora :i Allcmanha, ora :i Frnnça, para 
e e;<pubão do coronel Latorre. · expulsar ~·refugiados políticos e a aparentar 

Foi um acto de fraque:.:a <.lu governo impc- que são rev·•lucionarios, qM perturbam a fl"Ou· 
rin.l, e m~nos justifi.cn.vcl tanto mais 1uanto o teira.,com o fim de niio mnlquist..'l.r-·0 c.om .os.po ... 
governo dn republica no• tratava com a maiot• dorosos; nns o Brazil não está para Montovtdeu 
indiff ·rença e sem a. contemplação merecida na como a Suissa para. n.s gr>nde< pot ncia.s. 
recl:tmaç~o inst~nte c cbmot•osa dos assa•si- O Brazil ó um poà.<n", é a priroGira potestade 
na. tos feitos o. braz\lciros c do ~cernt('l.mento da Americn. do Sul,~ estrl no caso de m~ntc:r os 
forçado para o excrcHo d~republica. mais salutares principies e dal" os melhores 

O coronel La torre é um homem de ordem, de e:remplos. 
governo. E' Uf!1 destes homens necêsso.rios ll O dir ~ito de asylo é um. direito sagrado, 
um paiz d~.f5rnante!ado, anarchisado como es- tanto ·mais a um Lefugiado poliLico que tinhLl. 
tava e est& a rQ;pnhliea rlo TTrugll~·Y· F.Ho me- :figurado no seu pR.iz na. ptim.eirn pc.~ç?ío e lhe 
receu a confiança dos propriet~t·ios e dM pes- tinha prestado rol~v ,ntes serviços. Não more
soas mais import~ntes dare mblica; restabe· cia,portanto. e; te lratametLto pouco cortez,de se 
leceu até o credito delh por um governo sevet·o, . mandar chamai-o à &apitai (l~ provincia., e final
ma; temperado de ju.:;liçã. monte, ~m·•n.ç~dô ~em prisü.o, foi o c.oi"OnGl 

O <Mronel L~ torra. estou info,·mado por pa- Lo torre forçado • rGtir •r·se sem dar satisfação 
rentes e pate"icios meus, en um hoin e sincero áa•1toridade do Jogar, o que deveria te1· y.~xado 
defensor dos inter~sses br-·zileiros na Câm:'la- o govern11 lrnpori.'\l. 
nh~ (apoiados); ern um amigo devota-lo dos Rctirou••e!lem dar soti•fi•ç.'lo, como >"iuem •a 
brazileiro; gue ahi vivem. qu~ são aliás as retira de urria C'>B"- que n:Lo teve forças pau 
primeira{ \r1Ctimns n- '8 pei-iodoa anarchicoe proteger um rr~fllgia.cio. (.11 ui to b~m .) Não es-
pOl' que pasaa nquelle p ,iz. tav.1mos ne~tas condições. · 

O coro,:el Latorre não esta.\"a conspirando.. Eu não fazia ao Sr. ~(a.g.l.rinos, si é que as-
. nem. se apresP.ntou ainda prova. de cons;riração sim se <'hama o ministro de MontevidGot seme

contoa o governo da. r~:.publica; pdo contrario ti· lhnntê concessão, muito principalmente de-pois 
nha nos seus ant ·cedentes um testemunho de lh'a Ler negado ; os ducumentos offerecldos 
de eua' abnegação, renundando o poder que para mudar a. resolução do gov~rno, são -a me
eotavo. em suas miioa, q ll.ê tinhe. força pua lhor prova da fnlta de base para. demon•tr~r n. 
manter ~ quo faúam.qucstão para q11e elle o intervenqilo do co,onel L~torre em consptra-
~u•t~ctaase. . çi!o contra o governo Orienta~. . 

O coronel La torre n!o conspirava.,. e,.. carto•. E, senhores. alguem acredita •erm"':ente em 
a elle attribuid~a ett nlio aceito eozno ver®-\ que o coronel Ln.torro, querendo conap1r:l.r coll
d~ir&ll.... tra o governo de Montevidéo, o fosse far.er em 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 29/0112015 15: 12. Página 28 de 30 

Ses.são em ::lO de Muio de 1882 b'9 

Jag\ltL~~o. quando alie o podia e ma· 1 · 

1 

0 S , . -
Ltepublic:S ~rg~ntina, 110 meiorlaq~~~;ai~~~~ lingu:d:· I_J~N!D~:-Mmtas ver.es esquecem" 
?l'll:Çáo tlalu>na. de conspiradores prechros e p:uz. 
lllStgnes r (Muito ber.l.) l .? Sn. ~:EWC!O l>JS S.U\"I'JS:- E= era a opi-

0 S M 
mao Elos libero.es na opposição 

n. on li!!R~ 0:1: lhRn.oo:- E !los rQelam•- .. . · 
ram d esde lo~o a interlla.ção de Latorm quando O Sn. FEIUlElll..!. 'I.\N1\.\ :-Em, ll\li.S esta Li 
nada constava. · i sempre" minha opinião. . 

O Sn. F:tl\.'I.ErtL~ VtAN:(A:-0 con!tteSSo :>me-l O Sn. F'. BsLtu.mo: - Mas nio vá mudar 
rica.n_?,. que··se va.i l'Gttnil· por convi~ dos Esta.- rtu:tntlo fOr g-.werno, e!>mo p:trece ser 0 pona.n
dos L·ntdoe eannunciado pe_lo g:overno irupet•lol, menta d~ nobre doputm!o. 
rmr:e-m: que tem um destgmo muito el~va.do, . O Sn. l"HRRE!IU VtA:s:s,\ :-Oh! Nilo! Es\~u 
em ra amda ~uro e mal definida: ajustar G h vt·e dist~; eu sei o que <,;toa dhcndo. 
conaervnr ~ me1os de manter em boa paz os Es- (C • • -
lados Amenca.noe r esolvendo IO<l.,; . as suas . m~am-se ..,e,.,>nentes apartes tmt;•e os 
questões futurJs p~r maios :.mizaveis. Srs. Ca>-&os Alfonso e Feli r.io dos Santos.) 

Eu, Sr. presidente, tenho muito medo de con- O Sr.. PRESIDE:STE:-.~Itcnçl>! 
greaaoa: a.in<h não vi prodaúrem outro rcsul- . O Sn. F}:RREinA YJAKNA : - Peço a V. Ih. 
tado senão o de aquinho"'r bem os torlGs e dei- hce11ça pan eontinuar. 
,;ar desprotegidos os fracO!!; mas emfim ,. alta Já estou can~ado de osta• ~m pó (••iso) : 'tllG-

•::bedori~, o. longa. e~periGncia e " supt·cma "" ac~bar esta pesada b rcfn. 
v:rttlde que o nobre mtnistro garantiu quo ha- H"Jão.c)nsules em toda" parte onde nós te
VIa d•l constlll a.l' dn.r:\o "''m du1•ida a mel hor nlmmos t.•u?re•ses commerciaes! o :t nomoo.çto. 
solução. (Riso.) E assim confio 1uuito no re- d••••• nnm~tros, dessas en~bll•~<><hs, qu3nd~ 
snhado do cong·resso ameri,.a.o. houver um tntere.,s·: que :>.sJustJ6.q11e! 

O Stt. ANnR"nE FtGGEIR.I. : - S. E:.:. confia. O Sa . F. BELleAI\to:-Essas, do quo V. E:t. 
pouco, o o daclar~ no seu reh.torio lido hot1- falla., sr.o ~s ornamentaes; V. E~. u:to as quer. 
tem; ealá muito dooa.nimado. O Sa. Fro:RRRII\.\ Vt,\.'lN,\:- Consules, nós 

O Sa. Mnosrl\o oE EsrRA.NGEII\OS : _ Qu:mto temos com grnnd·!S vantagen•, pois t~m bom 
aos resultados pratico•, pouco confiQ; mas f•!- o:den:t<lo ou, pelo menos, subsidio para o ser-
gumas vn.ntag ,ns se colheriio. VlÇO de oeus consul:.dos. Ha uonoulados, o a• 

. . ernendna os figuram, nílo ropetirei, que tem 
O SR. A!>:'D~ADE F!GUEIIU: - Ato Julgll. qtre rend~ suficiente pMa subsistir.>m independente 

nilo s~ reunu-a. (lia outros apartes.) d!\ pcrcepçlio de ordenados ou tl~ subsidio.<. 
O ~R. FEIU\RIRA VJANXA:-Creio que, si. se O SK. A NDRADE FIGUEIRA:- Apoiado; o de 

Nlttnt;, h~ de •er 1;arn resol.,.er qu~atoo~ tn- Nova. Yorlt, 0 <le P>t•is ooutroa. 
dustrxaas, commcrctae.~ o a da n3vegaçã:o do 
Panam:i.; questões quo interessam muito •li
roctamonte aos Egl.:ldosUnidos. 

O Sn. :Mt;-;Jsnto DE Es'Ili.\NGEJRo; : - Est:i 
uecJarado C:tprooS~rAente <JUC nlio $C tratart\ de 
taes questões. 

O Sn. FERlll!lnA VIANNA:-Braw! Bravo! 
Pois eu and~Wa. com estas saspeit~ç. (Hi ta•·i
dade.) 

O Sn. FJU!<CO DE S.\. (ministt'G de esll'l.m
[Jei•·os) :-0 governo amsric~no declara no con
vite que nã:o ao _tratar& dos questlSes pendentes, 
dos questõeo ex1stent.e• na aetu;~.lidade, como 
essa do Panamá. 

O Sn. FERREilU. VrA:SKA:-Bravo ! 
N:>s condiçõ~s em que nos achamo• e na3 

do thesoitro - sou suspeito nesta lll3teri:t., por 
<1ue catou nle!'l'ndo, mesmo torrifteatlo, mas as 
pessoas que acham a situação razoovel o lacil 
devem ta r ou tr:. opinião- ou cortaria mais 
d~ lD.t'go o mais do profundo. 

Senhores, esse ministi'O plenitiOIOnciario do 
Brazil pernnt~ o imperndor da Russia, que si
gniftcaçi!o ter&, a n~o aor uma quostão de f~· 
milia, de parentesco, de ami~ado d~ pessoas 
reinantes ? Essas e ontr~s embaiud.a, e mi
nistros plunipotenciarios, sem miisão, sem 
objecto, vivendo no. Europ:> (en não oo condcmno 
por isto} muito acparad~ do ·B ... >il, do sen 
pens:\mento, ta.lvc~ · até nos reputnndo mal. ... 

V. VL-12 

O S11 . FEt\ll>:tM YtA:<~A:- Est .. noss:1s lo
gações, ulío tligo qae uilo tr~b.llll~n> e não 
sejam ulei& o.lô certo ponto, maa so riescuid11m 
muito <lo• intcreasos do Brozll. 

E' prc"ioo des~orlarll105 o Hou patdolismo, 
ao me no• par· i\ darom n conhecer n nossa patria. 
no estrangeiro, ~no ci. qua~i •b;olutaJnente 
ig norada: 

ChAmo a :>ttenç:lu do honrado 81·. winiolro 
p::u.'3 caorever circularos nesse aentido, de modo 
que não ee dêm erros gross~iros a ~espeito do 
Brazi!,como tenho lido em al=naks, em folhe
tos e libretos, dando-ee·o Brazil com ttma renda 
de 150:000$ por anno. (Riso.) 

Ainda ha pouco tempo, e isto é n1ui to gr3V8, 
!i _um li n o em que o eacriptor t.t.llava do Brnúl 
e suppunho. que :.qui estava roin:<ndo o Sr. 
D. João VI. (Hilaritladc.) 

E' pos.givel consenlil' nesta ignoraneia! Témos 
diplomo.tas n:. }'!uropa c não se 8&00 l!i qnem 
reintL no Brazil1 ! 

O Sa. Mr:sJSTRO DE EsTRA~GEtnos :-Eiltre
lanto Su .. Magesla.de o Imperador jt< fez dnM 
riagens ã Europ~. 

O Sn. F.:nnJt:ln.\ VtANliA :-Mas foi incognito, 
como Pedro de AlcaRiara, e, portanto. não · o 
reconhecernm como imperador. (Riso.) 

EacNva o nobre miniatro circulares •obro 
outroa pontos, por axomplo: quo o 13razíl é 
nma nação constitucional reprcc·mt:ttiva, por 
que elle.• entendem l:í quo o illlperndor ito 
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Bràzil t1m um poder diocrír.ionario, que 0de 
dispor do p~iz. que governa sern limites. (Riso.) 

O projec~o daquella tranca, o e~coura.çado I n
dcpenderoc•a, fo1 apra<entndo dLrectamente ao 
lmpecador, c •~ resolveu a sna construcção. 

W preoi•o qne so saiba que o Bt'9-ztl tem um.a 
oonstituiç.io e um gov~rn> com camo.ras, que 
nós e<tamOs mais adiantados do que se pensa, 
porque hto eleva-nes,ang-r.tndoce-noJ aos olhos 
do estrang~ iro . . 

Sr. presidente, não quero concluir as minha. 
observações a obre o ministerio dos e <trangeiros, 
<tUG aliA~ nio t ·m sido na p:.rte fin:>.nceira o 
n:iais incut•so em desvios, sem fazer ligeiro.< 
t•eparos. (Apa;-tes.) 

Eu ãs veze; tomo este mappa (»>os•;-a.), e 
ponho-me a ler o 1 nlgari 'mos, e vem-me pa<
sando pelo e'piriLo todos os homen• que servi
r:un . Ats v.-"ze; pe!o a.lgarismo presumo o fun
ciona.rio. (Rí;o.) Do alg<!rismo concluo natu
ralmente qual o ministro. (Ri:adas.) 

B' nm ma.pp:. completo da despoza desde 1836 
do hoje. {!.8): 

« Em :1879-fSSO gastou-sG ai•da muito 
menos, gastou-se 809:000$000. ,. 

E' uma homenagem que devo, e o p&iz, M 
no!!!lo muito honr:>.do e ill11strado eolleg:>. 
rleputado . pela provineia rle S . P:1ulo, que foi 
ministro dos negocias ostro.ngciro3. (M t.Oilos 
apoiados.) 

0 _SR. F. BELISAil!O :-Muito bem. 

O SR. FERREIRA VrAt\SA:- O nobre do. putado 
fez o quo ainda u.lo encontrei em ministro deste 
paiz, quo foi deixar s&ldos em todas as verbao 
de seu orçamento. 

O Sa. MoazrRA D.E BA.Mo.s: ..:.. Agrodeço a 
V. Ex . 

0 SR. FERREIRA Vt.\XNA: - Tal é O exemplo 
9.uc oftkr.ço a todoa os que tiverem do s<i~vtr. 
h' o e:<ereicio de 1879-t88U em que elle tinha 
um orçamento j:i mínimo de 845:000$ e glll! tou 
809:000$. deixando nldoa om todos as s11aa 
verbas. · 

Senhores, para que occultal-o ? Jio tenho 
dito muitas vezes na. camara ; a·:redi~o mais no 
Gapirito oeonomico do nriniotro do que no e.opi
rit.o economico da eam~r:>. . (Apoiados . ) 

Esta n~o pód.e fazer as_economla$ quando o go
verno não quer. (Apoia.dos.) 

Em materia de despeza. o governo á mais re•
J:lOnsavel quo a cama1•s.., é quasi ·e ex.cl111!1iva-. 
mente o unico responsavel. EntretaoLo, devo 
declarar a V. E~:. que tenho votado e cc.mti
nu.trei a. votar por todas as emendas avre ·en
t~dna pele. b.onrado depclt~do pela proviocia do 
Rio de Jan~iro, a qnem 1> Brazil deva o rQ)e
-.antissimo serviço do estndo e e•ame das 
materias orçamentarillll, estudo laborioso e in
_gra to que oó pód~ ser feito p~r patrioti;rno, 
por grnnde amor ao •eu pai• . (Apoiado3.) E. 
uma homenagem quo todos devem .s :>0 nobre 
deputado. (Apoiados . ) 

Tenho o . maior prazer, repito, em lembrar e 
a .. ignahr a cconomio fei ta pel o nobre d >!pu
tado por S. P:>.ulo como mioiRtro dos negoci011 
estrangeiros. 

O Sa. M~Rl!Itu DE B.\RROS: - Eu agro.cleço 
o. V. Ex. ta.nt" benevolencia.. 

O SR. FERREIRA V tA>."NA: - Não é benevo
lencia·, é in1eira justiç:J-. (Apoiados.) E esle é 
o unico exom.plo que ~qtli eltli. 

O Sa. J. PE:<IDO:- O s egund<! ha. de ser do 
aetual Sr. ministro. 

O Sa. FERREIRA VtA~NA:- Tenho a ma.il)r 
certeza disto. Não mo faz incorumod~ e~perar 
bem dos homeas e entretan~o causa-me d esgosto 
ter de censurai-os. 

O nobrJ ministro dos estrangeiro•, as~evero, 
tem as melhores disposiçiieR e os seus pre
ce lentes nos a.uto~izam a confiar muito na se
v eridade com q ue ha de defender os dinh eiros 
do sou ministerio, tmto mais que r econhece aa 
difficeis circumatancias do tbeaouro. 

Sr. presidente, uma. poli tica prucbnte no 
exterior, :>.conselh&da pel~ moderação não po
(\ará dei:<ar de produzir os resulta~os que t odos 
e•peramos: que :>. m•nutenç~o da. pa:<, de q,ue 
devemos a u ferir a ord)m e a prosp eridade no In
terior do paiz. A guerra nos imporia sacrificios 
que não é f:Lcil prever; mas si o mell voto de pa~ 
e de pa1: sempre, emquanto a dignidade não 
reel:una.r soberana e e:<trema.ment ' outn reso
lução, si os destinos e a providencia, ernfim, 
níio nos a ttenderem, penso que para evitar 
fu tW'a• guerras é preciliO que o governo saiba 
q_ue qu•m quer um:>. pa.z durJvel tira da victo
r la obtida tOdas as vantagens que ella. enr.errar. 
(;l!uito bem, muito b~m; o o;-ador e felicitado.) 

----<i-~ 
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O SJ.• . Mal.·tim. Francisco Fi
lho :- Sr. presideote. a direcçlio dada M 
debate p :lo nobre Sr. presidente do consélho, 
(\U 1 soube permanecer aa tribuoa, discutindo 
1ongn. o brilb;;\ntgm.ente qu stõas re! 1tivas. á. 
ma.;ocidade do a.ctual imperador e :1 escob d~ 
medi ·ina desta. córt-. ; e o encer:amonto i nes
perado da eegund~ discUS<ào da proro<,':ltiva <lo 
orç;alDento, parecendo que D. maioria. n i:o tinh:1. 
um unieo orador q ue so animo.s!e a dar res
posta ao illusLro deputado pela llahi:l, que 
h ontem aqui d-.le itou a nttonção da c'mara, 
obrig:un-mc, embora pond~ d : lado os interc.~
scs da ooinh.o. S:lUd G, :t. tornar 3-gorn. pa.tte no 
debate. anne:.:ando a uma gran:le honra um pG
zar não meno~-

T enho sem duvid:t .uma g ran<la ·honra no 
cruza.r ~ 15 ~.rmc.s nesta racin t.o com o o.nti{;'o 
batalhador liber-.. 1, com o velho deferisor das 
libord~qes publicas, eom o illos lre deH1ocrata, 
a quem. ei não puder vencer, baata1·-mc-á a 
g loria de o ha ver intenta-lo. 

Tenho, porém, S,. presidente, um gra.ndo 
pezar ao ap 'r tar-me, talvez pau todo o sempre, 
da:tuelle sob cujas grdens come ,~i nesta ca
nnn h a dous anno• a il&Ludar e a comprehender 
os faeloo o os ineidonte • da pol itica geral, .e 
.em cujas fi leiras toriho aonvicção. tenho cer· 
teza, de haver slibst'· tuido a de;erção do tll.lento 
pela firmeza da obodieneia. 

Cada. ~O> de nós, norém, de•empenba o 3 e U 

dever, como en tende; tanto m~is qae nos 
acha mos coUoca.do• em po•ições di vecais-
sim~s. · 

Eu. a prendi no passado do S. E,:. " con
d ~mns.r o <eu pre•ente. Aprendi no passado de 
·s. E x. a. prestar mais homenagem ás idéa.s da 
que aos in1ivid•tos, c. respirando hoje em uma 
attnospb.er~ poli ticoL div~raieaim~ a~ em que 
S. E". reo'i"", P'l""" desP.reoccupadomente 
~atudar oa e~emplos d ' hont~m. aceita l-os oô. 
recusal-oa em nom.e das at_pira~s da ger!'~~ 
'do meli tempo. . ·. . . ·. 

S. Ex., ao contrario : recolhido ao~ qu&rteie 
ele inverno no senado, livre das vicissitudes das 
lntas à bocca das urnas, oprl!•~nta·9) ao par-
1a.mento sem. progr.l.mm~ . :Jem bandoira politico., 
sem Or"ç.amen to, sem ref()rmas n.em idéas. aein 
activld>~.de, o pede-nos simplesmente o mais 
que u m go-,erno pôde pedir; pedo-nos a maior 
prnva de confiança gue a um S'a.bin~to 6 dado 
larn~jar : a prorogo!tv" do orçamento! Qne d i
reito te ndes a esse favor 1 A dissidencin lhe 
pergun tou e S. E:t:. n&o l bc respondeu. 
. Ao ailcncio do governo eu o,,ponho a nega

tt"'o. do m2u voto; ou nio posso t l"rtO. .formar o 
cu!Lo das idóas em ridiéula.s homonagons indi-
viduae~ ! · 

Nr.o quit o nol>re presidente do cons~lho 
replicar ao men dietinc to compo.nhei ro·do dia.
s'den~la,o illus tre deputado por Min~s . qua:ado . 
elle rotnpeu o dcb~te ; n:io quiz o no.hre pre.
sidente do COilSelho responder. o nom COJlJientiu 
que a. maiori" o fiz esse, t<O brilhan.tin imo 
dioeurao do nob.vol orador d eputado pala 
Bahia. · • 

O i llustre chefe do 1:'3-hiriete fez m~l. g.- um 
erro dar preferenci.a, ainda nas r espostàs, a·o 
a.dvcre.:.rio radienL · · 

Proteste emborn contra as escavações que 
fazemos n o seu passado politico, S. Ex. ·que 
hontorn declaron ter um ti ttt!o d9 g leria ·em 
cada umo. de suD.S affi rinali•·ao como opposieio
nista. apezar de a so& pntica gov~rnamental 
nos forn ,c;,r de continuo a ~ro1·a d~ que ·taeil 
titulos eotfrera111 sensil'el baixa, ha de per· 
mittir nos qne não o applandem em s nas oáten:
t~ções de incoherencia, que insistam na leitura 
dos ann.aes parl~m ,nttres· e na cilaç!o diLB opi~ 
nioos do ministro de hoje á respeito· dos acoil· 
tecimentos d' hontem. : 

Dizia o nobre presidente do conselho (lendo):·: 
« Iim principio que pareCe inconeusao ani in&te
ria de direi to idmint.strati\'o é qy.e .!l!o . é di:~ 
n.' m par;!. qu~ p~e (l }t.e.J;O part q~~:m,:,co:t~~ 
nvül' d~ collli&nça tios âil.-eraano•·· • · · . · ·· ~ · --· 
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!silo dizia o nob1•e pre•ident e do eon•olho um 
data d~ 27 d~ l\Jaio de 1879. Continuava S. Ex. 
(lendo) : • Ninguem tem o direito de viver 
a•sim. Nenhuma opposiçã:o ainda deu nesta 
casa o e:::t'tmplo dr: clar meíoa de govel·no, c a ac
cu,ação á opposiçio de facciosa nõ:o ú justa; 
tilceioso ó a<JUellc que StlhvertQ ll ordem do 
no•so governo, n~o "'1 uclle~ que usam dos 
m•,ios d ' reaisteo.cia legal par,, ehartlu1· o 
c.tecuti-vo à. orhita. do senH devarc.s. » 

E' justamente o que nós (13. dissidentes esta
mos faztndo. O director da situação não tem, 
portanlo,motivo alg-uu1 de queixa.(Lendo): «A 
oppoaição <tuer lioe:~l (''é este o caso actual), 
quer conservadora, não tem feito concessões 
desta ord~1n, e com toda a razão. • 

• [:i. vê o illustrr, prcsid~nte do consolho que, 
sr;gundo '" su:>.s proprias palavras, doJ acc<irdo 
com as suas opiniões referente' a facl.os de 
outr'ora, que se !'ep~tem hoje rodeados pela 
identidade de circumstanc!as, o lllinisterio não 
tiuha o nem tem o direito de cont<~r com o; 
votos da disside:ncia po.L•:.t :.1.lJó'a.nd:u• os ornpeoi
lhos op~,~ostos á. prorogativa do ot·çawanlo. 

Estamos, portanto, ju~tificados. As pala
vr:..e llo nosao chf•Íl} de (Jiltr'ol'a, dari llCIIc 11uu 
chu..r:na.n:. OE gove:nor; maus ao curnprim~mto ào 
•cus deveres, da•tu•;lle que exigh a ob<ervanci .. 
do progJ':>mma lib~ral, nos ab,olvem de ,1ual•1•wr 
tlesgosto que os dL~Salen les poJ•von l.ura causem 
na.• fileiras do partido q•l•: ~o ach .. no [>Or.ler. 
SGmr'l;;. poucos, á Vt!J'(I:u:lo ! Alé S. Ex. uus 
•tu~liúcou do rlis<idenci:J. <liJJJinuta. . • T•Jmos. 
poróm, [lO!' acoulpanh:LJnonlo a opinião do paiz 
liberalt~rn :-iUa. rnaiorln.; c KÔ acfJit•uomos Lr.ndo 
do dCBC:lllS!J ;.\. HOt.niJ!'a d:L IJ~U)r~~iJ'a di:JilOJ;J'i\

lica. 
Niio 1:>~: a.pcg111J o uoL1·a JH•cMld,wlc (IIJ t.:<JJI~·~lho, 

e O !li O pareceu hon~em 'J ucJ·er fazcl-o, :i cü•cum
.sLan..:ía drJ ser Ofl .o.:úcionista ao }H"!lnnnr'!i:~r as 
palavras que :1 dis•idonoia. lorn J' ·cor··bd<J com 
dialll.rçado in com modo d c S. K:t. 

Na vida politica e sempre u.ma reswmsabili· 
dnde qualquer po,içli.o ''"·•~mida; ô scrn;.rc ·um 
compromisso qualquer baneo.J~ quo •. , escollra. 
Opposição e governo têm programll!a a susten
tar, idéas a re:>lizar. S. Er., que ê tão conhe
cedor da histeria parlan1ontar da Inglaterra, 
sabe quantas vezos ~ illustra"ão de Hurke c a 
dialectica de Fox allerar•.tm 'a• dP-I:eemina\IT,csa 

de Willi;,.m Pitk (Muito bem.) 
_ Sr. presidente, dcsd ' 'l'H~ manifestou-se llll 
1mpnmsa. nos corn;d.ores dcsla casa, no recinto 
do ~?~do a nas con veraaçõea particuhroa, a 
poas1blltdade, ou antes a probalJilidade do o g-o
verno pedir a. prorogativa, acompanharam-na 
os a.raut~! da ~itu~c;ao com o seguinte urgu
.~ento quo não convém csr1uccer : si negais 
ess11- prova de confiança, e.~tabeloceis a di c ta
dura •. Tal •rgumonoo ó fra.quissimo. F:cz-ma 
l_embri\r um pensamento de G11 ízot a respeito 
~e uma tentatlva da mot•tc que lhe- attribuin.m 
os inimigos politiM~ ! não h~ disparate q_uo 
não encontre um bobo que o pl'O!lUncie o varws 
que lhe dê m credito. 

Admittindo, seuho.-e$ , t.l ar--umcnlação 
vo_ta-remo• a prorogativa. porque ~ão podemO.: 
d~1:ur.do votal-a ..• Damos porq11c não pod!-. 
1110! nopr ; c~demos porque _não podemos r,,_ 

pGllir ! Tiro.m-nos o direito de opçi'io e nof:! 
mandam escolher ; atam-nos os br.1ços e M '< 
m'ndam gesticular ! 

O quo é, senhores, a pri)rogo.ti,·a alcançada. 
pOl' meio do terror 60niio • dictadura. diohrçaJa~ 

O Sn.. lvxAr;lo MAilT!l\·s :-E' peior ainda, ú 
a dictadura cont1•a a ea.ra<J..r:L 

O Sn. :'.Luum FJ\A~GJsco F'1LJIO :- Si no., 
impedem a escolha, onde a nossa lil.>c:dadc •lc 
voto '! on<b o nosso direito de op,.ão 1 

Tenha o ga.IJinele urn pouco de animo o v•mha 
inda.gar comno~Sco, aq1ú na tribll.na, que1n foi o 
culpado da dcmoJ•a havida na march a dos tra
balhos pal'lumenlare<, quem é o respon~<>vel 
pela posiÇ~lo Lristo em que esta camar~ se ach:. 
cullocuda • 

A proposito de•t~ lib·,rdade de escolha limi
tada pelo terror, permitia o nobre presidente 
do cona~ll10 'iUC eu lhe lembJ•c um facto de his
torhc conternpoJ•anca, 'iac retrata perfeitamente 

.o proccrlcr do governo. No reino de Taiti, •ua 
mage:-;tade (e rtêm s ei cL~mo SQ ch.a.m~1. a ma.ges
tadQ de lá! 1 dctot·minou est::beleccr, por de
creto, o regtman conotitucional representativo; 
no a.rt. 2° da lei a mageslatle em q uo:i.t:Io orde
nou (1uo r,o parlamento ex:is~i~() ma.iodiL e mi
noria, a prirneiru g-overnist~ a a segunda op~o
~i~~ionisLi.t, mas-c úste á o ponto principal
no t•,rceiro artigo o roi decr••tou qnc o depu
t.ndo da minoria CJ.IlC Oppn~e3H~ embal'aÇOS li 
maJ•cha. da g-ovl); no lov.u•ia. r..em bolos na. sola 
dos p•l•! (llilaridade.) Neceosariaro•,n teo go
VCJ'IlO •Jbtcve unani~nidnde. 

Mas, fallomos franc;,menoo, a dict •<lura niio 
\'Cir1 1 não p&lc vir, c por u.rmL sim:;le:s :razão: 
ú ·prJI'Iji.IC ollaj:l e:Úsl~ de ru.elo. E' inutil tentar 
fugi!• do Ji<al; cllc os\a patcnlc. 

Votada. a pl'Ol'Ogaliva, ha tcrn :o pâL'll r~u~ a. 
loi qnc a wttol'i~a .. ch··;.;--ue a L.o!ll!f! o.=> ponto.~ do 
[mpcrío ~ I~' po sivcl_ !', J;Ul.'lt•i!mr a. cobrança 
rlt1 i.r.uposto om Goyaz1 orn Ma.to GJ•oH~o o oru 
outros pontos distan to81 

O Srt.. Ir.;.sACFJ MArt.TlXS :-Nern mn outras 
provincias mais pro:~:irnas . 

O Stt. MAilTlM Fa.\NCJsco- FJLHO: - Nesaa.s 
loco.lidados o 'l'lC fica existindo senão • dict.:
rlura? 

U SJt, Ar<DJtAu;~ l<'Jt.'UEHt,\ :-1~poiado. 

O Srr. MAR'l'JM ~'tiAN<J!sco FtLHO : - Então 
vamos dividir o Brazil em duas p:trte ;; os que 
merecem a. dictadura e os quo h.io de vivGr fóra 
doste rcgimen ! Não; si o rnal j:i existe, alie 
que cúba a todos. 

Dosejo, Sr. presidcnlc, ú•isar bem a circum
stancia de quo não foi Jl opposiçiío que coh
uoroa no prepo.ro das pcssimas circumstancias 
l"!m q110 nos nchamos. · 

A Ot>posiçãu tom fallado pouco ; ainda o go
verno tom uma prova disto na discussão dos lo< 
prorog<ILiva: a i• discussão p~~sou sem um di:!!!
curso. 

O Sl\. lG:>i.\CIO M,\llTI:>i•:- E' poque ~•po
ra.vamos a pres~nça. do governo. 

O Sn. MA.Il'rl)I Fll.A X Cisco FrLJto : -Si honve 
prcgui~ .. '\~ si honve d •!sa~o. n~m a. progu~~n, nem 
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o desa:;!:O p~JJe corrGr por colüa. d·~ minoria.. 1 rno no mesmo posto, d~ndo pouco a.pl'c.ço ~ 
conservadora, ~ muito monos da dissidcncia li-~' circumst~ncia (!~ haver S. Ex. desertado dahi. 
beral. Exig-ir o contrario é quere1• transformnr a 

Jâ, s~nhorr:s, que o govcX'no, ni'io a.pres.Eundo ca.nseicnl!ia do parlarnonto em degrau de uma 
o trabnlho d~a comrnisalX!s, nos deixou na ridi-1 mentira. Eu não me presto a isso. 
culn., na tristissima condição que ll paiz exa- Fallandq la1·g&mente, e om algnno wpico~ 
mina. contrariado, o govc1·no que v:i perante a , bt•ílhantemente, o nobro preúdento do conselho 
opiniiio, quo conte o que fe~, que confesso os· olvidou-<e hontemdeaprGsentar os motivos que 
•eus er1·os, que as5uma a rcsponsabilidode da teve o govo:·uo para não apressar a nnrcha dos 
posição em que nos r1uer collocll.r; peça liccn~"' orçamentos. Fa>:ét• gran~e' di•cnt·sos, tal pa
para a cxhibição de seus erros, como os escul- rece ser o ide~L dos nossos P"rlamentares, que 
1' torcs da. de~adencia romana. imploravam dos deixam de no lar 'luo o povo 'stà cansado de 
edis atüo1·ização para inscr.we•·om a s~a aula- figttras clc rhetorica e pr·.,fere hoje um soll'rivel 
ria nas pés9imas obt"as que êinzela.ya.m. diacutldor a. um optimu orador. 

O illustrP- leader da maioria hu-no~ ha dias Q11e motivos teve o govot·no para ~emelhante 
uma detalhada lista. de preccdente3, com rp•; inercia '! Rec 'sou-se a iníciv.r reformas; tinha 
tentou j ustifica.r a prorogátiva que o ga.binatc ma.êoria; usava e abusava dos cnce•·.-arnent<JS ; 
quer. o, depois de q uatr·• longo• mo1.es do se•silo, 
Aindanc~itando o peaaimo precedente como Yorn AUi implorar a prorcgativa! 

optimo . .rgumonto, ainda. acdt:t ndo o m~l de Que pap~l representamos nós aqui! O que 
hontem como o bom do hoje, ainda a•·eitando a tem f., i to esta camaru atEi hoje 1 Temos-nos oc
id~a do ju•to <>.<cro.visada á qu~nta rclatividacl: cupado em receb'r subsidio (ri.<o), e dQrante 
d& circnmsta.ncia.A S. Ex:. j!ul:;.o;era. e;qo:ulrl- qna.tro nJ~Z ·s tiramos inutilme:nte rna.ia do 
nhar, o.u lhe imploro instantcuwntc, c11lhc pt·o- 8.•0:0:)()SOU 1. 
meuo mesmo o meu voto, qu·' pouco vale. si ;;oi 'L 'lO a vet·d·t<lc in"ommorla' quem erra ; 
S. Ex. me .fiz(H' o especi·ll rJb:.;equiode<lpanJ-.r- 1 dtJHculpo-mc, pujs~ o governo i'L ling-tllg"em de 
me a data do pl·ec!1df'!nta quo tivQss • tnOI"Ccido :quo u~o. 1Uas (Lilr~ é propr'iil. da moço·+· do pau-
o voto do nobre prca'dentc do comelho. lli•to.. 

PPÇ.O pouco. Desejo apeno.< um prec,~onle. DOil$ caminho< on·.~reciam ll(J rninist~rio o 
ma• que este seja completo. Olis~io du inscrever v ocu 11ornc n''" fastos doe 

Vari.s ve;,es a O[')poaiçlío avisoa a S. gx, de histoM.a p·•tria: as teformu.ii politic:la o a boa 
IJUC O tom O da B •8SâO CSlllVIl. Rendo COnHr~mi.Jo aammistração d.IS finn.nç.al!. Qual dell'B foi O 

irwtilmente. l'or'l"e nii;o atLcndctl :10 aviso'! prererulo? Nenhum. 
Allcgou hontetn o nobro ~ 1·osidoute •lo con- Foi reeusn.do :<te uru modesto o l;mi!ado pro-

selhQ q11e ha.vit wri vonbdc pos oal llfi'U. com gramma. d:! saasU:o ! 
S. 'Rx.l c que (eu nito sig-• a KIH Lhoorin.) a A (lissiícnci<l liUGtill np:·cscntou um pro
f,.)Lad · cn"fi:mçt. pesso:.l pódc son•it· ~e ltnsc gr•n.mtna. limitadisa mo pat•.t a n.ctnal sessão · 
(, ,l·'•ennfio.n~a pol,l.ica. umn irlcn líbGI' .. l c ciD ·omo<lidos •tu c I'Odi11m sor 

Eu n:'In rallo ariui corn() l'l~pre.;onLanLn. HCnfio incbtÍdíl.~ nos (')l'ça.mcnto:t. o honradl) prcsi
dq minhua npiniUrJ~ individ~Jrt.O!i; ruas ru•ol~!Sto dontc •[o cnllfJi!lbo adupLo_u, croLQ qu·1 duas des:
cn ·r.!{Ícnmonto cont1·n. c•l:t Lltooria c contt·~ a3 """ iddn;; em ~ou rolatonu (pelo que don-lhe os 
palawas do 11ou nutor. parabon•) "'"" em rol .. ,.ilo :\s outr-~s declarou-

Má vo11 tnrh pessoal por ,111., '! N:io lta hojo no nus : co~o u:1o ho rlivorgouci~, p_u,·que. eu a• 
p:.rtido HfJar.al dl fo CfU'! I'Oun~L mnir•l' aomW11. :tdopto, un.~ podewO!i ~b~gar : a.cl!urdiJ. ~R~so.) 
de •ympnthias do ,1uo 0 So. conselhcit·o Mar- Qu~nto, a boa. ad!Oill!Straç!IO finano,;u·a, eu 
tinha Camp~s. não p!'CCI.ISO ·~ncontra.1· aL•g-umen.lo mats. forte 

contra a m~rch~ dn governo do qtto o pcd1do do 
no Co:-isEJ,Ho·:- Mnho prorogativu. do Ol'ç.amcnto. O SH.. PnEHIDEN'I'J·: 

ol,rigado a V. Ex. Nestas cündi(;ões, o (j ue t.em feito o gol-·erno ~ 
Absolutaroontc nad" de acorta<lo,. c muita cou11o 
do ruim. 

O Sa.MAR1'ni FnA~crsco FrLno : - Ado~to 
~. E". uma ide' lib·•ral quolqu"r. \!"aga. u1na 
n~fo"rm·1 demoel'aL:ca~ 1.! dil~ponha da. minha pa
hvra , di•ponha do meu voto •.. 

Proroetteu o j nobro presid~nte do conselho 
que vi viria ex.clusÍvam.r~nte com o seu partido, 

O Sn. lGSACIO MAnTINa:-Disponha da disf>i- a.ccoitando <)._pGnasdos ~dvorBariosesclarG<!imen-
dencia. tos nas discussões. 

O S!t· llfAltTl>l FLtA~c1sco FILHO:-••• dis
ponha. da diesidencia. Mas não fazer eous• al
guma., a.prGsênta.r a.qui como progra.mma. o facto 
de n~ ter progra.:r:nrno., (~ querer os no&eoa votos! 
E' de mais! 

Alegrou·me sobremodo a declaração feita por 
S. Ex. HO dia da. apresentaç..'ío do ministerio 
:ís canuras, do ~ue em cnso algum, em hypo
these a.lgurnn. pcd1ria proroó""Li va do orf}c.rnon.to~ 
Deu ató a entender qu·~ recusal-:.-io~ si otfere
ci<la lhe fo•so. Agora muda de rumo o e;quece 
a decht•ação tcrrnina.nte quu todos ouvimos e 
applaudimo•· Nego~Lhe o 1oeu vot,,, con•orvo-

Faço justiça. a S. E:t. ; <·.onfe••o rzuo poucos 
governes têm tido a felicidade do actual na 
!lscolha. dos presidentes de provinc ia. o Clll outra.e: 
nomeações emanadas do podor executivo cen
tral. Lembrarei mesmo n osse rcspoito a re
cente nomeação do juiz d9 direito do l:larbn
eeDa. 

Quando o meu distiuc to companheiro de dis• 
aidDnei:·,, o SJ•. lg.na.cio Martins~ eent.o:u.r9.va. a. 
primeira nomeaçã~ quo rccahiJ'a em couser
vador .• na. bancada. governi•ta a.pp~1·eci~ quem 
a "defendesse assim como tambem na bancad~ 
cono&L'va.dol'a '!uem a oppl.tudU.qc... · 
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0 SR. [GNAC!O MARTIM :-Não houve no• 
meayg.o ·, foi um consta. ··· 

O Sil.. MAR~IM FRANCleco FIL!io;- A nomea
ção foi defendida, foi elogiada. ; o governo, 
porém, soube cu .. ,prír se'u dever, nulhticando o 
acto que erradamente pr~ticara. Embora eu 
reconheça no Sr. Dr. Penna um moço de ha~ 
biliclade incontoot .. .vol, niío poeso negar q 11e seja 
ells llrn partidario exagerado e um juiz politieo. 
(Apaiado~ ; na o apoiados e apar-tes.) 

O Sn. MARTINHO CAMPOS (}>residente do co,._ 
sclho) :-Não conheço ninguem mais digno de 
ser nomeado juiz de direito do qua elle. E alie 
podia ser nomeado por urn go\·eruo liberal, 
como muitosliberae! foram nomeados por con~ 
servadores. (Apoia<los e apartes.) 

O S:n. MAnT•M Fl\.ANCrsco F1r.ao : -Passo
mos .. outra ordem de idéas. E' uw meio de não 
o c r interrompido. 

Si a. po!itica interna denob '9Qr p:Lrte do 
governo uma compl:t~ onemia de capacidade 
para dirigir as cousas publicas, o pouco que se 
noo informa de politic~ externa e quanto chega 
p~ra justificar o. posição da dissidencia.. 

Na tristíssima. questiio Lo.torre Temos o. 
Bra~"al curta.r-se a uma exige·1cia desarrazoada., 
excluir do soa ttll•rj,to!"io um :t.mjS'o do paiz par l 
que o illus\l'e proscr·ipto, '!UO e<tal'a a· tres 
diag de via.g1HU d ~ Moule\~idéo rstire .. sa pa.ra 
Bucnos-Ayr s, ist•1 é, a 14 horas de '·ing-ern 
d11quella cid~d :, sem que 9 governo da ft-,pu· 
blica 01·icnhtl so aniro.e a pedir ao governo a.•
(Ç'Jntíno a rnea,na cous~ que exige dos minis~ 
~ol'los bra;!;ilciro~ ! · 

O Sa. Ut.ns~., Vbll<NA:-0 Sr. Lator•t•o nãQ 
podia abusar da ho;pitalidad~ conspirando 
contra o eo1l paiz. 

O Sn M.lR~rM FR.u-rcroco FrLno r-A o~~o 
r··6pe;to o n·Jb:e mini~tro dos est1·a.ngeiro3, quo 
ja nos havin dito uma nol'id1do decl:J,i'ando 
que a guerra do Par·>'guay fora. provocada pnr 
di•cursos pr munciados no parlamento brazi· 
leiro, m~is a011 maravilhou "" ' cverondo que Qi 
L&torre quizesse voltar para Ja.guat•ão, onde 
est:l. a sua família doente, fizesse um reque
rimento ..• 

Procu~ei alguns autores de direito interna· 
cionalt con!:iu1tbi acura.tlamente as oltimas obras 
de autores de nota, reli tratados e convençõ 'S, 
e pallsei pelo desprazer de não encontrar um 
ptec ·dc:mte que aul:ilíao>e ._doutrina do illuotra 
minist~()! 

Te mo o ainda a iru ~ortan te q ueaLiio de Ari•
sões. que nos bat.e :ls portos jusLam •o te quando 
não temos dinheiro. quando n-'o te•nos a.ldados 
e a.e no~;.~~ fronteir;tS eRtã.o ~tbertas e as nos
sas costas po· tlefend :•r 1 

Fornos proterid>~, n~a 'primeira potenciada 
America do Sul, elll wdo o anrlamcnto da quea
tiio chilena sem que ale •nQa~aern rueroeer um 
po ueo rl~ attenç:ro os olf ·recunentoli de nossos 
.bons oft!cioa como mediadores. 

No i.nterior ao nopiraçõo~ domacratiCAs oof
{~ell.l contr' rieda~es ; UQ ~~tecior iii.mio.!le a 
no<!i\r importan.~il.. · 

EiJ. a verdade ! 

Era ha dous annos, Sr. presidente, nea
ta camara, chavão de todos os dia cursos, 
legar corn tnum de tod<H o• exordios, lestr·ibilho 
de todos os ~ethoricos, o elogio da eleição di· 
rr,cta.. Ell~ ha. de sepultar todos 0<5 uosso• ma~ 
les, regenerar o nosso systema de gove~no, 
trazer, em su mma, novidades p rovidenciaes e 
bem estar geral, e:cclamava-se então. 

Sem duvida que tudo é novo. Temos gabinete 
scmprogra.mma; Ecad,ero o. e.ncerra.t· diecu.s!õe., 
fóra de tempo e a occup~r a. trib11na durante 
longas hora!, para queixar-se dos quo falla.Ill 
wuito ; temos deputado da maioria, que não 
quer que se responda à f.~lla do throno; tudo 

· mudou, St•. preaidcn to : tdo pasado só nae fie ou 
a prorogativa do orçamento~ 

Do que vai dito por mim não se deduza que 
eu tenha quulquar q11cixa pessoal dos nobres 
mimstros. Separo-me de SS. EE:x.., '9Qfque o 
g •binete uusantou-se do meu pMtido e conse
quonterncnte dos int~ressea do paiz, Voltem il-0 
posto q11e ~bandonararn em mi hora, e euacom• 
panhul.os-ei com o unico valor de que diaponho: 
a minha dedicação á causa da liberdade. 

_Nada querendo fs.zer ,o ministerio transform\l 
o parlamcllto om uma assemblét de gente in
util a cuidar em um jardim de inüncia-

Queixa-se o nobre presid mte do conselho 
das difficu Ldadcs da.s circuw.sta.ncias acltta.e>, 
<JilC impedem out"a occupação que não seja o 
preparo dos Q.l'Çnmcntos. Mas nem isso S. Ex. 
cons~guiu! 

Peiur~s condições que as acttln:;s atrn.,·es
snvn o p'liz, quando era dirigido polo gnbineto 
d" :3d~ Ago•to. 
Víolont~ opposição, i c11j~ fronte poroi•tiu 

o nab.·e prc•idente do consolllo, lhe não con~ 
ceiia urn m:.un.unto de tL·egu.as, nem rnesmo om 
hGroonag •In á actividade des '" vo!'fida. no prG
paro da victori~ nos.ca.rnpos do Pnr~guay; en
tretanto essr) gabin.t2te abriu o Amazoua.s o 
outros grandes rios, que corl!Ltn o aólo bra.zi
teiro :>o com,uercio cstl'an.goiro, e teve ainda 
tempo para coute,ar e :~odiantnl' os e;tudos qu" 
deram em res11ltdo" l~i de 28 de Setembro, da.h. 
em que começou n ser interrompida a. explora~ 
ção da frD-q ne•a de nma raça pelo calc11lo d>. 
outra. 

As vossas idéas tambem são minhas, rleclarou 
o nobre prosi lente do conselho na carta, que 
nos foi lida. Então porque não as realiza? 

De que vale, para qne .. serve o •i.nrles en
th11aiasrno platonico ·~ Adoptar uma idéa. " 
impedir-lhe a realização é quer r lewl>ral', no. 
phr.,,e de Sheridan, a protecção que o abutre 
costuma dar á presa: nã~ a abandona, maa lhe 
tira a·údo.! (Mt<ito hem..) 
N~o f ltam pr •texto• ao il!11stre presidente 

dn conet)lho ou pa.ra mad.A.r de t'UUJ.O. Oll po.ro. 
deixar o porl er. O senado aeabade contra,is.l-o, 
f,zendo c 1hir part · do credito pedido pa.ra a 
observação d> pauagem de V e nus~ o Sr: ~a~ 
raiva aca.b"' de decl,.,rar-se contra. um& c<lea, 
que foi aq1xi defen.fida. o mGlhor pos~ivel (e 
a.pezar disso Illal defendida !) pelo talentoso 
leader da maioria.. . 

O g8binete apresentou;:se ~Olll~ contin,tador 
·~n=~;~eriq.~v,., Q~ ~~~~~ a "'gq~lo C()l),~ 
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Exprimindo-me d~ste modo, não supfl'lnha o Quo.n to aoffreria. a éloqu~nch ele Nabneo, 
minist~rio qu -, pain no e :pir ito da dissidanei:L qo~nto padecer ia a logiea de Zacarift-8 se depa.
qur.Llq_u,r tunbiç:1o d:~ podor ~ ·qu.·lquer ca.lç;2l0 ra.sscrn com u.m g•JVCJL'll : ISCrn idéa i a.r.ll!alizar?! 
conccrnontll á s•tbstituiçiio nM cs.Jait•a$ govor- O que diri, o velho parlamento•· Martinho 
namen,aes. Embot•a moços e m S'l"- m iori·1, os Co.mpos si encontra~so ft•ente á fronte eom um 
díssident1s conhec'm de sob -jo o paiz om <p•e governo. cu_jo 11Dico acto notava! o um pedido 
vivem e sabem que é ridículo ter ami>i~líes de de r.rorog-:tti•·o. de orçamento?! 
posiçi<o novt. ter.·o. em quo J oaé de Aleno<>r, o N:io tema S. E:<. n horo. do. q11eda que oe 
primeiro litt, r:>.to, não p'•<b ser senador, c Ro- :>.pproxim\ , Si umo. maior ia o.ccidental dor aos 
<l rigu•• <los San1oo, o l'rÍ<u : iro parlamentar. conservadores prete>:tO para uma di~olução; s i 
não pôde ser ministro! ti1·crmoa do s~hit• destas bancadas para encon-

Consint.. o notavcl di rector d~ situação que trar o soifri•nl}n t.o 110 ostrncisma político, s i 
ao terminar ~l.t lhe dirija urn pedir!o ; ~or mai o ch •gar o momento do d~sc •labro,n;:o se i:uporto 
extra.nho qu ~ clle pareça a S. I>x., creia c1ue ~. llx. _.. s~iba morrer. jli qtle não s~ubc 
n0nhUJ11 pe.na.'\m··nto ro!ierV':l.do o inspira. E' vlvcr. Ca.ia. ern uomr., Uc uru principio lib1ral. 
que continne no poder. lmi t~ o precodimcnto het·oico do :.ntiga alrni-

Continuc S. E". " g•rir os pahlicos nego- rante holland -z q u.e, <(UCrcndo poupar mo.u
cios. honrando porém os procedantes d l s Ja solP.n.:. :i. &•ta r:~.trin., n:L ho~t e'l.trorn:a. onvolvi ~-
vi.cla p11blica, vol te a si mesmo ; r.ç:~ justi~ ao se no estandarte <b s••a r epubliea ' ia cscQn
seu p=~G "' •d() , o.dop t~ de novo o p 'Oõrn.mma de der a cnormid:1de dn. su.a. br..1.vura na imrneasi
seu partido, sej<~ d~mucrat:>. ho,je como sonb : dade rlos mares! ( Jfuito bem! .lfuito ben~! 
sel-o hon tom . ) O orador d fel icitaclo. ) 
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YOJ,. I IH !• SESSÀtl. - l'.AG. :w 

O Sr.Ferreira 'ViQ.nna(pclaor·l DtFl-"ERl~:sTllsSns. Dm·ur.\ OO':-~iioapoi o.do: 
dcm) :- A exemplo dos ot•odore.. qU<: mo prc- jà houve precedentes. 
eede •·~m, tomet a lihcrd"de da pedir " palavra 0 S p · . • . . . . • · 
peln ordem, sem que cnorotlnto St\iba ~i estou n. EU!tEIRA YtA:S:<A.-~uncn ottYI fal· 

't 1 I' 1 lo.t• nallos . mu1 o na or< om. 'm LO< o o c:c<;O o exemplo fa.z T · 
1
. rd d · . 

regra. o mo, ~.ou, a.. 1be a e de suggcl"u·. u. CAma:n 
Nilo ven.ho pl'Omover o. clcsor<lem : (]escjo restn- cela pro,.'denct:t: m:u~clar com " m~wr bren

oolcccr por um me in pratico.q nc V. Ex. nu '"t" dnt!! posstrcl n. deputaçao por que c_spcr., StH• 
n.•scmblén. rodem nconselhar ,;,_ di;nidadc do par- Ma,es~,da, St~pprtr esta f.,lt~ gr.w•ss.tmo. on 
lamento po":tntc o chc~c do poder c~cc utivo c. tomc.r "'""outra """h•h ' !uc '' sabodorw ~con.
nestn oce~oiüo,tnmbem mombro do cor po lo:;is- so,.lhc. f::m l?<lo o cnso n n <lbro dep_utado pelo 
!ativo, n quem foi aprosent·rdo um pt•oj octQ lbo de _J:<no~'.?·. 'L"e fal tou om ult\lno !?!;'"~· 
:1pproy;~do 0111 arnhas rLs ca.maras p;url rcccbe1· Le~1 ... toda :\ rnz.,o. ·. parece o de~p~ei'.O das lnsli
a sua s :tncçl'io. Estor.t nind~ porsundido do qnc "- tu~çoe~: c qnc .Ja as t~1110s asststm do :tos sctts 
deputação flli :to Paço. (/'liso.) prunc11 os funcraes p01 alJandono . 

z 1 · Sr. p1·esident~. a questão ó da maior impor-
O Sn. "')"': - ~· pcior que S. Thomê, t:tncia politica. Nas t•olaç5es de poder n poder 
O Sn. FEan itiRA VrAJ<:-< .. \! - F.stou tambom :1 monor discrepancio. é um vex~me, uma dia

corto d e que n5o f.dtutt nenhum do seus corlezi:l., c.mais do q uo ist.o: 6 umo. fo.ltn rlc zelo 
membros (riso); o ~ind~ ~11e til·c•so f.•lt,.do, pelas inslitni{-ües do r~ iz . Si nós n:1J cercarmos 
pe,•mittll-mo v. E~. qno o diga, lorio. si elo pre- o throno d!\ tn:lXÍmn dig nidade, queru lho dar:l 
fori vcl nüo o dccl:.rnr, o ó de nceossid>dc ' l''e cate Lrilho c esplendor 'i A c&lllar,, eonb.ece o es
não acreditamos. E~to facto prcci~o. de um rc- tado <lo e~pirito publico, sa.bo o desenvolvimento 
mcdio; não pódc ftcnr s<imento cto. censuras. das idrias qne est:io fermcntnndo ; e ostc ahnn· 
O Imperador cst.õ. ll oopero. d:> doputaçlío. (Tiila- nono seri pol'ventura uu1 bom penhor elo íu
•·idade.) Es ta não foi; o l mperadar esta á espera turo das instituições mou!lr chicas no ll~zil ~ 
e por conseqnencia dévetnos tomar uma t•eoo- A condcsc'ndcnci'' elo chefe do poder oxccntivo 
l ução pa:a sntisf.tzer nio só á disposição do regi- tem um limite . Elle está esperando o n dopu
mento, como lambem i gentileza, à nrbanide..~c, tllção n:lo lhe apparecc! (Riso.) 
á dignidsdo pe$soal da caml<ra . (Apnia<lo.•.) 0 Sn.. ZAr.t.\ :- M~a appuo~;cu um," ~"IJÓ.ça 
N~o é permiltido a um co.valb.eil·o fazer-se dl com missão . 

esperar p or outro, yuaniO mais a. camara dos 
Srs . deputados obrigar a que Sua. Magestade, O SR. FER.R>:IIU. VrA:'I:u :- N:\o lmet<>, por-
chef• do poder exocutivo 0 membro do parb· que nõo <.Í o quo ord ' na o ros- imon to . 
menlo qua~do se trata da sancção, a.gnarde em V. Ex., Sr . pr,sid~nta, tomo ~shs minhas 
vão o. dcpuur.ção que não lhe appa.receu. Acho r l!floxõcs na con sidJtaç•lo que lho parl!ccr·, cer
que eslamos mal: :llóm dn que esle Ml.o <i s a- t.o d o que olho co 1n muita pr~oCcllP1Çii.O , s enão 
cramenur.l , entra como elemento na confecção estrom9cimonto, par:t nst -, facto qu" ho. d<> t~r, 
das leis. O poder IGgi•lati\'O não póde apres.,o.- fúr.t do puhm~nto, um;> r~poreuss•in muit.o 
tar-$e ..o poder executivo ou a.o poder modera.- mai s c:-.ten•a do qno cogit.tm os nobres dc)JU
dor aeniO noscondiçõos da lei: a Joi á regi- dos . (Apoi<Z'los.) A c:u u;u·:. não J'<ld' Jbnr 
mentu da rAnmrn. . · . nr.sta po~iç:õo. porque collo':>--s• :tbai xo da ~uc 

Por coneequencta., prctertdt~ esta formalidade, clev~ o~cup1r na v t<la u•n suuplcs cn.valhetro. 
fica. prejw1ic:ldo um elemento e~seocial nl\ con- qu'1.nto ma.Íll uma a.Jii.s''lln hlcia que repr r.~~nt:l. a 
fecção das leis. Istu ó muito grave, õ muito se· socicdnd) mo.is fina, mais elevada c lU ais culta 
r io. Depois é um facto que n un ca se verificou. I do pai• . ( Jfuit~ bem: m.uilo bem.) 

------~-~~~------
v. vr.-i3 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 29/0112015 16:D2- Página 27 ae 55 

Sessão em 12 de Julho de 1682. 

VOL_ 11 1JA 2• S~ÃO.- PAG. 25'< 

O Sr. Tho:anaz J.>oYnpeu:-Sr . 
p•·csidcnte, nlio 1•retendo tomr.r longo tempo :i 
ca.sa; coml'""h ondo a ncc•"bidade de di•cu
tir-se com ~ maior brevidade. os or~~men tos 
re ta.t"da.dos p.ora q 11c até no fim dc>ta e ~so;iio 
poua.rnos vnl-os convertido!-! em lei, sem a lle
ceseidaca de pt•orogaçõos ou convoc~~·ões c:>:tl'il.• 
ordinaria~. 

D&a~jo apenas Í:t zer rapidas "bs-1rv::çõcs 
sobre o orçamento qu~ presentemente se dl'<CII· 

te; o~s~rvaçües que em ll<'d" serão contrari.a 
ao parecer da corumis<ilo respectiva. 

Do algwn tempo a osta parto not:v-sa no 
paiz um certo m:m estar cconomico, motivado 
pelas causas qu~ determinaram a crise da nos•a 
principal indttstda. Refiro-mo á crise do lavoa· 
ra, que de anno par:. a.nno ma.i> se a ccentull>, 
omquanto se proeu~" o meio du raerguo\.a. 
do ab:&timontD em que cahiu. 

V. Ex. deve estar lombr.>do de 4uc desdo 
11373 o gov·~rno , s~licito om acudir " este 
rawo principal de noss:. riqttcs.- public~. pro
curou eonhocel' a extons'ão e in\onsidH.dn doH 
ma.les quo o alfugiam para debellal-os de accür
do com os conselhos dos intere•sados e o• ensi
namentos da experiencia. 

Por um inquerito, procedidG nas provinciaa 
do norte e sul, vo•·ifieen- se qa e só em 15 dellas 
a divida. do~ agricultores montava a 139 mil 
contos, l'G(!:alando a porcen t:.s-em dé juros exi
givcis ou pagos de 10 a 18 por cento. 

Esae estado, quo, de então pa.r~ cO., não ~e 
se tem modificado senão para pcior, vai alar· 
ma.ndo os animas patrioticos e preoccupando do-
lorosamente a. attenç"iio do todoa. . 

DOl<l. asaociação, interprete immcdtato da la
.-oura e commercio, c 11ja ~do est.:í. nesta ~urtc 
investiga ndo as origens o meios de· combater 
esse m~l, levou :i. imprcnsn. o result ·:do no oetu 
ostur\os aconselhando, carno remedio especifico, 
"" instituição do creruto rea.l,patroeinado, seniio 
gerido pelo Estado. · 

Não Mi si est:.•t:ei cngan<sdv, lllaG, tanto 

quanto me foi dado estatuir analysc Bllccinl:L SO· · 

bre este tLssumpto, adqueri a i fitim~ convicçlio 
do c1ue a inthustrb. ~gricola entre nós nito attin
giu tal estado do nb:1timento que pre.cise, p~ra. 
subsisti!·, da dire.c tn. n immedbta intervenção 
g-ovcrn• ti v a. Mnl do pai~ si fura isto ex, cto, 
porquo cht-gart~.mos ~o ult imo s-ráo de con
sumpç.·7o, 1i h\t clobilid:&.dry, qutt fôra o.prcss:t.r
lhe :1 mot·te alentai-o art ificia.lmcnto. 

Estamos :~coslulllndos a ouvir rtuoixa~ parli
d>" de todo• o• angulos do l111pnrio sobre o es
tado prcc.orio das industrias, do eommercio c 
até o las propri~· lc\t ra• . 

Entt·et>nto o tt·ab.o.lno pNgl•es•ivo que so 
op~ r,c no seio de todas as classe; d~ popu!aç~o. 
avolOJmn-sc do nnno par;t a nno orn ord •m a 
pr:>d11zi1· :JUgo ucnto da riqu~za. que 11". tradu.,; 
immeo.li•t •m~nto pelo croscimonto d.as randa>< 
publi··as . 

Sofl"rcru ce•·tame;nt•J •rm certo wal estar reh 
ti 1·0, i tlh ercn te " tlldas :cs ind11strina nMcen t~• 
I.!()Ul0 as ll06i HS , 

De <tllO pL·ové:u, ó 11uo no-c .t.ntmr,·c ,_,studar . 
Actualmen~' o estado da laYour~ . compara

do a.o de alguns an nos atra.z, uão é., a. ec.rlos 
respeitos, o mais prospero. 

Nol:l-se, por o~emplo, que o DOSI!O principal 
genei:o agricoln, o e<>fé, de i 8T3 p3ra c:i tem 
ooffrido uma depreciação annunl. 

O Sn.. DuQuE-E"-rnAn.l TEIXI:m,\ :- Não; <i 
maia recente. 

U:li Sn. DEPUT,mo : - E ' muito mais J'C-
~nw. . 

o Sn. Tao)ol.<z Po>~PEii: - E' do t8i3 par"' 
ei; t~nho aqui dados que o compro'""~ · Ha 
duas maneiras de ,·critica; esto dcJ?rccuu;io : 
pela. cotação tln t"'"C:~ do Rto de Janotr o, c pela 
dos mercados consumidoras . O r •sultndo destas 
cot<'ções demonstra o acerto da minha propo • 
liiçao. 

O SR. DuQUII:•CHHAU~ TEtXt::II\~ :- Yej~m''"' 

.J 
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O Sa. TuoltAz. Ptnu•y.·u : -No anno de 18731 A maim· offcrta~ não corre::poo.dendo it{ual 
a ::..r,.obu rle café era cotaria no me1·e:1do do Hio c.oo :umo! tend'31 necossariamentG a depreciar o 
.lon~it•u crn 1()~[~8; em 1877 em !0,~150; c em valor da prodncção. 
1881 om O;)S'JG, tosult •nd•J, portanto, uma de- Ern rclaç~o ao cãfé do Brazil, ha a observar 
Jl1'C:ci:.ção de ann J para ~nno. que, o.o passo r1u-a em Londres o do outras pro-

O Stt. Dt:QUE F.wmADA TKlXli:lR,\ ;-Qual el'a cclcncíal, s-,!,,·e\udo da A•~erica, obteve_ de 
a -cv t.aç3o ew J8:7U ? a?ll? p~r-t annn melhor cota.~~ao, o nos~o ~o~r~n 

dnmn•t,çlio no preço von .. t, não cons~gumdo 
O Sn · 1'HO;\LI.Z Po)WEU :.-Não lenho & dG alargar conside!'avelmenLe s~u conBlll'l:lO .• 

1870. . O caf6 da. Arnej·ica. CBlltral !;;i imJJUrtado em 
() S!<. Du<1u'~ E~~Mo.1 TEtxEmA :- Ah! 1855 n • q11a.ntid:•de J,, 32.600 quínt,cs, em-
O Sn. Tuo,Hz p0,wJw :-Tenho as da 1873, quanto o do Br~xil o ~ii m de Hi.9_J3 qllin-

,,m diant'. · \ ~aes; ~o !-'nno da i816 o da Amor:ea C~n-
Ao mesmo tempo em Lonrlres en no pri- • ral fot liD[JOI'tado n• reloç:c? de 128 qU!n

meil'n ann 1 indicado, 1873, por u 2 !:bras de LMs. crnquanto o do Braztl o!·" na de ~Ü8.(JOG ; 
o;fc 84 ,chillings; c:n {877 _ 78 ~chillígsn ; fi~ lme ,Le no anno de 181? a Amonc~ Ce~
om ·J88l-4H scnillings, como rndhor so vcra tr.tl envrou aos met•cados. mglez •s 2o0.5_7 
rlu tabdla. S(l''ujnlc : q~tntn.es, cmqunnt~ o Brar.~l C:IportrJU al?ena.s 

o 2-?6.044; por consequ.encw. uma quantidade 
m·-nor que a Amcrica Central. 

Preços elo ca{d no Rio rle Janeiro, New-Yo,·h Se;runda os 'luadro, e LatisLico> do Board o( 
'' Lo»dres de i872 atd :1882 Tra•la, tem sido esta a ímpot•tação do mfc uo 

T~Nnô médio da.s qunlidadeR ; Primeira boa 
l10 Rio de Janeiro; Fai'l' (regula•·}, em New
Ycrk; o Good Channd Ho"'.tin(J, em Londres. 

~·:ti !' f:il rg ,c,. 
em Xcw+ l~or.tl Cll=\llni.l~ ll<:li.üi:j;.; Clu 
Ynrk, jWJ 
lihr:J., 

iíl ~tliUin:;s. {IJ ru:ul:l~.~ 
!1\ 
Hl 
i'~ 
71. 
78 
r,~ 

.)S 
~~ 

48 

\) 
... 
I 
G 

!li 
7 

A dilfer.~nçn d~ 1B80-1SR1 ()xcerlo ,, 20 '/o. 
produzindo a lnvourn, s ·guwlo o c;,]cnlo rle uon 
dos nos.os collog-~s, c ~r(\juizo dG 7,1i00:066$480 
o de 006. 715$64Z ao EstadJ, como •~ vê da. sc
guin~c dcmonstraçii:n. 
Uma nrr"h~ de cafci em 1.880 .. 
Dita ~m 1881. .............. . 

Difler·,nça para meuos ...•.. 
Diíforcnça de 1$508 na exporta· 

ção rln 1881, sob r~ 17,067.0fi0 
arr .. bas .................... 7.670:066$480 

lteducção nos direitoa get•aes 
de exporta~iio 9 "/o· •.... , • 690:355$983 

Dito nos di•·eitos provincla. ·s 
4 jo ........... ,.......... 306:802,$639 

Di!forença para a lavoura o o 
Estado ...................... 8.667:825$122 
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No a.uuo cor.·cnte es~a p1·oàueçüo jà O maio"r; LÕ ~O r:-l ~,.;. ~ ~ ~ oõ 0:: o_: 
a. média h~ja não póde sei- nGUJ de 5$000! ~ ~~~~§~~gg.~~!~ 

Vê-s2 que, a n:.lo ser o anuo de i8n, ac.cusam _ . . 
os domais um·< depreciação do g~nero, cujo A r~laçi!Q1 do a.n!lo de i855 po.ra. o de 1879 
~erm~ ~t;noramos. .~llaS causas, porém, estão . (oi ,1>ara a Am~rica. Central quasi oito vezes 
suboi"dma<Lu. ~" letB q'u.e -.e guiam oa ·pheno-~· m~~our, emqua.11to para o Bruil nem ao menos 
me1101 SClJIIOIIllCOI, foi ·dupla, 
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~ moamo facto deu·se com o princip:~l dos 
pa>zcs C?n<utuidore, do nosso café- os ~:s. 
L:<Jos-U~1doo. Em _i 85S foram importo.dos ulli 
29;000 l1bras de ca.fc rlo Mcxic•>, no valor d~ 
6:'>00~ ; em 1868-882.500 libra< no valor de 
224:0(Jf!$ ; em 1876-1.878.300 libras no de 
500:000$; em i877-C.7 8'ii.C~3 libn>s nu vnlor 
de 2 ,000:000$; tina.lrnanlc em i88i-i3.91i.900 
libras no valor de 3.500:000$000 . 
· O Uraúl expOrtou para a União Arncr ieau:l. 
em. 1872- 194.250.000 libras de café no valor de 
47.000:000S ; o:~ 1881,.... 239.250.000 libl'aS no 
valor de 71,0~:000~00. 

I ato <tu~r dizer que o Mexico està. e:<nonaudu 
!Jara os Estad 18-Unido~ m3.is de sete ·vezes :l 

quantidade do café qu 1 export:lva ha 10 a.onos · 
e no vabrcorre .. ponci ·nlc. ao I ,;J S~O .lfU'' oBra: 
r.il ~<penas uuplkau sua exportação. 

. A ri!publica de Venezuela foi ta111bcm u>n:L 
;:>Odoroaa eoueurrent~ do nosso producto Msse 
mercado. 

Em 1871 e:s:porton para elie 20.100.000 lil11'as 
d~ ca!<i no yalo1· de 4.100:000$ ; e en1 i88t-
42.24o.ú00 hl>ras "0 valor ae 1U.400:0<J0.}000. 

O au:tmen~, port..~Lo, dc•scs paizcs fui par:~. 
o Bra:>:~l . de 50 •/o. Von ' tuela HO 0 /o c Moxico 
700 °/n; no mesruo pe•·io<lo . . 

Eu: r~ce d_:stes factos, cuja demonstração 
o<tàt1 st>ca nao póde ser n~cusarla o c. fê do 
B>·~>•!l, pob concurr~ncia do do o~tras ;woco
denc •a~. ba~o ew rct•radn nos granJa< m:!rca
doa consum•dorcs. Esta concu1·rcncia da Amo
riC7 com o de outros p:~itcs, ligada ao fi>cto d:1. 
ma1or preducção deste g~no.ro no Bl')IJ.il , Lem 
tlct"<!rminado o deprecinmcnto do seu valor ve
nal, tornanJo a sua exploração de tal sorte 
difficil, que t• l•ez dentro em poucos annos ella 
tenho. de ser abandoMda ou considernYel
meat3 minorod::. no nos•o paiz. 

Este estado ó •em duvida digno de estudo o 
~renh·> de uiJ?ouJrlajes; tanto mais quando nã" 
o o cafó o unleo g-oMro da noss.~ iwlu•trio, que 
:~c tua.lmento soffrc. 

A ~mar a. deve estar lcml••ad~ de q uc no 
annQ de tll78 ou•irn , pela <~ rgio autori >.a lo do 
gove~no e da illustres represcntontes,o ccho das 
qt.~ o .i:s.as dos propri :LeU" i os ·de ell';enhos de a~
~uc:~.r de uma lla,_ate .da provincia. de Pcrno.~tl.
buco e r-ost ' r'(mMnto o de outros de diff
ren!es proviucias, lrazenda cada qual o eon
~n~euru de seu~ in(o ·tn niO!S agricol_t~~, o 
lnfuraHçõe• do estado pNeorio d .. >Ono. abra n . 
g~d~. pelo mal d~ canoa, que estende.-se á pru
v•neta d~ p .. rnambuco, á d~s Al ·gõas. creio 
q •>e á. pro•ineia. d • Goy•z. ao norte da do Rio de 

. Janoi ro G a parte da d& Ba.hia.. 

UM Sn. D:t:PttrA'OO ; - Sers-ipe lambem. 

O Sa. Tuolol.\% PoMPKU:- E Ser:;ipe. E•te 
mlll da o>lrll. font" d • nn a:. riqoo·<a. agrícola 
tenda t&mb~m a a~gravar-se , si não se towar 
_prompt& o iotelligenle providencia. 

Pelas :~nl>lysca f •i\as por em in ~n te a profis
oionaes &obra a molestia d.. ean na, analyees 
procodidas niio só no p•iz, e<>>UO fóra,che,q-ou· e 
a coneluaiio de quo o grande mal d11ua.induotria 

provém do depauperamento dos terrenos, em 
que está plantada. 

C<.m os mclhodo; roti neiros que temos, com 
o pouco conhed mcnto profisoional que, em 
regr:, gJlr:d, pO·'IiUO o nosso lavrador, com
preh~ndc-oo facilmente. não ser c;tc um mal 
a remediar-se de um dia para. outro. 

·O Sr. consclhoiro B;:,.rão dP. Capanoma, na 
-analyse qoc procedeu d"s t<>•MI.• em que esta· 
Yant pla.nta.da., :LS ca.nnas de assuca.r n4 proYincia 
de Pern embuco, no disb·Íe(o do Cabo ... 

O S~t. P EllETI'! :- A molestia das canuaa tem. 
se m~nifestado o.ro terrenos, que nunca tinham 
sidil cultiv ,dos. 

O Sn.. THO~!AZ P•l:III'Ev : -... o conselhei•·o 
S r~o de Capanom1 verificou que nesses ter
renos havi .. :>uscncia d ; phosphato de Clil. . 

A ?lesma e. n~lyse feita. no 11or_te d~ pro ... -incia. 
do Rto de .Janotro pelo Dr. Cmn1nhoá, indicou 
ljUC nos tcl'rc!'os de9uissamiT, Campos c S. João 
da l3arl'a hav1a <tuas• campletn nusencia de8te 
pho•pha.Lo, q11e o o principal agente d~ quanti· 
dado sacearina. da canna. 

Quando se !-i3.~ que não aó esta gr:lmi.nea, 
co"'o ta1nbem o ganer~ principal da nossa in
dLL-tria, o café, dctuaoda.m 15•/odQ acido phos
phori.co, cooni•r ··hende-se que será pr<)CÍ'<O urna 
C1Ulpleta rcno,·nção de rncthc.dos agricoJa, po.ra 
fJilC a nossa. industria continuo a prosperar 
como dantes. (A['a~tcs). 

Por estudos f.,itos acerca do mal <JUO Maca a 
nossa lavout'"• os S.!;"riculto~os pretenderam dC.:l· 
cobrir- lhe a caurn, já na f:tlta d~ capi taes. já 
oa earcncia de br-.1ço~, ou :\usencin de credito 
· '~ r i colo. . 

Nilo ro1c p:u·ec•' ser cst", colllo aeaboi de di• cr 
o ntotiyo capital . das dilüculolades qac 3SSO

bcrbzm a nossa iuclua~la agricol~. 

N'io falt•m certamente capitacs â iavout·l do 
sul, 'l''"udo o numeraria 8t1P '''~buoda. p •ra 
iodustria.s mrntOS lu c-r-ativas 6 . .instaveis. para. 
c1nprGzas M eJ~i to contestavel, ou fie~ mortp no3 
cofre• ~ort·,; d •• i natitoi~.ões de credito. 
Segundo~ declnr;•ção fe ita pelo c~·prcsidente 

do conselho, t inhafn o• bancos da côr to em de· 
po,•ik>, <>~6 b •ru pouco tempo, cercn dG t uO mil 
~·onbs~ 4u!! ea1 VGl; de !".C applic:l.rcrn o.o me:lho~ 
aproveit:•mento d<'> svlo, con!Gntav • no-so em rs· 
c ·bor ~ porceo tag~w b:utearia, nuncn. suparioi· 
.. 3 ., •. 

Observa·3C laroberu que indoslri:us. c"nsumi
doras de g.•.tnd ·s soauu•• de din heiro, pro
speraw a olbne n 1.is, emq ~a.nto se rorma.rn assa
ciu.ções p~ra lev~r por diante ngig-antados pra
jecLos ele w elh.or;t.mento ma.t~l ria.l~ entre os 
quafH o de noslJ.n viaçã~) f~rre.a.. ~ ~ 

Ningucrn ignot•a. qoe, de alguns a-nnos a. esta. 
porte, sobrol.lldo depois da 1 '72, cs t • via.ção 
tem tida grande incremento; n~ sendo a cus
teada pelo E•taclo, mas a• 'I u •• o foram JlO" 
"''Pitaes particula.r~a e por COlllp:LJlhiae, as·.ma.is 
favorecidJa. 

Nota-se. por oxemplo. e~t'- incremento, no 
dcaenvolvilnento d~ij linbaa ferreas: 
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Desb o:.ten•ãD kilometrica. de estrada de 
ferro, apenas lllll ter.;.o pertence ao Es tado . 

Ora. quando lie sabe que par~ o cuateio e 
e~>ast!n~>ão desto. rede ds estra<la•; de fet·ro 

fazem-~'-' precisas avultadas som mas de dinheiro, 
não ~ pó de :.dmitlir ' que tenham fultado a l a
VOU!'~ do sul os capitaes de q ue ella precisa. 

E esta affirm"çíio é ta.nto inais verdadeira 
quanto sabemos que, a não serem duas ou tres 
esll'adas de fat•ro privilegiadas, as d~mais , con
traída• por companhios; não correspondcm aos 
lisonjeiros reaultndos ••pera.dos, notada.mente a 
lluana, Sorocabana c outras,cujas rendas s!!o in
sufticientoe para o prOi•rio custeio . 

O.utJ'O f o ciO cconomico que demonstra suo~r
a.bunu.•n cia de capital ó o agia dos notHos i itu
los do di vid ' publica.. 

Ensinnm as cota.çõe• ol!iei<1e~ ~ue, durante o 
a.nno cOJ·ren le, as apolices de i :OOO$ têm-se 
ruan tido en tre 1 :070$ e 1:078$000 . Porque 
ess-..< capitae.~ d ··positados em IH ncos, empre
gados om compa.nb.i~• . que ' ' ''da. rendem, sm 
outras inclusu·ias pouéo lucrativas, e em apolices 
·h divida publica, nâ·) s~ ~ncaminbam para. a 
lavoura~ 

Ter:l., porventur.._, em si força repul.aiva que 
,.fugnnte. p•lo ~implP.s :18pecto, qual nova. cn
boç.a do Moduza, os que a enfrenta.m ~ 

Nll:o o cremos. 
Ou " hwourn, apezo.r do credito territorial, 

da hypoth'lCD. que ofl'ereoe, nii<;> inspi..t-c. g·raude 
cnnfio. uçJt , ou exigG dinheiro a. juros Uio modi
cos o pra.zos l<io longos que não é possível ao 
particular f•ter-lhe cessão dos seus cnpitaes ; 
cm. ainda, os requer muito m~is do que lhe é 
proci•o. (lia um apa•·to.) 

Nem este ph~nomeno 6 novo no nosso p~iz, 
nel!t eou outros de que temOI! conhecicnento. 

Verdadeiramente, nunco. faltou a ella o ca
pital necess&rio, obtendo superabundantcmente, 
cowo d5DU ncia a divida dos "S'ricultor&s no 
Br.,z!l c pai1.cs m11.is avançados con ch·ilisaçlío. 

Em .Fr:o.nça, quo pas•c. por modelo o euj<> 
prosperidade não pódc ser posta ccn duvida. 
a divida. hypothecaria teve este desenvolvi
mento: 

fr.• . 
A' t do -hlll:oo de 1830 ...... . 8.86~.R~451õ5 
» " • ~ 1832 ....... 11.233: 265,778 
~ ~ • >> » 1840 ...... .. 12.544.098,600 
» » » ~ » 18iô ....... 20.oou.ooo.ooo 

D& 1820 a 1840 cresceu ella na r.tiio de 14 •/o; 
de 1840 :o. 18i6 na de i 6 •/0 • 

A :tggt•:o.vnção dad<vid>~. hypothe•.!:lrianRo on
torpeceu o desenvolvimento agríeol11. deite 
paiz, embora tive; se ella. attingido :1 uma. cifra 
elevadissi.roar que~ aceitos o::i calculas do i ilustre 
cst,.tistico francez - Vacher - representari:t 
ii,60 [lOr 100 do valor da propriedade territo
rial, servindo de b3se o anno d1 ft>76 .quandoQ. 
valor desta era. estimado eru 1.72.300 milhões de 
francos. : / 

Na Inglaterra os encargos resulta~ tas de di
vicloR, eontrahidos pelos pr., prietarros ruraes, 
de 1!357 a 1875, no "alor do 1,500 milhões, se
gundo as a valiaçõe> de Cairo, imporl3r&m em 
crescidos sacrificios pecuniarios,attendendo-6e a 
que a taxa do juro o amortiução regulou, termo 
médi1>, 6 por 100. NKo ob&tantij o ,·alor da 
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distas como Thiers, fi·nanceiros praticas, como 
Audritfret, patentearam a :in1nidado do aya
tema ; a corrente d' opinião e:a mais puj~nte, 
por.1uo arrastava de envolta grand 's esperan
ças e illimitada• promess~• , as classes s offro
do,·as. 

Foi \Volowski q uem am 1838 trouxe w 
con hecimento do publico francez a instituição 
de. bancos agrícolas populares, ta e ' como exis
tiam, havia mais de 60 a nnoe, n a Pr~s;i&. Sllb
Inottida a idéa em 18!0 a um inquo: ito parla 
mentar, a tendo feito caminho na opinilo.pu
blica, apoiada no parece~ de algun s economi'l
tas francezes, foi em 1851 formulada em pro
jllCio e al'reseatado ao conselho de cotado, que, 
depois de rapido examP., o adop tou, dlLndn Log ar 
á funda.ção em 1852 do Oredit Foncier. 

Por oecasião de ser aberto o i.o.qneri to sobre 
IJSS& institu içl(o verificou-s ·, que na Allemanba, 
dopoia da i nstituição do credito terrttorial , os 
c.'l-mpa11eze< se sobrec~rregaram de maiores 
encargo ; financ.eiro;, endividando-se da um 
modo espantoso -

T..J.· é, pelo menos, senboreo, o <J.Ue affirma 
u m e.conomista. fran eez, o Sr. Hyppolito Passy, 
quando declarava Gm 1856 q01o a situação do> 
camponeze~ da Prll,sia se tornàra mais de!espe
radora· d lpois da diifusi!u <lo c redito "-I:P'i•:ula; 
t~stemunho que completa o• esta·los foitos om 
1850, :i ordem do go1•erno.por Bienay mé, .quan 
do veriticâra não ser maiot· de 000 milhõos de 
f ranco • oe adiantamentos dos o:mcos tcrl'i to
riaes allemães, a.poz S:l D.nuos de c:s:: ist.onoin., 
dos q ua~s uma imig!lificante quota cabia aos 
proprieb-rios. • 

TentatiYas ~e ins tituiçõ1s ig nnes, na Bcl
gica. e Pru~!:i ia deram os mais desa6~~osos re ... 
sultodos.Na Belgica, onde a agrieolturn ch~gou 
mais longe. não foi possh·ol itnpla.nta.l-as de 
uma aa~neir~ regular; o•·quatro bancos funda
doa~ ao cabo de cinco aunos, fora.m obrigados n 
fecb&r ns porias. Na l?rue"i:l. trunbcm n/l~ foi 
possivel generalisal-os, segando o tes temunho 
de muitos economi•ta.s notaveis. 

Em face dess •a e:.:emplo1, e sobretudo dos r e
sultados negativos produúdos em França, ó 
licito perguntarmos ; s i es"" i nstituiçiio trará 
resultados maia po•itivos a nõs, c.om o~ habites 
de imi)revUeo.cia que nos canct erisam. 

Recordtr-llle do que um dos hornus que maia 
tem tomado a si a p roJ>&gaçiio do est11do agri
eola na França, Lo.eollte·ax, escre•cu ainda be. 
pouoono seu Livro Economie Rurale afilrmando 
que o Credit Foncier só tem produzido em re
snltado o ope~ar como uma. bomba. q_ua suga dos 
campos os capitaes para as cidades. 
Ant~riormente já. Mon!!y de Mornay havia 

dito que • uma gre.nde parte dos fundos tomadoe 
sobre a propriedade territorial não ae dseti
navam a operações agrícolas, e q·.>e o ag ricultor 
precisava maia do credito p essoal que do terri
toria.L" 

Em i8S3 escrevia um notavel e couseieneiuso 
e110riptor francez, que c nessa data a impor
tancia do ea 'Íta.l do Crédit Foncier era. de 
i.500 ;000.000 de francoa, maia ou menos, to
cando ã propriedade proYincia.l menO& de 
250.000 . OO!k :. 

E aer ea.eentw:. que < sens resulbdos qua.nto 
a.oa int:.ere3ói li5 doa a.ccioniata.s er \m bellos, 
porque recebiam 2.5 a. 3~ •{. de divid~ndo; mas 
para o fim in s tituido pelo leg"islador, facilidade 
d~ credito a propried·1de t•ural, e liquid•ção de 
1Sll8.S dividas, e~~::t.va.m Longe de attingil-o.» 

No saio da propria admini,stração desta insti
tuição, rep~tidas VJzes denunciara.m o desvio 
de seus fins. 

Em 1856, Hai!ig, presidente do c?nselho da 
ad:ninis tra.ção, di rig-ia-lhe as &}g"Uintos pa-
lavra.s : , 

« Prosegui, emprestai ainda maia; nil~ dá.s 
á p ropried1de & qua.rta parte do que clla pede 
e mult~ menos à. agricultura ; e no omtao t.o en. 
(lro~ramr:n., vosso dar & um9., eomo a. ont.ra, o 
eqUivalente do qao perderam, isto é, milhares 
que emigrar:..m por uma v"!z . . :. 

De o1u s proprios relatorios se evidencia que 
a par te de c rodito conc.oJ ida .á lavour ... r epre
senta uma eentessimo nas operações do Banco. 

Repito : em vis:t deste malogro dai promes
sas da. Íll.!ltituiçãl do ereditrJ territor,,.l , será 
con.-eni, n te implantai -<> no nssso pliz ~ 

E qnando fo•se, dado que· o Estado pudesse 
g arantir um capít:>l de HiO ou 200 rnil contos, 
perguntarei, si ess l au~ilio directJ e:oncedido á 
la \lOura, a princi,>al de n •SSa< i ndu strias, não 
lhe iwpol'i• t•igorosa obrigação de ampliai-o 
a outra• industrias, que p•·ecisassem d.·> igu"l 
protecção ~ · 

E; xis te '!-ma p >rfaita harnnn'a, uma rela.çllo 
de nmuedta t t affintdat1e entre os phenomenoa 
productores da rique%a de um paiz. 

A prcdncção, por e:.:emplo, estâ limitada pelo 
eonoumo, e •empre qa.e uma protecção indevida 
ve1n nugmentar os r .!CUrsos da agricultu.ra em 
proveito de um ou de outra, rowpe-se esse 
&<J.Uilibrio estavol, produzindo uma de>harmo
nlu prejudicial ao pa.il:. 

Conjocturalmente podemos formular a de
moastr~ção do que resulta::i& da tre.n•gress&o 
dessa le i tioclO!ogic:., pr1cisando quaes os r~
.aul lldos a reti rar o Braúl da protecção concq
dioie. a uma i ndu•tria, que não precisa della.. 

As e•ta:tist ica.&cowmorciaes.mostr= que só 
o B,razil proàut maie de duas t ·r ça• partes do 
cafo, sen lo a j)roducção to tal deste g~nero dis
tl'ibuida eaa 18&1 pelos seg-uintes paize.: 

Rio de Janeiro .. . .... _ .... 
S~>ntoo .... - .. ., .. .... , __ _ 
Bahia . . .. _ .. - ... - __ ... . . . 

Brazil ......... , , , , • , .. , _ •. 
Ceyli!o .. . _ .... -.- _, . -· ... 
Java,_ . .. .. ... _, ___ .·._., 
Pad4ng ............. ,_. __ 
r.hcassar . ..• •... _ ...... __ 
Haity .. ... _, ... ____ ... _,. 
Ja.m .Lica. .... .• ............ 
Porto- Rico .......... ____ . 
Laguayra e Marac.aybo •. •. 
Gua.temala e Coeta Rica • • • . 
Di versos ... .... _. _____ _ .. 

Ton<. de iO!I() kilo,• 
320.000 

80 .000 
44 .000 

444.000 
25.000 
6S.OOO 

9.000 
;8.000 
25.000 
! 5.000 
10.000 
30.000 
30.000 
14.000 

660.000 
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O consumo ({88()) n:íJ :.Ltingiu :>- cst:l cifra 
fico.n~lo mttiLo aq!:!con, como se v~ da cstn\istica 
S')guinLe; 

Estados-unidos ....•.•..... 
Allurnanha. ....•••••.•... . 
l"l':mçn .....•....•.....•.• 
.~\ us~t·i~ ................. . 
Holl:tnd~ ............ . . . . . 
lldgic t ..... .. .......... . 
~ucc i a. e Norucg·a. ...•..... 
I~glat?t"rtL .. .. · .....•• •... 
'Iu•q•un .........•...... . . 
ll•li~ .. - .... . . - . - - -- - .. .. 
S uisi;n. ..... . ....... . .... . 
Hespan lui f.! Pm·tugai. ...•• 
1ln.~s!5. .. .. •....••••.... .. 
Di re J';;()S ' .• -... ..... .... ; 

183.0()() 
H6.0'JO 

5G. SUO 
37.000 
:30.000 
24.0t 0 
22.000 
20 .001 
20.00:] 
-lG.O;)() 
10.000 
~O.OiJO 
1o.eoo 
7.300 

570.00U 

Conc0f1~l010S •"!llC a pro1ec~.ã"> offici <l l p:;.lduz:\ 
o.ts beneficios esperados ~ c qu.~, de\~ido ;1. c1la, 
~l"J::nn s.ülinitados a. cmpt·cg:tr-AO nf!:SR:l ruhru·:-~ 
gr!lndi)S c:a.pita.cs , retirado•, 110~ e.onscguinLG~ 
a Ollti':ls ir.Uustria.s ; Leria:1;o3 um aug mcnt0 <lc 
prorhJcç;to fl tw'n.o caJ;o de ci n~o .:umo~ :pr,dc:·ht 
SO.l' r.:\lCtlhltlO CEl [3(}!) mil t r •l1.Chdns., . IH'~ J\OS <let 
un1 tc r•;v de a.ccr-osciato : o '·luc aco :1.t· ~ccrin. ·~ 
úl>.;cr·.-:>-so já r1uc" g"utdc !H·oducção do ~:,f o 
tra.z em l'CSlllt:'ldo o dcpt·ocbincr!to t!o gcneJ•o; 
~::onllo {\in:1~ mn."s ox~r)sgly~, o pt·oço t-:tndCI':.i. ~~ 
dc.;;cc~ a. n:u llh*cl inf..·rior . ao nctn.·d, 
t'C$11lt:1.ndo ll;~)Ji ~~llC Od g:t3lCS fl J jll'OdUt! l;:itl 

SOJ·iaru t:t·~s , cluo nem :1. p~·ot 'C\-Õ:O hHlo,·id:'\ <lo 
Esl~d~""> sct·i:~ snfl1t!iü:lLc p~lt':L Cllbl'i !-os ; :tC Ci"~:t
cimo. pm· COIUC.~uint··, d~ mnl o:.; t:w Jifll'.'\ a f"t\1-
d1.1Cbi', o nrn gr.l\':unotlú rc:::;ponsalJilid:t t!C p:tl'a 
o 1-:•t:vlo, por pro:cgcr •una indn.<t,i:\ de l"'do
l'~twi.'l. a outr;t;, sem r.,j:ilo ele ser . 

j\f"rs! $.1·. f>lô)Sit}cnl.c. a.1~:u r}CS.S.'lS ÕCSranla• 
A'('U.~ fJUC s:i1J intuiLi.v:-.s por:.1nlc :t .seit.! Ucia t•r()• 
nOJnit·n, onlr :\s h a. da C.'\ractet• morn.l •Jit~ n:it) 
tlC\'Ot"hua ser c~•tnocht:\., pelo le.;~::sl n~h!' . 

Sobro •J'Le h.;.scs se o:;talJclecrwia o crc.lib1 
\Crritori:tl '!Sob que garan tias so rarl:un os crn
prcstimos 3. ) •. mgo pr~.o c a juro modioo '! 

Sc.n du~ida, e:m1o dimm tts propos:ns :<pra
scnL~das c co:no i ndic:t a natur~~a dn insti
tui~io. soúN o C.'l.pital iuunovcl, solJrc o ucm do 
raiz. 

Pnr:. :;:ornllLir, pcis. o capit:tl tomado, ,çct•ia 
pl'cciso umn propried1l.d-~ do certo vn.lor ; ~, 
como a pro; •l'i·:dadc tet·t•iLo"bl entro n6s pouco 
valor tem, n menos (!UC nã.o se!ja cxte ns.1, n.con
toceria q11e esta va.ntagem só appt·ovcitat·i:t rls 
grandes pro;wied \des. 

gm '<O~ de_ se•·, pnrLanto. um propulsor 
dn t·iquaza clú paiz, seria apenas u.:n moio de 
estimular .:s grandes propl'ietarios a tornn~·cnt
sc ainda !H~iot·~s e ru.a.i5 prodigos. Não ó cot
t.amcn t.e este o idéal do um p·lb; novo c de 
brga perspectiva, de um pai~ que peci~' ~c:t
b~r com a e ~·er3Nidão e charn::u· a. sou seio um:1. 
pcpulaçi'io nora, es\ro.ngeir", ncolhendo·a. com 
fa~iliMde par;~. 'í"' clla ,-enha de~cn\'olvol-o 
pelo trabalh o ~~ricoln. 

Portanto, niudo. rob este po11to de \'ÍSt~ , n. 
V. VL-·14 

i ns titui<~lt-o de credito t~;-ritm•i.1.l, s~ conl'~J'lel'i-\ 
cu1 m:tl p ' ra nós. 

,\l:ts pot"<!UC ~ prolccç;\J dii-ecta d~ Estado ,; 
t~v\l H~':I se mo nfigu1·a ~er unt gT;tmlo ma.l pnra 
n p 11z ; tr:tta.nclo -se de um."l d:\s pdnci:pae.5 
fontes clQ ,riquc1.."l, nio devem os pod·.·rl3s pulJlj ... 
~o~."> . m.•u:t.:ll· · os b:-:l.ç:jS c cl.eix:ll' ciu~ clla co!·l'a. 
~l ..1.<:1 da natur:.·;r. ~\. 

E ' foi"t;.t:lso c1uc o B1•núl fu~.~ D.t_g- :m.l:l. Cí)usa. 
O CSk"t. ftl~Unl!i. COUS.:l )JàO F~!C Sr!t' senão n m~ 
pt·otocção .indire,:b, mo{1~ra.dn.~ [H'Otlig.tli~~Hh a 
t od~LS ~s tmlustt•t !S. · 

~o s~io do' pair. ~ dcs t!ng-uenl-SO cspirilós 
I) H~lnontcs , :~uo C!s tud:utt as cnUS."\9 <lo~ m :lcs 
qtl.~ ac!\bo de :l J~~~nt.a:-. Pc r.~arn ollo;:s rju!! (J meio 
111!111 CCfW l: C!41Cti. Z J c lOi'Lll lll r C~!::3S for~ ·s 
ah:tti :.i;t~, sc:-.1 folcilh:u :;,s \'l.:;, s tlc corrunu~i
e:.~ão orn iWi;nch-o loõ:tt•; &.ornar facilojLrans
po:· tr . dindn !Jituio :1; L1.rif:LS d:ts o.:i~rnd:ts de 
Ce.rr:'); ft ~Cl' co;u (PJ.c os lcncuos qnc :ls mar · 
3'Ut:un J;Oj :\nl aprn\'·:!l l..'l.dos L·u•t,'"!'l.m !nlc, forç·:ndo 
o3 t;t·••nd !!-3 prol't·ir.: lario~; a. ç~ncon·o~·om pa.ra. o 
E!it:ldt).~:\ pt'.1 f'OI'~i!o dos hen~ficios.qu·~ roc~bom 
(lollc , J'- p<' · meto do u:u unpostr, Or"(ltitati\'o 
fS,')IJ :O !\ pr.-')prlcd.tth mltrg-in·\l as linhas fm·
rc:l:'l, ,.i;~ eot· ~ut:o t1UalrJlHir . D~tqui :\ ncccssi
fl . d ll c.t~ m:~c~ rt l i!':. I!:Lr ~!i l:::!rt·!!.s p:~lo valot• quo 
c ih::. p::.v.l ·111 lo1· t"Jtl1 t·,~ln~~iio :l lnaio1' ou m.onor 
pt•o!\midi.\flc do.li ~cnlros comJJ)f)J"•::ia.es, dos met·
c:u!os COHSt.l UlÍo10L'~!li. 

:\:io ,.~ :;;i :t :u~·ricultnt.\ qnc t '):'ll clircito <1 1l 
•t uolx:H'-S•'l ~ta iiHliil':.•l'CJV;n. f.kJ E•.;Lntlo; em gornl 
:l 111.1 s;t iwlw:lt ·i~ u :,s,~ c:d.) pü-Jc o d<n•c 1'8-

cl.tru r t: ,·~li! C:wo:·c.-; 1hl ~!u·. :ttf! :l_!jrn-., t ·m 
C$l:nlo pt•:·::,<la. l•:rJtl'O onlr;ts Cil 1tHl1;JI'~\rci ;1. 

!n {l i ·Ldrt de Jio\,Üo o lecd~ ~~·':.·!m •tt•c \'oti em un~· 
lf i 'C I .',:" t'~~1i~'' liOt:WCl. ..-\inrl;"l. ;HL ])OllC~ (\i :L~ ] ( 

C: l111ltll rcb tor io (a! lo l ):Ji* urn:l fú1h:t !\ l"Sún ti n~ !\ 
r"~ l· ~ ilo t!:L Expt;sir;-5.o ContincnL~l os maiores 
oJ.);;in.~ ;i. tw~.s:l n:\~ccnb inúu:stria 'lc fb \3o c · 
l'.:td ~ ;.:o.n ; ,.i íf11C n:\ J~ellft h! ic:l Argcntin:l 
r:tus~ \-:L ·.: cr.!:ulch·:\ :uhuir;lt;!'io o desonvol lfi
nV;J:lo r;uo 11os u ltimo3 rmnos tem Lido e ntre 
n•i.:. CSL1. illll H~l rÍa . 

N~\ .- xposiç;i:o imlusU"ió\1, que tCTC loga.r uo 
fl•n dô n.nno l•:-.sg!\,lo. \'Crific:huos ttesso!tlmoate 
:t porfcie]:7o a que attÍtl.r;"imm entre nós os nrtc · 
factüs J cssa. JnanufacLum.; yimos quo n. w.iio de 
uh~" em algumas fauric"s era. u l qu.e seus 
}) t'OdU~lOS pot\o:•h\11\ comretit., ~Í n!i.O COOl 0& 
111dhnros. n.o n\OUO:i co1uos de mnis: consumo 
no paiz, vin'.ios do csLr.,ngcit·o. 

O SR. DoQl!H·Bsm.w., TEtXEill-':- Mas 
temos :~s t l t•i6s. 

O St\. Tuoll.'" Po~Jrnu:-T;n(rotnnto!ls lwif!l.s 
n.dun.uelras sri:> contJ".:trbs ao gcu do;Sen\·ol
vitl"'ôOtll. 

Su. . D uQu!i!-ESTIUD.\. Tm""<li:m.t:- F. feit:1 s 
posto.riorm.onta ~\ ossas demonsh•üçõcs. 

O Sn. 1'110~'-u PollPW:- E- v~rJadc. Aind.-. 
11:1. poucos me.te.'l ura d<:~:s aossõs collog-J.s, o St·. 
F"ollclo dos S•nlo$, fez sentir da tribuna e•L" 
ifijustiç~, GSL'\ f:11tn. d.o tino, direi. dos nossos 
homens de a.•t:•do em rcbção a industria tiío 
mil c prospct'!l. ; no entanto, dn cstaLi-st ic:>: que 
pu•le org:.ni1,~r, r~li:ls muit<l impcrfoit~ , por 
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falta do dados, vedfica-se quo existem 6~ fa- 1,921; pessoal empregado em 23 a. 3,082: sendo 
hricss do toe idos no Imperio, du quaea ;ão de calcul~da a produe9ão annuo.l do 21 em mais de 
tecidos de algodão mais .de 50. 2S,076,006 mct1·os de panno, no · valor. pouco 

nas 30 cujo c•pit.l cri.l conhecido, P-1 '""v a.- mais ou m~nos,dc 8.500:000$ ou de 14 000:000$, 
se a 8.610:000$030. si adrnitti rmos ao calculo a producçüo de to!ns 

Os tea•·cs do :35 fabric~s ·sommav~m 2,305; os i as f<Lbricas. 
fus" do 26 fabricas i7.328: a força ofl'ectiva de Melhor se wmi o que ~h i fica <li to pelo ~~ame 
motores a vapor de 23 bbricos elevava·.•e a da. tabclla soguintc: 

Fab t-ioas de fin.çli•o C·1?0Cidos do O.lé;Otl ão oxi.~ton"t41"'ls. no X1npcrio 
no anno de l.SS2 

i I 

"" 

O incremento des~a ·industria. nilo deix~ de 
•er promettedor. De 1840 a 1854 fundarnm-ao 
a~nas cinco fabric~, das qu:>e& Ires na Bobia, 
uma no Rio de Janeiro e outra em Minas ; de 
de i854 a 1864 ftmdararn-se mais quatro, d 1s 
q uaes duas n" Bahia, uma em Alag6as c ·outra 

1 

I ~ 
j O: 

;; 

.·.o 
iifl . . • .•. 
:;o tõiJ 
~~ H U 

I I 

i 

fl()~.<>.t.l i 
!>%.0 J:• ~ 
SO.J.fl:):> : f \!J() 

no Rio de Janeiro; do 1864 ~ 1874 mais i 3 
de 1874 a 1882 mais de 28. 

Este esta~<> de causas denuncia prO"perida.de 
e confiança . d's capitalist:l.> no fllturo da nas
cente induatri~> , qun nos deve emancipar , tal
ver. m:.is .breve do que se ~nsa, da Ingla-
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t~_rra o União Aruer~cana,. que ncs c:tport:~.m I sciencia ú cultura do sól o, i indust~ia an-ri-
a:_t ,factos ~e algcdao n.J valot· a.Hnu 1l de c~ln «: :tos varla.dos misteres ruraes. 

0 

4n 000:00~~000 . . ] ·· ._Não preciso enc~rocer as -vantagens d o. 
~r· presd·,_nle, ;•tem dos maios d!J c~•·aclet· 1n~t1·ucçiio ngt·icola nem bmbeat• que, a dcs

get.>l . q~e d~ffic•hbm o d'"en,·o~vH1!~n to d>\ peuo do alg·uns progressos de data recente, a 
.u~~a zndustr1a, :rn.3 parece ex1st1~ outro que ug~icultttra. brazileira é :dnda rotineira na su:1 
•? li eleva a .todos ; mal que tom uclo donun- mator p~rte. rotco.ndo o só lo o fo.bri<>"ndo os 
c:ado repet•d ~· veze• ao parlamento por mi- seus pood!lctos por methodos a ntiquados, e dess:. 
nt•tros da coi'Oa e dr:putados de limbo• os lados arte dissipando. sem o s~ntll-, considcravel ri
da cams.ra. . . - · . . qu~1.~ que, utilisnda,. e:n brev~ teria augmeu-

Rofiro-mc a fo.Jta do tns lt·ncçuo pt•ofumonr.l. to.do" o capital &g-ricola, a~rindo hor isontes 
(Apo•ados.) ·· no1·os o. ~s\e t•amo da a.ctividade nacional. 

O Sn.. D uQuE-ESTR.tH TEr~.~!RA : _ E' urn • A trnnsfor'!'a~ão desto est,do ele cousaa ri 
pon to carJeal. · obra custosa,ong-c torapo, n.'to dependendo uni-

O S 'l' , . • , . • . Clmen\e do" esf"rços dos podere• pu&licoa. En-
,.,. ~~ HOJL\7. PoliPlm .. - Entra .n.v:t, leg~:a tc.nd:l, comtudo, quecump~~ comru ... ~r .. t~J: ntand · t 
!>era!, o.> que 1,ossuem me1os de adqu1ru· a lg um3 ao menos mas desde J . .i a fntida~r:~ de escol•• 
tnstrllcç~o dedicam-se :ica.rreirn litter"'"".t"' .l • ' " ~~ . . • ,_ :•· ~. ·~e . pra\lc:u,,.d •pt.a<las aos nmos da< J:wourag pre-
prefcrenct~- O e:tcesu do oduc.-.çao littera~t• domin;,uLes nas loc ,)i<la<lcs c•colhidas. <>u qu; 
~~oum patz. nov?·· como o nosso, t~m l'C(]~n- convenho. fomcnb.r.c tenham por fim offiorecer ao 
t e:n de. prol etlo das ?ossas tndus lrtos, hwro.do" o e~cmplo palpavel th cultura intolli
razendo. conto ~nsc<ruencta o aug~Dento d:\ sento 0 30 rucsmo lcmpo formar nbe~ücs rc
~~rocttl~ICL. ~rcaçocs de cmpr.~gos,. n.u~·~ooto I gent ·~," M"tc?.ãQs 0 op~t-Jr.irus 3.gr it.~lws,' qu ! 
_ .f~ncton~hsmo, q~e de um. modo \Orltgtnoso l•J\'em :\ lod·Js os pontos <lo nos~o Y":ls~o territorio 
vat _cxh:1.ur<_:'_do o p~lz. (Apo•~<lo•.). us noçiies <tue ho~•·orem atlquiriJo, am:i!i:t.ndo 

J_~ e:n i811, o S t•. eon•clh''li"O Aflunso Celso p<>r c -te •aour} n OVJ!ut;â~ dos m~thodo• que i n
:~.sstgnala.va este como o w~ior :no.l do p:th: ~ o di:;L>enSi:wcl ó substituir . » 
ele cnLüo p.u':.1. cà tc:n ido em crosccnb rwo- . Ou Lt'·') nol;1·c cx-:uinistro dizb ta.mbem om !à:OI\ 
g,·essão. E' istodovido principalmente o. falt~ rolatorio. (lo): • 
de i~<trucçl!_o pr>fis.;i ono.l. As co.~rck\s lit- • De todos os r::tmos de ensino c o dn o.gri
lcr.•w•s cstao "bcrtas ~todos, m~s não po,Jcm cul tur:. o mais ntt'~7.ndo on lt'C nós. S1lvo-a escola 
oO'e.-e.co·: as ranlag-cns tpJ () t•ret~;ndem .l'etira. t· a.; l"icol•. fundudtJ. om S. Bento d.o.s Lnge;;, n01. 
d~lla.~, tão fuilmcn lo quonto p:u•er.c à pt·imni r,t p~ovincia da Bahb. c ató agora mui pouco frc
vtsta. quant~dn, su urn est:thelacimcnlo cont~ o Bra· 

A ud,·ocncia esta explorada tlio lllr~!lmcntc •il que tenha pOl' e~copo formor, não a:r•·ono
quc n:i:o suppot•ln. mais L'OUCLtrrontes fcl izlls : a nomos, ;r ct~~in:lÚr>s ou c ngenhcil'OS :,l..gricolD.s~ 
nngistra.tura não t•.m1 h~LSt!).nlo OA; ·u~·o para 111~(~ aU€!gÕC!s, Tagente:s c artezãoe qu~, pouco a 
a.crm:anoda.r a lcrç:1. p~~rlo do:s r1uc o. p:•o,~ur;tm . Jloueo, vão <lasaaminando praticas o rn~~thodos 
co"'o pcdom dar testemunho os que tem nsscnto 111:tis npropl'iados do que os adoptatlos ~01'31-
ne.;L:t Çt\S~L, por v ·:.- S.'\Ofd uxpot•ioneia.. Rcst:llll os ment·• ()m nosso lnvoura.. Este 0:3hhelec.ancn
omprcgos ptthUcos~ ullimo rcducto. em r··~g:-a. Lo. do\'ido :i iuicia.tiv:L do imp~rial institlltO flu .. 
gorai. ondo ~~s; ,cr:un se abtig-ar os que S•! scn.. minen:JO do agricultur~ . ê o .Asylo Agricol:t. 
tem inh:tbcis pam coneurrencia \'Í~~I, inca- m>:tdo no moll•> de tnodestas instit•ti~.õos nn:t
P"'-''" de cooper;,r Jl :lt'll r i')IICr.t p uul:e:t. mal< Iogas <t~ Suiss:>; m"" pelo pequeno numero de 
apto~ a consumirem-na p:-()(li ;_"'tUU~nt·! . eUltcandO$, •1uc aUi podem ser m!lnlidos, e por 

Ni<<> t em pnss>do •la ... :,orceljidn. ~ssa mor~i~a f~lt:• d•, tcr~cno adequado ~s praticas ruraes 
tendouci• nos I , trados hra>.ilch·os nos n~ssos em escnla. sut1iciente, sõ mui l imitado concurso 
howens p nblicos. Esforços indiriduaes b.iio sido pód! olferoccr a este especial ensino: 
empr.•ga<los afim d e impedi r-lhe as expansões • Entret..• nto e hoje aspinção gero! a fundl 
e r<J etringil-!l o.o minimo. m!ls sam ::tpl·cciavQi~ ç:io do ensino tlleorico e pratico da..ngricultnr-.t: 
res·tllado~_.,rquo " "''""'' do mal não foi com- iJei:> m~is qu e s:.zon<~da p&rn qui! se tr~duza 
batidn. go ulLi rnam~nte se tem recon11ecirlo elll uctr.>s. Não ha 'luerh ignor;~ como a noss • 
9_uc s. ·~m instrncção profiss ional, não podefuos h\'tour~ , prderindo ào lmlicio de inno,~a~cs. 
ap 1·o"~eita1· ns bOt.l S intellià-eneins nn :tgrjcu.l- ~fe qun não conhece p r--.Hic:uucn l~ o vaJ.Jt·. fi 

tura l! fte!no.is i[ldustriM~ que engrandee·~m :ts tranquillidade e o socego da .roti na~ .enc~~n. 
n>çue<. . com desconfi~nça 0 tent por mapph ca ,·e! "" 

As~irn é que leio no rcla torio do fallccido condiçõ0s do nossas eulturns todo progre~so de 
comolheiro Buarque os scgu_in~''" p:lla~ras, que lhe ~hega noticb . Os poucos norp culto
que dão testscnunho do s~u p~trwttsmo. (Le): res decafo c de cann<~ de a.ssucar que. tem p r•-

" Entre as noces.•idades d" lavoura, n enhuma curado e consegmdo melhOl'llr o fabrlco deste• 
s o me affi<l"ur:>. mais di.-na de c~ptar ":lttenção producto•, ~ind"- mantêm na. cultur~ do sólo 
dos poderes publicos do que " do _ensino agri- m~tb~dos antirp>a~o~. _ 
cola, no• seus div.,rsos t·am~s. e .rul;:-o cot·res-~ « E ste nosso tn; usttfi<:avcl desapreç.o pelo 
ponder 30 vosso pensamento. pedindo- vos u!" ensino ~a "grict!ltut".< ~o~e ~cs~nr- A lavoU!-.< 
credito do !00:000$ para iniciat• uma orga~1- do Braztl, · <JUO c_ t>recJ.o nao Jul~ar p~b- de 
za~io - que mais tarde devorã ser desenv~vtda I algutl~ est_abelecunen:os da zona cafec>r_a do 
at.ó qne possa. •er completada pel:t cre>c<•O de sul_, póde dt<er-se rudtme_ntar na sua quo,s1 to- . 
instilutos ao-ronomieos. capazes de formar tat1d:l<!e. Em geral cultiVamos h o; e . a t er ra. 
verdadeiros ~specialistas nas applicações da como a um ou dou• aeculoa, e o reg>men do 
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tral,"lho O$Cl"t"'O é a unica e:.:plicação phusivel 
P''"" este rct:u·da mcnw do. prmcip.1l _<L>s no>sas 
1ndo$tri:>.~ em acomp~nh:>r o' movtmcnl.o das 
idcâs. 

· c A <JSQrt>vidiio, porém, tem coutúdcs o: seus 
<lins, ó tumpo de nmtilit~.l' n. fo>·mnçiio de ope 
riu•ios in t ;lligentes pat•a n. la"·vm·{l. c ao mGsmo 
tempo <le mostrar :to ln.vt·ador_ " utilidad·) dos 
metllodos aperfeiçoooos da agncaHura., fazendo 
\"et· e aprender como ó c~eqniY~!, .''~" ~nltura 
racional cue ., ab3 escolh~r a ~pt1dao ao solo 
fe,·tilíza.ruio-o, croal-o por assim <lizu e ntill
sal-o smn o a~ haurir . 

. "' Emquauto não no.~ é d~o organit~r cru. 
dtverso:; g raus o en31no agrrcola, n. <1uc som 
duvid" ostà re$Crvado importante papel na oiJra 
da. educação naciona.l, ~cri~ pos~i vcl um sacri 
lici1, relativamente peque_no, fundar e~co~ccs 
mo-lelos áo or.crarios ap-•~olas . Ol\de o ei_'~IPO 
fo;se ominonteman~e p~atrco, scru c.'(c!mr ~1-
gum~> noç\ic; ge•·ae~ ~bcoricas. .. . 

As pl lavras, que acabo d e ler são ulil docl.l
m~ntc, sellaclo l'Ol<lo sinceridade e patriotismo 
de d ous e>:-minish·os ; itnporl:a:!l uma dolorosa 
c tri.>t.cob.a confissão da h1tidão de noss~ ci
Yilisa.ção. 

No scntid,1 de ímpulsional-a conc<::tando :t 
goJ·:tl a.spirnção <leste cn >iao, eh~ma.ra o <:oose. 
l b.eiro J3uarquc de Macedo" f,\7.et p>rt" de nmo. 
commiSl>ílo encan~gado. de fortnalar o pláoo 
dG Gacolas ngriev!as o 'dioti!\cto prolhs<onal, 
que hn mui\oo ann~s batalha por es ta' idens, o 
Dr. Nic ;lau Moreira. Incumbido o illus t ro pro
fissional de org-an)zar o projecto de um destes 
estabelecimento•, fel-o com o critcrio e sciencia 
qlln todos lh.c c~nhecam:No P"lriolico int;til? d: 
concOl'l'Cl' para proapcndadc da. no.-s~ p[lDClp:tl 
indusll·i.•, clirigln a 20 de J11.n ~ir o de 1883 um 
IJeH\ clalx>r.ulo pa~occr, am •llle diz a.ve,da~~
som refolhos sob~e a qaesi.ão d1 cnstno agrl -
r.o),.. . 

Laraí à c:>mn,·a alg·U.ns Cr eches desta peç~. 
dign:. dv estudo o apl'eço. Na c:sposi~.!lo de 
mc tiYos !ISsÍm se c'l:~rtme : 

<(Todas os nar:-õe3 cultas occopam-sc ~ctw:~.
mcn~~ do cnsi;;o II{l'l'icob. Os E!!lmlos Unidos, 
o. lnghlorr<>, a F J't\nÇI\, a Allom~nh":, n I tnlin c 
outros po.ir.os. coubm nu!'lerosos IOSlll<:tos dcat<: « Eu quizer:> vm· phnb do em no;so _p·1iz um 
g-e ne•·~ , desde estal:le]ecrmentos ~upc<'l.ores M·1 systema. de cnsinv agricoia <tUO, p~rtm<lo clt>S 
os m~1s simples. c.>colM prim::ri~s c po.ss .. ndo pot· todos os ;;•·:~. as 

• · ! -C'COh<s-mod~lo - region aes - estações-con-
i& «,l!'~u~~~nJ~' ~~;~.r ~~~:~~-~~~~~~~r~~~ ~~i i~ f~ronciM etc. , cbes-.>s:o :>o alto i nstituto agt-o-

. · l · · d ncrnico . 
cob, pl·ovincitd e ll1Uill7lf.h~ ' O nHJliS\1'0 a . S' O ·•o v' ·no tom :nei'•$ OU COnta pod?r 
ngric~l\ura c do ~o:nmot·:•.o. ~cmiJroa ••o~ _pr~- ob~~~~s, ,r:;:o "hesito um m; monto, plnnto o 
fesso;c$ n~s scgmntos p~a>~as o.~ de,_ar~s ~~~c ystcm~ foli ci\c 0 paiz o an·ccade es~1. " loria 
l hes compQLO!ll na orzo.mzaÇ30 de conlereQCJa~ 5 ' '

1 
• : <> 

1)- . ! p:rrn SCl\ p."L.ru:non.O. 
pu> •ca.... ._ Não e:tistindo, j.orém, recurso> \)1'-f :l. em-
- " O YOS50 J>"-pel consisto cl!l pres~'ll' i n~o:-a~~- p~om de tanto v:~.lor. e morocimonto, cn\ll?• 

ç.oc; ~os :cgrt~u!LOl'es qM fo"n~rom o ::.adttorto. v. Ex. mo d 'Jsculpara. a fr•nnquez:1. , pt•cstnl'm. 
H noss~ ntissio foi pól''ns cult i'r':t<lores ao facto n g·ovcrno tn::\tOl" 5~1"Yiço i\ lm'ol.u·.a, cl"C:\fl clO 
claa modorll\' d~scoborlas c invcnç,õe< da tLppli- Eú;olas morlelo tia "'>ara;-i~t: "fíi'icol"s par 
caç:1:, economica a v~nt~jos:i, do modo qno nlio t.odo 0 pttiz, d-:l <('IQ ftuldan<lo nt\ Cllpitr;L d!l lm
fiquolll i ;;notanclo cou~a .~lgum~_do que lhes pe~·i? u>u :~.!to in~I:Ítl1to ~.g ... ononlico, cnpola d•> 
for ~: IH C•Jnhcc~r c cnlrom no monmcnlo (l'c•·:~l cdifocio ch ingtmc~.~o ,llg'l'icoht . 
<lo pmg:•osso à e qllo, :is 1'07.0~. so co,uo;·vat!l « No illolilulo ngronomico JH'dclomiua n tho"
al:,.cios !'0'' YÍ\'ot· isol:.clo. Dovoi$ chr-lhes " ri~. ,]ciJ:\tcm-."' ill ~as ospo<'nh ti\'ns, •lcd •t>.Cn>
conh'•co: ::s r~fol'ffi:\!l •1uo pm!crow ~cr intr.)- ~n (,,;5, c~t:.bolcc~m-lôO p~oco.ito~ pam ~'r1•irdo 
cluzidas 11os metltO<!~~ ..to· culltll'll, ,nn c~tt.'lhr. c ~;.Ji:~ " n•>t•os o~plornrlorc.• ; ronLNt~nto o~a > c~
alimcnt~~.à1 dos r.mmac•. ele. 1 rn\:wc•s elo la~ ·lccilll"n\o 1\lllllllb-~~ . U1d:\ \'iJ<I ~ p•·o<luzw 
r1osenvoh·or OJÜ I'O QS Vf.l ·:g !)S OllVÍllLO.~ O !l.OWl' f\0 1'0:11 0 nUf SÍ lho fítlt:l O C:t.Ult iO U\ lll'atÍca. ria 
pr:.gra~><>· c cote capil-ito <h inie\:-. tiy:~. 'l"~ fn IJbs•,n:••:llo o. d" oxpcri~mcb .. ' IsL~ quer di• :r 
com q•tc se u~l? espc~ ' 'ula do go-w:~ruo r!!l r{f, qu~ 0 in;tiluto :\~ronom1co tem ~U3 h"l.Sc d:.: S'.lS- . 
Lcmp:J, m:.s stm_ mntl? dos p~op·.~ 1.os csftH'I}OS. tonbc;~' ' itn pb.nt.:uh n:i. o~;cotu.~mo:tclu tlo o:•·:-
~P.rGIS a. precnu\-.ao d•.> ctt:tr-lhes~ como oxo:npl(), ~-.ld·. 8 l\"'t·ieoh\os. • 
o:.;· rcoolt,.dos ·alcançados pelo~ cultiv:tdot·es • Pot outro larlo os instit uto.; ag,·onomioos 
illusb·ado~, que empregam os melhor~s mo -. cda cnm os L·:cOI:I lcu• , o3 l3i:\ios, os L.wergn~· . 
tbodos. Em ...... u'l!un~, .cllnlpJ-e ··~ esfo~ccis por etc ., o. em nosso p6-iz e com a edu~aç;ío q~e 
mostrar em cadn lo~hdc,cb, d.!pots do MC\\r :d·> \lu<snimoa, ogronorno; daq!ielle quíhte nao 
c:<am~. fJ que . del'~rJa ser :llll _o. ~tgrJcnltn~a <> ;1.;;0 p;t1·a 0 campo f,,zot· com q 11c :-. rcl ba rlo 
apontar .o 'tac c~o.vter f.•>.cr .. So. s-•:angcare:s " ,uwlo r"sgu' a tct•ra pa,·:t depms hnç<lr~lhea. 
eon!huça do agncultor, só attmg:.reJso ~lrue.1ado scmcnlc <l colher mni.s tarde o prôJucto. 
ftrr •. m.\ nton<lo-vo• na esphcr.l doa mo.lhorantcn- ·«. TrnL'lndo·SO IÍil act aalld:ttlc de snbs\ituir o 
tos · p :-:tticos e das opcra~Õ!!s c.,.p~riment.\es de trabal ho cs~ravo 1>elo livr.~. ve rificado qu<l s_ejo. 
lmmedhtt.o int!:ressc. » este fac lo, sagllir-s~:i como cop.s~quonpi~ t.m-

A qucsl5.~, pm•tanto, elo on ·in o ngrlcola im- mediu ta a tr<\.!'sfot•roação da cnltura. l'l)LtDe l~:l 
pue-sc .fntu lmente .a todos, s-em cxeepç~o dos em cullu••a ra.c•o!lal, a qual r.ezlann ? conh~~; 
prop·:os minislros da. coroa •. P nrlamanto im- m~oto do trsqueJO das mach1na~ agr1c~_as, 
p~~n~:t. congre3a~s agrícolas, :.gentes do :pc<l~r pt·~ssos ~c ca.lt_o.r;>1 d_n acçiiQ do.~ f~t•hsnnhq 
c"ccu\ivo formam um conc~~to harmomco 110 ele . , c, pms, os admm1s~radores on 1-• .,cnLcs ~c 
r.~cÚnhcc"irJ.JC.nU. da })Ua jn:Jeclinave} n 9cêsSi- b,\rour:t no (~ l·imoiro re~pmen J~i!o·. fiOdem S~H''VlL' 
.1lacle . · · · no scg nndo pot•lh•;e faltar em h~b·hta~õca 
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« Poi :i b3.mt Cl'/3.1.1~ osse; noYes agentes S;). 
tisfa•~nd~ tão (lal:,itante n~cessidadc d~·b
,·oua'.lracLonal, é o ponto object.i.vo das esaotas 
m.odelo de op~>·a,·ios agl"icoias. 

« Accresce aind.t q tte os ftlhos das e•colas de 
que tt·ato, bnça.dos no •aio das o:tploro.QÕG> 
multiplicarão a quantidade de trabalho e ~ 
somwa. dJ l)rod .. actos P.:Gm exigir aug·mento dG 
braç?s, pOIS o ancil1ho roeca.nico fará o s 0rviço 
de 01to homcuo e a c uxada de Smi tldrabalhatà 
l'Ol' 20 oper~r!os, semeando ~ a pparelho de 
Don>basle em otto h"ras de servtço uma irea de 
perto de 5 ,000 meh·o• qnadr.,do•. 

« Tal ó o valor prodigioso da. mecanica agri
cob, nõo lhe s'ndo somenoa a lei dll. restituição 
ao .<ólo dos elementos que as culturas ihe 
subtt'.Lhem. 

« DJmonstrada a v~ntag-,Jm ti< creação das 
escolas ·modelo de operarias c rt~gcntes agri
calas, resta uo governo at~guil' o systcmfl. 
ft·ancoz por meio de c<mtl'.Lto ou ch:un~r a si 
toda n. org~nizaçõ.o clo5i est:.L!jcbr:imentos c·su~ 
dir~cção, tomando-s·J l'Or este modo indu:strial: 
o 'luc não me P"recc mui cu:rial. 

-1/. No prim r~il·o caso ahi S! n.chnm ns bn..sr:~ por 
mim form nbdas; no s ·gu ndo ~ ~,·o.ballto do ó>t'. 
R~l.JlllUndo de Sà, co:n :.::.lgurna.s- D.lOdific:-~.çií·~S! 
poderá servir de bom guia. na g-overno. ~ 

Systemati,nalo cssss idéas, otfet·econ ss 
ba~P.g, pa.ra mgani~açfio d~ ilma. [Esc;;o~a modelo 
cntt•.tndo em detalhes sabre o seu ensino,situa
çlio, admini•~ração e I'esultados. No seu pen
s·1r esta instituição Llove t~r por objccto: 

« Prepar~rove1·arios agdcolas c ab3g-ões on 
regentes do lavoura ; 

cum:~tan.ciado, emittir:i o seu juiw sobre a con
vemencu oc: desvanta~orn da fundação da. es
cola na loc<>lidade indio"adu. 

<-~ Assim, a si~un:ção, cx.posiç.~o e o:xtens'iio do 
terreno t!estinado :> Escola; • n~turGZ> do sólo 
e das flore3t:u; o l'egirnen da~ a,rrllas; as acc:om
!U'J~a~õe~ para os ~i~cipuloa e c7"l"'egurlos, ele. 
~rao obJccLo de seno cstudo'da parto rlos peri
tos nome•do.s 

«Para a. funda.ção dtt Escola. conh~ata.r.t o go .. 
ycrn? com hwrado1·cs que. fizerem judiciosa 
a pplieação dos methodos racwnaes de cultara c 
cuja c:.pacidad) moral e agrícola hoaver sido 
do:nonstrada por factos irrecosaveis . » 

Para. levM a eíf~ito os molllor~mento.> con
stantes d·~ste progr.tncma, pedia sou illu:strado 
autot· a import:lncia de 3S:OOO*, ~pplicaveis a: 

Dircctot• • • i: 20);)000 i : 201):';000 
Professor.. 2:401JBOOO. ô!JO~'OOO :3:000~-()0Q. 
C h cfo do 

se 1·viç. o 
agrícola. 1: 80():5000 

Cho (c do 
s,~rvÍç.o 
pecunrio. 

llorticultor 
viveirista 

E.scriptur:t
rio .. , .. 

1:8008000 

. 1 :200)000 

i :200$000 

OOJ:)OOJ 2: 40tl~l)00 

600~000 i: 800~000 

.60(}.5000 1: 800$000 

s ;400$000 f: 2008000 12: 600.)000 

Pensues « n~~ bons ex~tnplos aos h l'l'adores clu pai r. 
por meio de cultm·ns r"cionacs c lucrativas. 

« O ensino na E>cola modelo será ossen- 40 pensüos no valor do i81J$ an-
n~aes ... oialmcnto p~atico,e\'itando-se totbi '" q tteslões 

c~pocubtiyns, mas htwcndo tO<l.a a lai'S'nezn 
não ~ó na c~11lnnaç:ío dos motivos de prere
rancla par.\ certos instnnncntos. c appat·elhos 
agrarios, systomo.s O lll'OCOSSOB d~ culttn·a, sulos, -10 pCnSÜCS llO \'nlor de :lo$ :m• 
fCl·tili"""tos, tlreua~cul, irri;;nr;;)cs ctç., com~ na~~s. · · · ·. ·. · · ... • • · ·.... •• i :.UOBOOO 
t:1.mlJG:Y, nas explicações :r.:!lntivns :\OS fnct("JS, 
observados na prátic,., {!"er sojo.m uMm·ac~, Zl: 2,JOs0fMl 
qnm· •c <>fotsl.em do typo cormnum ourcgnlar. Matc:·ial tlc iuicio •..• · · ...... , . i7:000$QOO 

« Posto a Escola ;nodclo se ache suj ú~t '' 
lei da divisJ:, elo Lra.L.,Jh0 o pot· osLe n:iotivo 
saj" o seu fim pi'Íncip'l offcrecct' '' lavoura 
Ol1CL'al'ios intelligc,~tcs c haiJHit:-~.dos, as:;!m 
no rnãnejodns Dli\.Chinas c instt·u-montos D-g-a·i· 
colas co1no no em p1·ego dos ptoces.:;os nl.cioni\cs 
de e!Ultnl·a~ s~:n·.c\. tod:-tvia cle g·r·_mriP. n tilidn.clG e 
convenicncia distrihniL' 'os opeca,l'ios noções 
geracs na iuduskia c:ot:crcida polo c.:tplor.Hlm· 
em cujo dominio e.>th•er fundada a Escola. 

o« O rogilll") ll da. E;;col'~ úUJtldv ~ pal"à S-ei' 

pro\·eitoso c n:In [JC..;~r ao Estn.ào, tbveril. ba.
sear-so nn intervenção do govet·no c no inlc
ressc p>.rliculo.r ou individuo.!. 

4 Neste scntido,'pois, a Escola modelo fa1·à 
parte de uma c"plo>nção rm•:-.1 'l uc ,•c una todo' 
"" condicçõ~s favot·avois ao ensino a:,p·ie<Jla que 
o governo se propiíc distt·íbuil·. 

38:24~0\lO 

,\ e~tc lc·.ümlho junlou o]),·. tiicol»tt Mo;·cira 
utJla. suJH~inl::L lhlnon8t l~.a~~a pelo minimo dos: 
productos (!UC se podi-:..r. olJLer de uata eE:scola. 
d() ope1·ario.<; ~\.~ricobs ; po1· oOdc se coneloe n 
impm·tazH;ia. dí.l. cultu:-a intellig-c1lte. 

S:io e~tns as sua.s pr0pri~~ <:,;:[lr0SSÕeo; : 

« Tt9s hecta:·os uc cannoviaes produ r. ·m 180 
cnrra:. de 10~ "." de c.~nn~ c~dn nm ou 18.000 
(;_L que, á razii:o de 100 rs. por (;lJ >:>lcrn 
i :80(}.::; desp~ndendo-sc G50~ deilU!.ra -liqniJos 
1:150$000. 

« Trc~ hccL~ros de ~lgodoacs em bom torre no 
prorlnzem 2.'50 tir de algodão hritlo, no valor de 
i:250.':;; <lospenlcndo-'o i61>:; d'1ixa:n li~uidos 
i:081}.300~. 

4 O doruinio t•m•al ()urlc lnuvCI' <I c ser cs
LalJdecidi\ a Escola. modo:! o soril pt·cvbmcule ot. Tt··)s hccL11'0S de mandiocac~--·prod•tzcm em 
examinado por uma comnJis·,ão de vessoas ha-llo.pio~a:l. rend.~ bt·uL:>.d~ 2;76i$()0desp •n,bodo
bilitad~s. Està commiss1b, ent rclalorio eit·- se 1:2\JO~ deis:"m liquidas 1.47i$000. 
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•rrcs lloi:t:tr·(Js de .e:m- P.cn I:~ lmtl:.t. DOt'P·~I:J. 11 r 11. li i Ka plenitude. de injustifir.~vel S.'lthfa\-:ro~ não 
,,,,·iaos.............. 1:-'W:.•,;r.(;iJ ü:x.>cOt<l 1, 1505000 d."uororarn c. attauç;ío sobre os methodo• adon-

::f.~~~ t.I~;Í.sc~c J~,o~;:~: id:.o,sooo Hil~OOO i:0:;9.u;:o t~dos nessas cscobs! seQ regirocn· inlerno"'. 
dioc.ae!; .•...•.•••.•.. 2.:;llí!55U.I t:2!J;J.~iJOO i:477hO.;O li "l·~us I"CSliltacl.os Pi'ati~vs o di1'·1~~~;:Io. d+dx:a.ndo-as 

j.IJg'll •c:~l·:!m e ancmli::l.I'Q:~li-se por carencia do 
5:Siii)WO ~:101~0f..IO ;1!G~500 fis~alistl.ção e dC y:~rd<ideit•o intr;l'esse. 

«·Si em logár dt> tapioca oG fabrica1· farinila, I D~lti a p:·cciritação eoo retit·a.:cru, s-1m 
a base do c 1lculo da renda se1·a a que, em seos 1 amlys" profundo dos ••ecursos qu ., . ellas deve

. Estuc.lus ayricolas, nus o :erece 0 illn.~trado I r iam Pt'·? ~tar uo p<l.iz, sabsid:os. sem QS qua.e3 
agronomo, Sr. Or. J. J. Co!'noiro d& Silva. não p<Jdiam viv. ,r, pelo menos a do Jui:; d~ 

« Uma área. de 100 iw Lça..~ e·!l qu ~dro de tet·- Fo·ta; nito inrlaga.ra.tn a.s causas dos i!lsucc~s
reno plantado de mandioc:1 prmluz~ no 'rn:tx.imo, s ;s ncs pl'ilneiros a.nnos. c s::!m mu.is e:to.me 
937 sacCO!o; de f~l'inha. e, na. llledia, 468. condc-.o:unaraw .. no.s. 

«. Ora~ co.leulan.io a 4S ca.Ji.L 3.a- ·.co de farinha O Rrn.zil não pretcmle:rJ., c~.t.·tamente, il.' 
vendido na Ía.zrmrh Len~iiws n v·.dm· rle 1. ~Ri-=>$ adi •n t~ de outr•os i1:'l-ize.'i (~m qao o ensino 
na mêdia :-.46s ~~cc:o~:. · : -. agl'icola ~cha--sc mais ou menos adiantado. 

< Na opinião-do Sr. Dr .. J. Martin< da Si!·"' I A. F:·auç~•, n~d'' ello f.Ji tenl'lllo sob o ponto 
Couliuho. rnaHifesL;da na neuistu. dn Instituto do Vlst :L sc1enh~co dG s:J.e o c!lmeç"l do se-culo. 
Flu..m .. i'J'tcnsc ~te Ag1·i , ·1.dtur«~ uru operar.~o tev~ ~e. Iucbr 1nccssant_emente para, fundal-o 
póde tratur dou• h , 00a 1·0 , d. oafeeir:ces. canna- d ·!hntlli'D.nt~nte,.contt·arlado _COI!>O fot nas dua~ 
viaes ou mandirJcaes 0 ~~·es Je al!!'odoeira.e.; rc- pnme1r.ls tenta.hvas, que nao abortaram com-
tirando como lucro cn:i .. rehçao: ,_ ' pletamente~ pela energia que df)s :nvoherar.a. os 

A f
. fundadores das duas e;colas de .. Grig non c de 

« ? c a e. . . . . . . . . . • 500$000 Rovi I lo 
« A" ca11na.: · · · · · · · • 640$000 A de Rov;Ue, fundad~ em 1818 pot· Ma~hicu 
« A? alg ,dao. · · · · · · 9ôll~oflOD ue Dombn.sle, visava deu,.ousu·ar a superiori-
« A mandwca . · · · · · i :290$000 d4de d~ cultura alte,•n•d,. sobre a trienal eom 

«. Julgo não ~er nocessario i ndicat• as cul- alquei••·s. prntico.ndo o> mcthoJos da escola in
turas do Café~ t.o.ilho. feijilo, tri ~o e o·ltros co·- tcnsiv·a. inglc:.~,'t e :dlernã. 
reaes para. que fiq ue demonstrado ctUO !IS Es- E.r~tondi.:t. ·ste /?l'=:lU le patri.ota qne ·o maior 
colas ·m.otlalo, a.!Orn da fonter> do iosti•ucçli.o, mal da o.gric·ultu.rJ. f:-o.n".:ezn.provinha.d~ nu.scn 
prodozem rondim~Ílto favora,·el ~ vaatajo.<o da rle conhc,:imentos • [n~ induzissem o lavra
quando he'" dirir;idas e iusp•·ccion~das.» rlnt· ~ """pção da -rocessos ap··rfeiçoados ao me-

Intuitos. tão g-ene1•osos e intclli entes não rb.- l~lOL'a.rncnLo de ~u:J. prodncção. Se fa.z necessario, 
tam sôm.ente de hon~etu, neu1 ex.du..:;ivameuto dizia. ·~lle, torn.,_r a cultura. intensiva, i.1t0 ó, 
da inieiativa p-ovêrn~tm~~t:tl. N;io s~ ·rlevc es- :~.r:-r:-rtweit 1!' scientiR.c.\mante o sólo , obrigando
quecer em a!-!SUmpto dcst>L na lurez:\ o no mo do o 1 pt•t)da:t..ÍI' mais do luo ordinariamenlo. 
Dr Dotnin~!'OS tTou~"h·cs, eujos o-c:·ip\os " E para dcmonstr,v 0-t>s idb• p1·àticamente. 
tra.balho siio conhr~cidos de l.ock, o paiz r.• 11~ favor O]lG1 si.11pl ·s r~~ndeii'Ot ft1wioa Hoville, que 
da ínstt·ucção ~lg~·icul~. Tcna<."idati.e~ dêQÍnte- ;JiÓm do so1~ o \'i\·ai:•o de tod~t a ~tgric.altul'tl 
res•e. s ·crificias <:I). todo ;::e11ero, p!'np:t:ta:vh francc,.,, roi ~mais po:.ante af.it·m~\·ào de seu 
acti1•a pormcio de b••oehura. jomacs c ci"-· metho<h. 
culares. t:"Les: s:1o 09. podétusos agcnL~s (pto ellc rJowb~sl'1 lutou cor tjm:~::l t'll.cntl1 por 20 an .. 
po• em contribuição em i>I'OI'eito dc<la idéa. no• codenclu alfinl à insulliciencia de cap-

Antes de ser IU~nifest:td:t osta .>sp r:1c;;io pM t'os. ;\':in foi i<to pa1•tc a .lesanirRo de· outros, 
p~rte dos p0dercs publicos. :dgum s S~1ci~lad s q11~ m.a.is felizm~ consegtJir:~"n;l ver os resulta.dO!i 
pntrOClnad~s pelo r:s,~dO iutental'alll ['nn>bl• de S ' ll' arrnj •do• CO>pl·eh.cnditnentOS. 
escol<~.s pr:ttica onde pude:--.~cm ser da.dos o:; · A11guslo B Ila~ o~)tc'ldo 300.000 franco~ d:.:: 
prilliêii·os rudimentos da al"t :J.~ricah. c~Lpltnl. fun..-tou ·em :1828, perta Ce Vers:.tilles, a 

P<~r occasiãq da Ct'lncess:i.o dt "Sti•adll. Un:üu es.coin . lo Grig- 1 ·n. qne l)ffi de3peito dos nmb~
Ir~tlustticz, uma d.Hs claus·1b'\.\:, ~sla.Jelt3cidn.s r11~os do C'Xnc•;o. demonstriJu ·comn se pedi"' 
nella. pelo 1nlni-stro rlo illlperio de "ntiio. o alliat• i sei~·•Í!tH. ll~nt:'l._q0ns c.ommerciaes de 
Sr. conselh()irtJ Li erato B:1.rPog 1, l)b"'ig:asa n. um r'x: ; lt):·;.,ç~1 r ' i:oLelligente ~lo se-lo: .. 
empreza.afundare rnant~rà rn~r::-e ttda tnesm· B·sta l olllbr.t• que a' difticuldarlesque a as
estrada. um' escol:\ onrle fossem di::~reruados os soberbara.:u ~lúr · \ .... ez·l", qn:-Lsi obrig:;.1n-.n3 f 'Char 
pri.ueiros r·1dimentos ria :l.I'~C agrict.h. as pertas, tendo d~ solicitn.r auxi.lio rlo -pa.r-

Êsta escoL-.~ conh ... cida pelr1 nnr.Ju d·· Ju..i; rle Lunento par l "Olnbsisti1•, :1té 'iu"' em 1876 foi 
Fora, foi rP.""'l.lruentr, ·re:l.fh e fr:1nqn~ãd:1. M pn- c ~nvertlila em uma da." tre~ e scola.·;; rogionaes 
blico ~ m:\s fo ~s 1 de\rido .a mà direc\'.ãO ou a in- que hoje possue a Fr:1nça. Os seus rcsulb.dO'S 
sutliciencia do en. i no, certo e que s~u in sue- Lt'll.ln ma~niflcos, distribuiu dividendos maio
cesso tornou-se tal q11e o Este do te,•e de t•eti- res Je 2.3 •fo . Mais tMde fonrlar ··m-sc a~ es
r>~r o su.i>sidio que lhe prestava. Esco.la" para colas do Granàe-Jouan e ~de Saulsaie. 
o mes:no fim foram fund das na.s provincia• da Ao tempo em que a inlustria particular tra
Babia e Pe~nambuco, e d~ um modo mais balhava por fundar o ensino agricola em 
o.pt:rfeigoado, no Rio d·• .Tan .. iro. França, os po1eres publicas não se esqueciam 

0• n~ssos governo,. dot~ndo essas institui- de quo est """ ~hi a vardadeir:<~força. o a. grande 
çõ~s de mais ou rn·~nos recnr O!S. ent~ndera.m riqneza do pa.iz. . . 
q11e nada. tnaü lhes re,tav ' fa.zar p:•.ra tor•1 rem "-alvandi, min'stro francoz, propoz em 
effectiYa>~ as va.nng:ens do ensino profitsional. i8H ao parlamento .a. crea~ do illStitu~ 
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:~gronomico o em 1848 Carnot. submetteu 30 1 «No meio dc:lSa ~i v •l ifi3d~ que impul<ione. os 
co~hectmento ~a cama~ am proJeeto que , _POs- 1 povos o.o pr..gres <O, do <les ,1c,rco. to e ·escimonto 
ler~or.mcnte ss.uda~u, fllJ oonv:rndo_ Clll le1 em : d:~. pr pr!eda•lo • :co~ uoica, d:~ applicaçito da 
185~ , mo.s q,uc pel.1. . P?uca c.x~en . .;u.o Uacb o..o \ ~c1.c nc ~ :ts a:·tc~ n~ers, da. p1·opag:\çà, do ensino 
ensmo agr1coJe., h m•.tado_sotuente aos ru<h- lll lastnal, a D"~ao quo f\c"""~ c• t.a~inn~ri~ ·~ 
me.ntos na.~ escola•. prtm:mas de _c~"•po, nlo axcluiria d•>s povo . ~h·ilis ,_,los, que vivam <Juasi 
prolll'ZIU os b~nefic10s que se dcvtam esp ·r•r. ~xclusl\·a•nant' d~ md•rstna .. 

Ess:L tontat<vo. por parto do Es~'\do fora p'lS- .. 
te•·io~mcnte a.companluda d ·: ouL·a.s. a te qae ~-'~ Sllnd~g-:trmo• porqua corta.s nações . pro
em 1880 en •roa no progn.mma do ensino nor- .. . . •dem mru~ do qac outras •en .mos quo o por 
mal a apr~ndiza.gem deste ramo ch ind"J.;trin , Sl tlernm tnal~ . 
franceza ; o ensinod~ hort"iculturac.da. a.no1·icnlM i « Pódr:ro 1 !Xist it• ontras c:~.usns , :\lém da su
tura er.- dado em 113 escolas noc111~~~ do~ •enei~ de collhoci:nentos, que se opp~em M 
c1un.es 33 a. senhora'3. p: rog·I·esso econornico (lc urn:1 n:-tt)~ão; 111as D.:l 

Não só ~rn França como em outros p:~i>.o.s maioria dos casos $aba <i poder; e uma o:l;cel
mereceu este c:studo a m:\ior consi(lCrJ.r·.Tio das l 1>nLo o .ueaç~n indu trial ã o m r.·lhor mr;io não 
homens dn estodo. . • "&de prog-re•l it· n~ via d:t llrosperid•do econo-

Em 1872 ULO c•tado Yizinho, a R<!publim At·- mica. com" de ;cfast• r os ob.>taculos <tu e emba
;;cntina., cm+•.\"3. pelo Sr . .Xicoli'LO Avel~nod:. , ra.çam ~' ci\"ilisação. ,.. 
elltilO wi~~tro ~a . in;t,ução pnulica, _notas :to Possandn a t rat:•r d> ncção do governo, mos
sa a plcnl~otcnct:t r.lo ~~m Froaça ped_m ;.o- lll.a t r,\. a. dc: i<:ien:l:l. r:ie ·vc r.jô\ o:·çaluentu\r ia parJ. 
que estudasse ~s hascs :t. :IS!:i_?,ntar o emnno :..gt'l· difths:i.o deste ~ m~inn, e·md1üntft) p()r ~,1 ~t.as; pa
cola n a Republtca. Ent 1St:$ sob as b"~"" on~: - lwns · 
t·ecidas ern urna mcmoria polo mirdscro aruen~ ' ' · 
tino Roca. L:tns. rosi<-lento e.m F':õlnç.:J., Ó~:un "' A inter\·en\'fíO do govcnw. no toc:a.!!tO a·o 
fundadas tr:~s r!~co la::s a..:;ricolas: {}m Tu.~um;J..n, <:nsin(J t'!chnico. de\•r, c.m .ist: r pr imoi rAtn :nte 
Salto e ~1endo7.a. em crca.. .. alguul ' S in t i.luiçóc.:s su. ~e r iores~ que 

Ess-::s cnn ios não roram coroadns d t! sue .. a inici:t tiv:.. indiv tdu.:d não poder.\ fundar. e 
c~so, sobrot udo nas dut~.~ primeiras escolas. aui. ili3.t ;~to s~gu id:\ ctfiC!:umont-6 a fun~;io 
pl'ecisnrr.enle peh falto. que fe z en tr.; nós C:< h ir de outr-..s peb ; couuou:~as, proúnc:as o parti
o en.~ino da escola do .Juiz de Fór:~, an• nda cui3 res. » 
ou pouco. fre'lu,nci=- d" alu mnos; mas n<>m por Em quanto na lta!i~ echoavaw no parlamento 
ÍS!SO o gov~rno argentino descurou d~)ste rc..tno cs U\.s p;dan• 1s Glo~uontus em :1.bono do ensino 
de serviÇO/!Oncenrra.ndo :1.0 contrario toda n Sll:l a.gricola. na Russ1~. r.>nrle <.~.cab>l. ~·a. de ter Jo . .:a.r 
<lt~t) nç.ão na. esc.ola de :Mendoza, u.n ica sobro- uma ra\•oJuç ií.o ecooomica das mn.is ~ravos. das 
vivent~ pcb loi de 6 de Junho de 1876. Deado a mais importantes. q•u, este seculo tem presen
sua !ondaçr1.0 em 1~4. procurou olla adaptar ciado" sui>Stituio;lio do trohalho da glob<~, da 
os pttocoas!l~ e methorlo:; mais af.1iant:ulo ;;: dQ .scrvidiio. os r::on; ministws, :'\u:tili:ulos pela. mão 
ctlltu~. cons~guinclo prosponw c crescer . O poder:>3~ de um ~ronrlG won~r·~h:l, fu ndavam 
go\·erno da p1·ovinci:1. de Bueno~ Ayres anim:~do <: ursos tL·~rieo las pnt· c1oa.si tod:1.s as .~ra.ndes ea.
dc ig"uD.l 11a.tríotismo fundou a •:::;cola mod··b pi.la.cs do p:·o\'Ínr; ia~ Uo i111pe:-lo . Ma.h du 17 
do So.nta..CaWinn. ond11 ó dnd:1... ~lê•n do 1.1nsino e&col·Hk lttstitntf•S impo•·taules. fora.m fundadas 
pratico, uma e:dt•r. s;~. i n:~t•·ncçliO theoriea.. .nn. rtusslj. 0111 i $72; c <le então pu.ra c:l qun.si 

E s to OX.t'!mplo niío ê uni co. Quando a l t"\U'n LOflos o~ anuas .ai.Jrcnt-t~C nova~ cscohs.. 4110P 
rompeu .a trad.i~.ão . eonst~ tui.nd<Hlo uroo. só na.. tlworic:.cs, quer pralic~. te ndo por centro o 
cion.Uid~dc, depois de ::1. 860, u. primeira. nce~ssi· grando instituto :'l!frono:nic3 de S. Petersburg-o. 
clad~ que a preocupou. reconht3cida por seu~ Se:n pr :1c is:1.r llnearcu~o1· por m:\i& tem·,o 11. 

homens d~ estado, foi n d:> instituição c org:>- importanci:> do>to cst u lo, basta t'C C•>tdar o p<~pêl 
·njs:.Lçào do en sino profissionnl sol>rc umn ln. r:;n quo a .~\ lletuan!".n t:xe~·t; • } i frent'l dos grand~a 
base, de m>tneirjl,. n pDdl}r unir :1 ~ prov:n- conhr,cimento.s, dl) r~no so refet·e n.o progrG$SO 
cias :tgrog:trh .. ~ rP.centementc, (!m nOm~ rlc. m.o t·""l c intollcct•;.::U d{ls naçQ.as. 
um principio commum, o da prosperidade c 
riquer.a da ~lri•. J::ra" Allcmanha •1ue aprescntaV:L em 1876 o 

Assirn é, Sr. pro•idonte, qu~ se lê no r ela- 01~ior deson vohimento de ensino agricola. 
torio o.presentado ~ -, c>mnms jt,Ji&nas ~"'' " Cont'"" core:~ ele 2.000 s ocieclad··s de ag-ricul
ministro Bcr t.i a• segt> intes po.lan·as, ~uo tura, 149 cstabeleciment·IS d · ensino ag-rieol:l , , 
ah:ll1am c dcnlon•tram a utilid~de do e ns .no 35 esta.,.õcs do c,.,,,riencias a anal.)'tles, 50 pro
:~J:ri~oln (li1) : fe~M,·es ambulan tes ; nlóm d•.• 1~ institutos 

c ~i hn. prwto da instruc:ç~1o nacional more- as,·onomicos em .:\I ta e real a. 
c~•doJ"I L r{ r1 tnaior intero~so. certo ser~~ tJ. que di:~, Só o reino d:\ Prussi:'L pO.Ii.snh quatro insti".. 
'""l'"iL<I 1h nrl<!", :1 'lliO se Jlf.,nde intim<>· tulc! "'iit'Onomic•·.s, com f•culd~d~s dist:nct~s, 
uu·wt.O ll vitlu tJ~ononiicn d3 n:u:.ão c a~prospe- nas uni versichdos de Be.rliiU. H~lle. t ketting~ 
ri<l••lu ,Jo 1•:-t.wln, A :.l{l'icnltum, :IS indnstrios e Kreningsber;, con~LDdo c:1da um& dellas de 
o o "'"'"nordn mln v••lum pr().'(llli';\T de fórm~ 16" 20 professnrcs, alóm de 41. oscolas ele. in
norahumn. tJi uw ·~~~~~ "o rJe\'Oiu Qntro~.n· a dlús. strucção mixta, LbeoriC:L c pra- tica ; tres insti
o quo cr) tUSLÍLnn '' u1:doril, d:' "ocio:fn.rle. 1\r.-n!':o t u ~os superiores di'! hortieultur" e 12 escol~ 
toda. ullo ou·~nutl•tuu uaeJ ooo~cola~ og ~!hn hod ... ~ceunrla.rin.: ~' pr,.,ticas ti .l ma~mn. mataria. 
mentos c moia~ •wcc•H~rioH 110 •lo<,.nvolvirnonto O Gram-Duc do do H ·ssc oiTeree in o cnsillD 
do sua intellig.·•ndn. a;::ri~oh em no1•e ~stahelce.imentoo, :1. ~&bor: 
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um instituto super ior :t.gronomieo em Gies~en, 
uma escola superior cru \'l'or !llll c-Jrn 11 pro
fo~sores c tres fazendas modelo . 

O Or~ro~nrg > po88uia as celebre> escola.~ do 
Nororaberg e Wollors o o i nsti tuto d-1 CIQrom
bcr;;, " lém de 23 ostaçõo• de e:.:perienci!Ls . 

O S•xe Weimor·contavn na. nrü;-ersidado do 
len·' uma fucut.l~•b especial para o ensin o 
superior agronomico. com. 15 profassores, Uina. 
estação de cxpericnci3s,a lém de trcs esc.t!as se
cnndarios e. 80 &'JCicdadcs agronomicas. No 
Dr unswick flcstingu~-s·: a escola de l tcl mslcil t. 
Bruns wiek c oito sociedades a.gronotnicas. · 

Na Sc~ndenavia phcnomeM identico &l pa
Lontcavn. no nn110 do 1871. Alérn rlo• <loua i noti
tuto• agroMmicos situados em Stokolmo c 
Christiania, havia p rofe SSCJres ambuhntes, rtue 
distribu i~rn conhec<mentos Ll>coricos c praticas 
por quas i todas as rogiúeat q uor du norte, quer 
do sul do reino . 

Hip~ewx no s w. l ivro- I nstruction pub!iiJUe 
da.ns les rJtats du ,.,,.d, diz-nos qu•} o onsíno 
hortioolo. oro. dado, · em 1!!71, na Slleciu, ú. 
45.015 pessoa• ; ·'C"Nscen tand~ que as es colns 
"grieolas, nn. Nm·u~g.• , á exp ensas do E stado e 
do.~ cl istric tos haviam. p1-estado os maiores ser-
viç.os 3s províncias onde t inham sédo. · 

Só a Suecia, possuia 27 c•colns pràtic.1S <l~ 
ng ricultum , do<n ins tituto> ag ricolas pnra o 
ensino scienLifioo () a Acad emia reaZ de ayri
oultum fundada em IS! l em Stockolmo, a 'I''".l 
ost.to anncxos um inSii tn to tl0l'es tal c se i~ cs
t:lllas 1!or.-: s ~cs . Das 4.41 3 casas d'! cscob , 
2 .160 po8suiun te rrenos p a<'"- exp::l'ioncias o 
ensino Üt)s prim'!ÍI'O.S ru.lliQ'lcn los da. sa:<: ioncia 
ag ricoh ás crianç.ns. 

Desde !826, qn~ D- l ngl" tcrr ., se occt1pa sé
riamnnte da ins tr ucção pr ofisú on1l a csp~ial
r~cnte da que de1•o rec <!h~r o c~mpon3z. Pai~ 
cssnnciillme nLe indu~trbl , nii'l podia dcscu
r~r-se da :t;r•·icultur.<. como indrlstria , roo u
zirb, como e .• t:i. pelas condiçi3es g-eogra phieos 
n tJm sülo limitado. E' Lconcc L,.vcrgn~ , o 
so.hio cconomisbl, !10. ['OUCO rallecido, (jUOffi nos 
diz na. sna obra-~eontanie ruf'ttl e en Anglc
terre, hn"l'er B3ie gr nnde paiz dobdo s~us c~nda
dos de e•colas agrícolas, e ins tituído cursos 
norrnaes , onde nÕ\'Os rnissionarios 'Vão lo va.L• ás 
aldei as po1>rJs !l prG.aica ag rieala., ospo.Lho.ndo 
pelas ehoup]!,_n:os p eq_uenos livros, ;, preço re
cluzidissimo. Não se fe:m a m'Oo :i. destlezos 
n~llo •tuando ao to·ata de ensinar no povo os 
doua 011 t res princi pios q uo são a u ... e da bo l 
cultura ; n thcorin Jos nfolh:.mcntos, o lrnm 
omprege doR ootrumcs c :uluba~, a Ml·> <lo el'inr 
a c»gordar o ;;ndo. · 

Igual proceder teve a Austrin dilfr1ndindo 
polas popul;r.çõcs rlll'e&OS as l u:r.·~~ da J$ Ciencia, 
em orodom a escltcrcccl - ~s no• l'I'OC(!R.~O-~ o me-
thodoe agricolas. . 

0• ins titutos ag ron omi cos de Vieuna o Gratz 
go~am du j usta cole~ridodo, bem como o de Al
tembn.rgo na Hung,.;:.. As escolas 1\or ostnoo da 
Bai:m c Ali~ Austri.'\, Bohemia, Mornvia e 
Carniola e 3-.:; institutos a.grica!a3 eontri!,uom 
para obra do me.lho~nmcnto da in•trucção pro
~osional. 

Na. Holland~. os institutos a gronomicn• ne 
\Varlfwn e do \Vat·or;;-caassumee.r ; n:> lta.lia a.~ 
cadeira~ de ngr;cu ltu ra das universidades do 
Napoles, P otormo, Mcs,ina: e Ca ta.ne, a lém do• 
institut ;s o escolas ag rieoln' do Mel fi, Palerma, 
Faggia, C::..stclnuo\'0, Giova.nezo, Ragio, Ca
labria o HcnaYonto; na Suiss~ a escola de ag•·i
cullur~ do fiuti c Oah·a~, demu11 ~ tram a impot•
tancin ' l lle n culta Euro;>a lig a o. eeto ns>umvto. 

Rm n.lg uns do s ous e..~bdos , a soeionc~-n.gri
coh fa~ pnrtc do eu..ino nor mal j>l' imario, r,a
s inando-sc ·nas escolas pl'ÍIUal·ias os rudi
merrtos dcs.>a sciencia üs popula~i3os infmtis 
do• campos. Na AusLri~, por cx<~mplo, p0r ura:\ 
ordem ~ovc1·nam2ntal dJ iOde J ulho de 1870, a 
agl·iculttu~ é P.n .. in.ach . nn.s 2tl1 c!n~:!S su.pe
ri<J res da escola normal. 

Em P ortugal , des d<J !874 ; na Suiss~ e Allc
ma.nba, França, S•1ceia c o u. Lro:i pa.i.z.cs o pro.-. 
gra.mma. de.t;lA..!i cseo1s.s lt;n·na obt•ig:l. torio o es
tudo, mais ou manos extenso da agricllltura. 

Nos g s t::doJ Uni•lo>, anelo a int.-ucçiio pu
blica tom foito (;ra.odos p1·cg •·c~sos, '" cscohs 
agriaohs ap:·o~entam o maicr I5-Ü.!l d') pro.~pc
•·id::tdo quo. 'lO poder in dcsojar. i?.9 c i t.;,àa oom > 
exemplo <lu :>úi;,nbmcnt!l ncoto ramo do co
nhecimcntoa " coco!:~ da Amh cr>t, em M3Ssr..&
s uchctts; a\linl de u.n< ca.pít:ll ünroon s · , d·~ mais 
de O.OOO:OOO!i, 'JU •O po>Sue , o tle um va•to cs
tabelcc iorlclllÔ, davo. deS<l •: 184.7 div idendo• em 
gm•al supe!'iores ao.s qll'l a.~ ouLt•ns induslria~ 
produziam, inclusive n. <los c~minhn~ de Í'!r1·?. 
Em outros lcg.u·os tbs Est:u.lo;-s U!H 1ü:i hav1a 
20 cseola~ :lgrieoht'{, qtusi tcda.' pa·op~Jrn s. 

A o•tona:IO de t er r:1s nncionMs concedidas 
no Estado de Pensyl~anin, rcforc-n os Hi!lpcau 
n:. an:. oxccllcnto monOI;l'"~llia sob re a I" s
tr uoçüo I'ubtica nas Estr.trl os U"irlo•. p:u·a o 
est:Lhelcciononto d~ seu. col!ogio agrícola, c de 
72.1\000 :lere!, c11ja v~nd~ priJdn:r.iu a sornnH\ tÍ(J 

1.700,000 f•·ancos , c~ t· ca ~c 700 con toa . 

O ensino ng ricolo. c tr·.tt"'lo nclle, n fco "; n~s 
sua:; ro ln~.ü ca sciontifica• com a ch im ica, phy 
giologia \'ogeL.'\1 o a.nimal, zoolo;in, mn.s·aind.'l. 
como uma, sciencin cxperimooto.l, do mclhodos 
propdos, meios e objectc s ospec i !.c~ de inYe3-
tig:lção. 

Vê V . . E~ . , Sr. p r.)sidc:Jtc, que os ruir.cs 
adiantados, tl·juoUes que mai s te rn om vi.< la a 
PI'OS!Jt:: rilht.1lc economic>1, nãu Ucscuta rnm t.les\c 
ensino, que f!Om du vida, impl:'n t~d -J en tre nu_:, 
devo t r~r.or como consequenc1a uma l'enovaç:\0 
n o" processos at6 lioj>' :ulmittid·:s, con Lr:ibnhtn
ÇMdo com " raha, de que •;o queixam os agri
culh ro• . do c.'pi tno• c cr·~di~o i'L h•vour:~-

Fôra occioao nnc:-..rcccr .~OL" mn.is tom~ a iru.
portnnei• do na8umpto . 

O oxl;;!mplo do outro3 pnil'.as:, <! m~i:i ~1uo Ln r1n 
a n occssidc.:lc d~ c2clnrcccr ao hrrado.r :r.cercl\ 
de seu gencN de cnltura, habili tand<:'-o a. pro
dn.tir melhor a mais economic:lm ~:~n to, i p:ir..' po
der conoor.r&r nos merco.doa catnng eiros eom 
productos aimilare.i <le outrc.s procodmcia.!', 
bas t::riam p:1.~·a induzir o go\·e~·no o a. s:\b;:dr)t" la 
do pal'lamento a ensü~l-o ~ntre JJós, s >lJ uma 
baae largt\ e in t~lligcntc . 
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. Outro assumpto, S r . pr~iden t e,que tem occu- r Auendenuo a estas reclamações, manifesta
pad~ a attcnçào d·, p:~:rtamentn, n q11e, •em du- da, pol~ i mproo""• o governo de cntÃ<> ol'denou 
vidt.,mBr~oo o rn!lis r:;ério ox~s.me,por isso rpto se ~ :t(.IS nos.;;os consulcs da Europa, ~:.~brdtl:io ao de 
liga do perto à.cs t"on t·:s dn no~s~t rir1ucza. 6 o d~ · Hamlmrgo.•JI.le fir.~sYi · saOOr ft(• inuuig-rnnte que 
immigração ou o da J'ODOV~\\à:O d~ b t·:.,os p~,-~ 

1

1 o ,_,m·crno br·•·•ileiro •. , comprornettin" p A;;nr " 
est9.lavoura, r1ne dizem (l'J.finh~n· . . diflOronça <h . t~ues:l.gcm dolo Altcmo.nha p:.u·õ\ u 

Um dos noaso ij colle·.:'aS, c1ue a.qm failou em Brazil igualantlo·a ;\ 1mra. os Hst.nrlos Vnidos~ 
1• logar n o orçamcuto dn ;'griculLura d·:scn- Destas me<lLms L'cxult<JU ern !866 u :na. 
volve 1arg.a:nenle esta the.'f.e, l r,a.ni fo.~ l:.L:ldO ' ' d iíi'erenç:'l. maior de iG 0 j0 tle i: u mig1·anlcs~ 
desejo d~ \··?r o Estado l 1m:.. r ~ si o d rJ~envul-, was infflliuliCDt. , não eontinuad t t>cl:t. op:H>
viment.o do sen·i~o d·\ Calon ir.aç:!o, aba.nwman- ' ição da. imprcn~a. " tle•confi~nçn d~ opinião 
do, s·mão int.eia-a.ru~n tc, pt'!lo mcno: ... tuO:ttcn t.a- publica ou mesmo ,[o pr(J !Jrio f:'O\"orno, que or
n63-mente~ a i ntorvonç:ão ela i11du ;trio.~ 1JarLi- 1 doc.ou eu1 1857 ao nos."' o consl•l em J·b.mbui·go 
çu):l.L' . f:zc~sc susL~ll' O ptt.gamento tlossa pne:s::tgens . 

EotL·o nós~ COrnQ V. Ex. s:tbc, o s.~t·vit;u d:1. lntHH'lr1 i 1tar•iênl~J opCl'Ou-so U!\1:'1. diffet·en~m 
coloni!a.ç:!n brn cxpGl' i ul~ntado altet·n:::al i,•:H!~ p:\ra hlcnos no nun'\ct•o de immig t·an les npnt·
que imporlira.,:-no dG Loruar-;;o rc:;ulnr. lni- Lado< ao Braz i!, aspocial rnont ' ao Hio de 
ciado em 1850, depois que o trafica rl~ csct'tlV0s .Janeiro, tlo .-lue t~n1os eslathtica r cgulo.r. 
foi abolido, te:n continuado_ •ern. sy>tc111:r., s~.n Esta tli llàrcnÇ4 foi t<o 8 .,,.,il•ol. quo n este 
roetbodo. sem ordem. a ntlO otl ~r c.:·r cs~:dult- rnO&lilO ;"nno ,·iu- • ., <Jl>rig- Hlo 0 governo :L n'l.an
dade a~ C?l1~no, ~em ao .Propr10 hstm l~'·. 1hr coa1ra.~ortkrtl, r.•st:,IJelocendo a.s vanl.agcns 

A prtnctpto,. nao S1!ntlo ocol~Ho s ,lH:llatl.o antct·ioi'tJlcnt· ~ o tro 1·ccid~•s aQs c1 uo quizc!isom 
par::_a o nosao patr., JlGh c<>r:upatoncl.O. do o l.') UoO tl to fixar re-sidrmcj:t no lmj JCri~. 
afr1cano, correu csL~ •crv r~.o scw acur ttb ntte.n- . . _ _ . 
çãG por part~ dos poderes publicas. A\ n c- . A Imuag-raçao co':tmuou soa c:u·so n o1·mal, 
eessidadeM da lavom·a t.usln. Y:'I. a importo.çrto ele st bem (!'L'} lcn Lo, ~te •tnc ? govcr~o c n r.a.u1.ara. 
braços ·lo conlinnnto ne ; ro. 0 (.}uropen não lhe a~ ornbrados ctnu os r.~~~t.ados g-~~o~tos fJI.lC so f=
podia fazer séria concurrcncia. ztaro, tonmr:un. cu1_l8•8 _a. (•rovul:;nct:r. de nao 

Só DOS c inco a.nnos, ljUC rrc :~,tler:oD\ o de {8;)0. prom~l':'r~:n ~ ttHJUI S'r.\~.a.o dtrcc lamcrttc, ruas 
Coram intt'Oduzid~s no l.l ra.z i\2011.000 afr·icanos, ! pur· onc•o,; tOlh rectos. 
como sa vê da eat.~t istic:> apresentada ;:or lord Sr. presidente," cnus.'l qtt~ tem dcsvioclo olo 
Ch:u·endon, por occasiü.o (1~~ rliscuth·-so ~\ r O\lo- B1·ãzil a. {II'Ocurn. ela popL1hç:Io su pflralmnd11ntc 
~açlo do bit! Abcrde~n. na E<H'opa, n:io !H'Ov6m tanto chl falta de subs i

De 1827 a i S14 cntr~r.: rn no Brazil .. 
1845 ... ........ .. . . .. . . . 

N Cfjl'fJs di os oifci'Ccido.~ a ••Ih pelo Es t.vlo; pois s~be-sc 
300.<XJO ' I''C os ~stado• Unido•. quer no começo d:. su~ 

10 .4' >0 cololl i:<.~ç:io, 'lucr a.c lud r!le ntc, DOlllC • offcrece
:>(J.::~:l r.unpccun ij.n:uucntc as \"3-nb .gcn$ que o Rt-a?.il 
i'J(j, f i Z prodig;•lisa. 

1S.!6 .. ...... ... ... . . .. . . 
184i .... . ....... ... . .. . . 
1848 .... ........... .... . 
18·10 ... . .. .... . ...... . . . 
18-'íO ... . ... .. . . . . .. .. .. . 

m.o:;(J O Sn. An ·o:<S" C~:r.so .Ju:<w r:.: - 0 consa
:;.1. OOO lltcil'o Canlr, ~{) (lo M·~nr!- í':CS al)OJll:t ()i Lo ( ~n.üsM; 3. 2Ki . . 

1851 ........... . . ...... . :-:iOJ ttnu tlãu lo,:;r~r 1.\ Ialt•·~o ~t o liHUll,!.j'ri\I)Ü:O. 

'.![) () Sr:. T11 ,,'"" Po' "'"'; :- 0 'I"" o c•:rto, Sr . 185G .. .•. • .. . . •. • . . . . • .. 

5G7.12ü 
Comp,.chcnde V. Ex. que com es tes recurso• 

a nossa. lavoura. não pcxli:~. ir pedir ao br:~.ço 
Ji.-re o.quitlo que ella podia tir>.r Jo ura.o;o •ervil. 
Só de !!lllão em diante foi que o Est~do cu r·ou 
séria:nente des te ramo do S<Jz•viço publico; mas 
com tal infelicidade que a tó i 85i na la ou ~uns i 
nada tinlta foito, "mb~o·a u principio cn-
8:\iado olftci:.lmente '' pouco depois entr.•giiO 6. 
iDdustria p:r.r ticul:-.r. 

Em i 85'i de 13 con tratos cxi.,t.entos, pelus 
qu&es se obriguram os contmlantcs a introd uzir 
no Brr.zil 115 .000 imrnig1· .. m tcs. ufin I'CCJ)bcmos 
norn a -~· JlOrte des te nu<úcr·o: . . 

.Este insucl!esso do. in<tustna p;,,·t•cular, obn
"'Oil o Estado a tom~l-o a si :ttó 18(H,qunn.:o de 
~010 foi entregue~ clla. rilodillntc n. immcdíu.tr. 
inte,ven~oão do Estado. 

Argumentávam, s ... presidente, 'JUC ' cnusu 
deste iu.successo provinb• do pr•1ço ex~sendo 
du pasoagcns, aobretu~o d,, Allemanha c de 
Portuc,r~} , donde [>Od~r1a.mo5 r.~ccUe; colonos; 
passagens rnuil.o_ mara o na rosas . <JUC as o!fero
eid~s por outro! csta,!O$, espccr»lmcntc pela 
Unl!o American• . 

V. VJ. - 1:> 

prcsidcnt•J, ú 1\ue :to Br:J.zil H{i;J fotlh m recurso:.; 
n ::.tumc~, :-;Cn< O pnr:'l. dc;~·cjar~lhc1 O Cstn.belccj 
mcu~~ de uma larga imroigr.1Y'io ( ,1poiaclos . ) 

Apor.'U" d•' um sólo r iqu issimo, o:laca nt:ldo 3.té 
!'dos pMt&s corno o mai< rico do mundo,de suas 
mstitui«;.ü•:.:s l illenim:ls G o(i'i; J·ecinl r~nto, como 
j à <11~:;; :. de l~u·go ~uiJsidio pccu nbt•io eontinúa. 
a sal' Cica.s&o o uunH~ J · o rlos r1u ~ · (l'!nrandatn 
as no•:;as p h g:\5 . 

Enu1uanto pu :·~ o Hr:!z.il mos;t.r.?. o !mmigra.nto 
<.:o1i.::1. ropugn:t1\Clll .. ~:t??' :L_Rej>uhi JC:L ~rgan
lin:>, p:•.ra o C:on"d~ (p n::o r .. llo tio:; t:st.~~os 
L'nidos), para;, Auatralra c _oulras colon••s m
glczas t (lirigc·sc com:• um r1'l C.'\ud:Ll. u.ug mctl· 
la.ntlo de a.aJHJ pa.t•?- anno : . ... 

Verdade é, c drg-a-sc IStO em s~t!-~ f~y"O a.os 
nossos csfot·ço.; , q uo duJ·anta os prnnezros 4.0 
n.nno~ e~!>C!~ fn:;sulos pa.i~e~. •tUO hoje goza.ru 
dcst:l proiperid:ld~ , pil.Ss:l.ram pela m~sm:l. al
ternaliv:~. •• . 

O Sn. Aunv.oo Cmq:s:- AJlOiado. 
O Sa. Tuo:~~ ,U< Po" "" t.: :-. .• não log-rando. 

:, não a;er ::t. Rf)[>UIJlica Arg cntin·J,os Jn.esmos pro
veito• que hojo J>odomos apresentar firmado• em 
dados oe tatis ticos. (U.) 
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DliSPEZA FEITA COM A DIMIGP..AÇÃO 

1846-1847 ....... . 
1847-18,18 ....... . 
1848-'1849 ....... . 
184\}-1850 ....... . 
!850-1851 •...... 
1851-1852 ....... . 
1852-185:J ....... . 
1853-1854 ....... . 
1854-1855 ....... . 
1855-185G ....... . 
1856-18:)7 ....... . 
1.8;}7-1858 ....... . 
'1858-1859 ....... . 
'1859-18()~) ....... . 
18G0-18ôl ....... . 
1861-1862 ....... . 
1862-1863 ....... . 
18fi3-18Ci4 ...•.... 
1864-1865 ....... . 
1865-1866 ...•.. •.• 
1866-18ô7 ....... . 
18G7-18G8 ....... . 
1868-1863 ....... . 
.18Ci9-1870 ....... . 
1870-1871 ....... . 
1.87'1-1872 ....... . 
1872-1873 .•...... 
'1873-187,1 ....... . 
187,!-1875 ....... . 
1875-1870 ....... . 
1876-1.877 •....... 
'1877-1878 ..•..... 
1878-1879 •...•... 
'1879-HlS) ....... . 
1i:>80-1S81 ....... . 

70:099$320 
16:923.~590 
23:509S;97ü 
24:000$000 
16:004$192 
1:850:)760 
4:20'\$01G 

23:517$840 
31:580$941 

200; 3708061 
37 i: 427$45G 

i . 263: 289$588 
1. 166: 814$914 

8:32:4GOS891 
334:7 46$999 
Q27:573:';215 
837: R55$755 
634:219$620 
498:765$038 
530:511!)753 
957:637$295 

1. 421: ÇJ1 6~054 
1. '131 :350;~599 

657:889$5:38 
820:243sOOO 
720:825s42fi 

1. 626:313$.304 
2. 142:554~602 
2. 756: 02'":l$866 
4.:385:684$905 
5 50?· 054.i!:G8'> 
9: n3; ôu78ooõ 
6.115:212~000 
2. 973:873~?2() 
1. 504:340 ;.623 

50.420:258$818 

ESTllANÇrEIIl.OS DO)!!Cl!.L\lJO:'\ NO Dll'lmi:J DO lll'UZI!, 

Jm '1872 (AGQSTO) crm l~XC!.U~ÃO DOS C •LONOS 

i 

Po,·tu- DiDCI'sos 1 Total 
fJ!!C~es : 

I 
Amãzona·s. ~~-- f:i89 --1.407;--2.185 
Pará ... .: ....... ·[ 4.519 1.414 5.933 
Maranhao ........ 

1 

2.166 1.331 3.497 
Piauhy .......... , 122 1.311, 1.433 
Ceat·:i ........... 1j 949 L242 2.191 
l~io Grande do N. 144 4'12 556 
Parahyba .•..... ·i 29J · 368 65fi 
Pcm11nbuc-o ..... 

1 
6.446 3.~2~: 10.370 

Alagoa~ ......... 
1 

616 t25 1.341 
ScrB"ipc ......... i 203 ~.647 1 ~.940 
Balua ........... 

1 
4.206 n.970; 1ü. '176 

EspL·ito Santo .•. , 814 1.3771 2.191 
R~o de Janeiro... p.765 20.?18[ 38.~84 
Corte ............ , o5.933 17.377) 73.o.)i0 
S. Paulo ....... ·I 6.399 10.168[ 16.507 

(a) Computo ncslo Lotai os cll.Lmdos, inclusiye os que Paran:l. ...•. ·.· ... 
1 

._5:34 3.093
1 

3.627 
pas~aram no mesmo aMno para os Estados Uuidos. De S t C Lh lU i4 08'>j 14 84G ,. • 1 • an a a arin1. •j JvT. , ..., . ~SGG em manto _deduzi estes, contall( o somente os ljiiC R' G 1 1 S 1 4 434 32 0'>4 36 458 
hcaram na coloma. 10 ranrer 0 u 'i • , · ""-~ · 

(h) Calcnl:ulo pelas sahi•las de Portug:ll, dondo par- Mato Grosso •... •I 63 i.16o 1.309 
tiram i:l,ill~ l.'mi;:raulos J•ara o Brazil. Goyaz ..•...•.... ! 164 227 

(c) Austnacos. IM' G I 10 801 7 608 18 409 •J•:.~l11 ~~~~·,;·:~~~íf,~,:~n rla.lo~ officiaos sogur .. ,, <l:unos .,, mas eraes .... ___ · ____ · ____ · _ 

!o) lloJnnoi•·n41clRR()aJuilhu•lr.i''81. 118.102
1 

127.507[245.609 
(lJ llo Jnuhu 11 ll••wmlo1o 1le U~fll, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 29/01/201516:02- Página 43 de 55 

Sessão em 12 de Julho de 1882 115 

0 CUStO de caia immigrantc foi de 124s\)QQ. da.dc de seus actos. () immigrantc quer SCl' O 
Yê v. ~x. que o~ ensaios feitos pot· outros dircctOi' d) si mesmo, m:tnL!Jndo::t sua lilnt·dade 

palZes nao pt·oduzu-.!m o succes;o que nós, n. do acç:To afim de mui;; Jle:·f)itarnentc dcsenvol-
todo transe, qucrerno.s para~, nosso. vet· os s :us l"iJC:tt·sos physicos e intcll •ctnacs.» 

Não obsta isto deixar de accusar a fal- Estas icleas ;-ilo :t t1·aclucção dt: nossas n ces-
ta de systcma com que tem procedido o go- sidades. experil>tenladas de longa data. ,Já por 
YCI."llO entre nós, já rovJhndo ignorancin. do o~>:asião elo sua JJiisc;ão cspocial :í. Europa, us
assumpto, já c stabeleccndJ colonias em cen- stgnalu\·a o fl1arqu· l dr) Abrantr:s como cn.nsa 
tt·os pouco p!:oductivos c arredados dos merca- d:t prefercncia da im:·nigt·c~çãt) om·opéil. J:C!os 
dos consumidores, des::UI·and:.> de pi"Olll:JYOt' as Estarloô- L"uiclos: o cm~'rego pt·ompto pat·a o 
refot·mas indispensn.vei;s na logislaç:ão, •!m Lrabalhadot·, venda co:nmcnla de tct·t·as cDnl 
ordem n. f<tcilitu.r ao immigrante, est 'bolccido ;.;·~1ran ti , r1 ~ prop1·ic<l:trle; scgnr::tnr;a im1ividn;ll ; 
dcfinitiva:ncnt':l llO p~iz, O gozo dos rlit•eito; C libet•r!a.Jc religiosa ; libordadc ciYil C f<~ciliclaclc 
favores de que estão de posse os naeioi1a.cs. de coJnmtmicru;ües en tr'J colonos 'lu e ehegam o 

Este; embaraços t;m sido pot· nni,;; de um::t O é: pf1.ronlcs c :uni.<.:·os c1uo ficntu. 
voz denunciados aos p?det•es publicos pot· pes- IJe':viarrno-nos d~ senda apontada, pela Cl::pc
soas cemprjtentcs, encarregadas do serviço co- l'Í,·nci:,. ~el':i. emlll'cnltarmo-nns em wr;:d·!s im
lonial. Um illuslrado aa;ent<:l Cilflici<'l ela. coloni- pr;tlic :vais, do difllcil sahirla _ 
sação expressou-se por e~te modo sobro a:~ I-'a.t•:t lermos :.ô:t immigt·.tção cumpt·c não a.n
caus::ts que se oppõem a•., cbsenvolvimenLo da gari:'!' os t·olmtalhos impt•r:,tavcis do velho 
immig-racão : « Aind:t r.tiio se seguiu com pcrse- mnJH!o, r!lü:Hnnl:.s di,;sol•:cnt•~s. que at•t•uin:lm 
verançct sysV!m:.t ulgnm, aind:t não se póclG em ve:. elo cimenl.at· o (;dificio do nnssa civili
aTaliar os bons ou maus rQsult:tdos do medida <( 1ção. Um esta(] o noyo e J'l'OspcJ·o pt··-·ci:.:a do 
alguma. Tem faltado, emfim, um pen,;amento alim•:nlaçfío sã c vigorcsa pat·a enrigecer o:,; 
dire~tore constante, uma marcha pcrseveranto muscuks. 
e energ·ica. » A gt•an(h l)l''J['I"io:lado, as,;onle no lillot·al 

O Dr. l3lumunan diz po: ouLt·as p:1ltYt':<s br:.zilciro, sJn·ctudo no sul, lem di!licultat!o a 
a mesma cousa: << Enti'O os ol;staculos que en- c:s:pl<H'-t<;:ão intclligoate c acti\'a da Lerra, t•de
LOl'peccm o des:Jnvolvimento da. immigt•ação gan(to pac·a o intet·iot· os qul! a demancb.m no 
primam a falta de sysLcma c ele Lol~ organiza- ~r.)po:>ito d' rctcl-a. O afastamento elos fll')l'

ção de um lado, e de outro a doficicncia e cmlos, :1s cli111cuhladn ele transportn, o isol:J.
inconstancia das providencias, de r.noJo (1ue monto pess :ai, a oneração dos pro.luctos, são 
em uma. época desenvolve-se uma ~etiviclaclc outt·;~s tan~as causas entorpocr:do1·as da im
impetuosa, quo por isso mcsr.w não clú bons migTacii: 1, 

r.Jsultaclo>, e em outras occ:tsiües :tppa- Si q;Ji<( mno.s scrüunenlc cuidat• cb povonçi!o 
reco um eles mimo tal que clcstroc a conLinui- c m ·lhoramcnto cht nosi:i:.t raç •, dcs:.:urolvcndo 
dade indi5pcns:wel pat•a um pleno succcsso. >> as riquezas occulLas ou estacionarias no Th·azil 

«Não basta que o E'"!tado !'ttciliLc ao immigt·nn- pt·eci,amo;; adopLat• a..; medidas pt·opostas pelo 
te a ac.tuisição d•J algumas bt•.u;.as de t't'i'a; é <listindo St·. Nicol:io l\Ioreira; silo cllas: 
preciso •1uc cllo o attrai.t pot· m~io do in te- ·1." Libertlarl! <l · conscien('i:t ]H'tt tica:ncnlc 
resse, olforoccndo-lhc ju~ta colll pensaçi! 1 do ol; ;e;·y:tcla. 
sou tt·aballlO, gat·antia. a rnanife•Laçfío (lc suas 2." luslituic;ão elo casan1cnto ciril, seg·undo 
erenço.s l'.,ligiosas, sogm•nnça. completa. do p:·o- a. lei inglcza.,'co:no~g:w:mLia pat•n. familia im
priedado, facilidade de tt·ansporle pat·a. os seus migt·anlo. 
productos, abrindo horisonlcs às suas proprias :~.""Grande lHüut·.üizt\Çiio, pelo systcma amc
aspiraçõ·:s csteticas, politicas ou scicnti- ricano, de modo que o naturalizado goze rlc 
ficas. todos os direitos confet·itlo.> aos filhos elo pniz. 

<< O segt·eclo do aclmiravel]n·ogrcssa cl.:1. União '1."" Abolição do dcn1 :nto servil, como cnuo-
Amoricana, esct•cvia cutt·o pcmmdot', est:í. em lJi·ccilllcnto elo lrabr~lho. 
que o governo tr,,balln dt1ntt·o cl ~ sua esphcn 5." Revogação da lei n. 108, de Outuhr·o de 
ele actividaclo, considcn1.nrlo-~;e dc·lc.2·a,L c não ·18:37, lei \'C:s:utoria, porque reduz o l10rncm livt·o 
•enhor do povo, sendo r1uc pot• iniciativa deste ti. condi(;i"i:o d•J csaavo. 
ultimo c que se fa:r.c:n tod1s as mwlanças no- G." Ct·oac;.iio ck uma. lei do dorHit:ili:J (/wm,;.~-
cassarias :i. vida politic:t o social. tead), seg·untlo a fo:-nwl:t amc;-icana. 

« E' esta ta.mbem a condi~'ão de snec.~s.~o 7." Imposto territorial, sobt·c os extenso."; 
sompro favoravel a:J ost :bolecimcnto dos co- t~ri'Ílor-ios c:s:i~tcnt s aos bd:JS d ~~ vias-fot·rc:.ts, 
lonos; os immigl'antcs contam com seus pt•c- riOs navogave1s c :.1rndores das ctdades. 
prios J:ecursos, confiam em suas forças, actu:lm I 8." D?m•:nst1·açfb ch portucnos lo_to~ dCl 
sob a sua rcsponsabilid ale c pl'Ocm·:::m por terras, Inrl!c:tn<lo-S'! a n~LUI·czn. g·cologrea '' 
sens csfot·ços a prospol·i(hdo que ncccssal'i:1.- , genc:·o d<! cultur 1 ::t. qne Jll')~h:w se pos.s:un 
mente encontram, r1uando são jatliciosos ·fJ \ PI'élsla·, havon<lo leda.s as C\c·.ihd~dcs em su:1s 
persis~enLcs; c, rJmovem!o o::; o',staculos rln'' acquisiçõc:;; . . . . 
lhes po~;sn,m antepor, attmgcm ~'em pro o seu \.!." Systcm::t I:oucslo ~la. prf!pag-.ullla prJ:· mc10 
pontO objcctivo. . . _ de f.~lhetos em dtVOrSOS td!On_:as O fll'Ofusamenlc 

« Abandonando lcts, Lmcllçoes c laços de espalh:1dos por tod_us a:; naçocs que possam se:· 
familia que os p1·enuiam ao velho mundo, os m~w:lnci3;·:s de 1muug;ação, deycndo _ nelles 
immigrantes não deseja:n enco!ltr~n·, cm.sua é"Cl' <l'lsct·tpt!s as nossas .melhores localt~ach•, 
nova. paLt•in, cmh:ti':";o~ :i.~ !SUas nohres a~p:·::- su:ts conrJt,:.oos tOJ~O~t·ap)Hc:ts,hydl·~gr:q,luca.~ o 
ções, e cp10 nem oult'Clll a·~tl!lrt a rec;l ?nsahth-1 mot<:rJI'ulogte<ts; rh-~;,neas (hs capllacs, JliCir,~ 
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de eonununica<.:ão, preços dos gcllcros alimcn- ' rou-sc o '"-.J7imcll tli commorcial do .c~port>ção 
ticíos.~nlarios do:. u.rtislas e operarias ~gricolas, ' reprascnlado om cerca _de :~ . 200:000>; c impor
lei. rcfer·cntes a imrnig ro.ção, etc; ~~ç~o<lQ 2.000:000$, dr:"mndo o sa!Jo d<J 000 e 

{() • .Pr·opn..~anrlo. Í·:lilu. por comniit~:'5ÕCa p:"':r tan tos e•m lf)~, til!ó undo o m;.\ppa (!UG paS30 a. 
vinciae..; ler·: (') 

1 i. Eshhelccirnento rle hosp•,daria·; decentes Si tovr.rmn3 e"' conta o v:•l:.r <la cada imm<~ 
nás c~pitu.es maritim:~s ; !l'l':J.nl•:, tomando pot• b:tse •> ea.lculo do Kn!'-p 

1:J . .Nuclcos coloni1>cs n•~ viúnha11~"" do 'lUC o m•,;a cm500 a fi09 dollars, a despo:.a fe1ta 
lra(joHlo J..~s vias-ferrcns. ; (!01:1 ' a.d!l 'hll (: insignificante, r.ouito a.b<1ixo de 

AlÚ1n destas, outrn:s m~di<.J.·,s linc a experl(;n- seu justo valor. 
cia ac~ns·;lhar. O illu>tra c~lle.!l'a. o Sr. Alfrcrlll Chavo_;, na 

o Sn . An·oNso CEr.so .kxrou :- A• c•.usas <li•cur»> que ••tUi l'l'•Jnu nc iou~ ~ompendo ~s~e 
primcn·dia.es púd~~m SI') :r~dn:l.il' a ~ rea: fH'i:ncit"O, ddJat.,, per;;unL0\1 c.~u no.brc Jtnn:stro da. agn
" hlla de p•·opagandn., sog-•.tn<lo, a ma rop:J ta- cultuJ·a o que se ~~~~ta fotto <lor:o~< guo "'' ~xo-
eão do nosso clim • terceiro a escravidão. nerOf-1 d<> rcpari!Ç<AO ele CIJlonrsaç;n ~ tm·ru 
• ' ' p ublrcas . l'arccou- rne que $. Ex. trro:rava 

O S11. Tno'"'" Pc.>rr•Y.o:- Não foltaro; enn10 a.9•im uma censur.L " '' s :u succcssor, pondo 
dís;e, no nosso pai1. rt:eursos nn.turacs rtU lJ c:ow- ~n dr1vida. o. 5U(L (I.Ctivida.do. 
pemcm [\ perda resultante no irnndgl·antc <lo 0 Sn. Ar.,.-m:oo Cu.wzs: _ Não :q•oiado . 
abandono do se•1 pa.iz. 

Mas não r! 8\Jmente isto o que d olero.1ina. um:J. 
corronlo dO immi~rt.LÇiit>; C U. fH"t:Wa. f:St.;.i. Crn lfUe 
a Argclia, n.Sen•in,a Mol<l~via o a Val:quin niio 
Lêrn chfLmado a si a imrni ;;ração de qu~ carc
r..cm , 0.~1cr.ar d;\ riqueza provetbi:l.l do JliCu 
aólo. 

Não ú por con!iC'! o~nc.i.3: Bl}mcnte ~te d(>rn na
!UJ'al que altrahc o tmmlgl':tnlc, e•nbor':l. ontr:, 
por muito para <lctcrrninar o individuo~ aban
donar a p •lria, os com modos 'f llC possue alli. O 
cl~mento mo,.l 'JUC lhe d:i" lib•:rd ... Je poli tit<J. 
o civil, n mais pkn~L, nfi/J deve ser csqu~:r.:;rlu; o 
conhe.cimc nto rlo rai< é da maior impOJ'lancia 
par:l fJUCrn oprocUr<l . 

Ainda hoje, npc ~r.ar tl-'l b.1·~.:;a conont'~ ' luo ~e 
cstahclccou para cllo!-õ, os Est:Hios-Uni tlo$ n ãl) 
clispcna:tm. :~.gentcCi l!fn thlfJs oa porl'H (la. Elll't)p:L 
por onf)C s•: f:.1.1. C:o4t ~ irumigr:L1;.:i.o. f)utro~ pa.ÍZO!i 
::wgu~lu•Htc~ o cxcJmpi~- S(, a Nor•tt lola.ndia. 
<::ôn l:•\"fl. om 187:t CljN;:.~o dG 'll2 l\g-tlnl. ~s r;m: :U'l'C .. 
gaJ:o:i ~ l o propagar ns conh cclmcn los ,J () xeu 
•ólo, <las suas r Í '] U CZ"-~. c das facilidades que 
ahi encon traria q ilnu'lig J·nnb;, 

A Aus lt·ali"- (~o Ca.nadà t(~m tam hem Qm HaUL
hurgo1 llromrm e nntt·os po1·tos a ge:nta:s encat·
l'Cg:vlos do distr ibui•· rel~torioa. ca.1· ta3 gfl..o
gmphieas: maí•pas, e da rcrn esclal'0cirnenlos 
<lo p:Li>. ;l ' Juello• ' JU'J quimr·em ~b.tndon:.r ~eu ' 
hrc~. 

A t•cp~:hli ··a J\.l·t:to nl. ina, m~i., fcli r. rl' '·JUO 
JHj!-!,l 'o '· isstJ_.' I 'I Il !uicion anteri~)rrnentc os~:: s··~~·
,·iç,.J, l.!- 111;u !-:i lal'ga.rnr;nlc, offorcec a~ lffiffll· 

;;~o.n l~ comp•: u sa<.;.ÕC9 ruais t (flC •·;u:oa.vc1s. 
!\a •u:• lei de l l:!i (j cst.al .. ,lecen r~ra c:t<h ~em 

pririV!ifOs immig-rantes, (1uc SI! [jnÍz~:-;scm 
dr,dicar >1 culturn do solo, c rca •le mil lJCSCL~s 
par" o .!'SCU ustal>elecimcn lo. B•1tro nõs n:ula. 
diss·• se fGz. O immigr.1nto ô l9va<lo n uma 
coloni~ o ah i lic • qn:1si abandon:JJ!o. n ;(f) se lhe 
fi1ci!itnndo o c:tpital prim•; iro pom rotear o sà!IJ, 
O!i ins trumentos n.gricolas c :nuitas ou tl'o.s 
COU S:I.J;. (li~ CJUO prCclf;j."L, 

t; • f11ci l <lc ~cr quanto o in ,uecosso <la. ll'ISSO. 
c!JlonUi:u:ão depende cu1 ~ra.nd :, p: .. rt·~ tlos ct·roa 
''" adr!lin i•tr·aç:io e da fal t-~ de systomn. com que 
oib Lcrn proc,·dido. ]~m (lc$peito, porétll, dis to 
nr>~ tem trazjdo t;ramlc sommtt de b··ncfleios. 

De urna est·.t.ti'!ilic!l. muito i rnpcrfoi l.a~ rol ,tiv.o. 
ao anno de 187G, em cinco ou sei• colonias opa--

o Sr .. Tu<J3Ul. l 'U.\I I'Y.L;:- roi o que pude 
llepr~hender da• Jl:!l "''" " do nooro d!Jpu.l:>do. 

S. Ex., si tem M<Jmpanhudo r;,ses serviços, 
d~ve leD:•brat·-se de que depois de .1u" retir:Wa da 
repartição, r1ue gl!riu com t anto tino e h:ll>ili-
(l;~~ lo. . . -

O Sr •. AJ.mY.oo CrrA vz• :-Muito obrigJcO. 
O Sn. Ttt m.,r. Po~u·Eu. .. tem silo emanei~ 

padns mllilas coloniao, repre.oentn<las por 38.000 
colvnoa 

() St:. Ar.~nE()I'> Cuavr.s dá. um apa<te. 
O Sn. Tno1u1. Pt.J)fl'l!:ü :-Jfl vê V. E~. qtt .') 

a t·~partiÇio nfio tc1n estado i nact\va , s~bido 
como ó penoso o tt•J.balh~ do cmancip~çilo colo~ 
nial. 

PasSaiHl" " 011tro ns.~umpto 1uc se ligo. inlei
rarnont•, aos interesses da m1nha província, e 
a ,IJI'rJ o f1u:d Jl a· mais do ttr~:\ ve?. tem . !"~ in ais-: 
tido nost~ c:l..~n, pcrlj'u ntarc1 .~o Sr. mrn1stro ijl 
dcpni~ rio exame •1ue fe• poss""lu•cnte no \l"r lo_ 
d,. l'r.rtalezo. c om vi<t Hln pr<>jc~to qu·· deva ter 
enconl.rado na s11a "portir;.iio tendente ~ m'•
lhr,t•:cl-o, pretendo rlpres , nt~1· ao parla:nenlo 
al~urna tneU:da r ulali\·a :t ollo ~ 

Ninguem m:~ i s do f(l!ú S. l!.!t. conh "fe a nc
•·cssirlnde urgent~: 11oe tl;lll a cicbdc da Fortaleza 
1le puSSllir· urn pr1rto de ri c ' emba"<JUe [>:II':J. mer
c;.Hhri t:i c pa.~s;q~·oiros; 11i nguout c(Jmo S. ~x. 
püflC nttost:ll' com r> esse t~·::d>alflo C ft:ito alli, 
em l)rqjilizo (lo crunmercic,. lor•,bt·ando a tnn
dcstlt •implicid:ulc Ú•>S pr:meiros tem pus colo
ni:~r~~. O:i tcstcrounhus ll.tdos vor pes.'!O:IS cn
Cal'r(:g~das pelo ~·o\·orno gor ,] c proyincial de 
cst llcl:'tl' o c!31: :~.1JOl<.!CÍwc.nto de um i!Orto n esta 
P'"'lC <lo lrn parh são nccórdcs orn :1\l starcm a 
1m I''!!' f ·iç"io dQ rnctltodo adopt:tdo do trampor~c 
mn.ri timo. Lerei !Í ~:~rear.::t. :.1l;""Uns dos ma.ts 
valios~• para m att"al' quo não sou levado pal' _um 
p~triotismo.mal entendido, cxa.gryrando a s ulffi
culdados do [JOl' lo da minha provincio. o provo
eando pa.r:t ellas uma s olu~ii.o \rammli ata por 
porte do governo. . ; • 

Dizia o Sr. 1\fouche<, alm<ranto dn m:~rlDb:J. 
fr:J.l1C'l""' em 1800, na oua obro : :zcs Cúces àtt 
JJ>·d;;it ltii) : . 

« A s d itlicnldad•"' . r la communicação torna>)'! 
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p~r~ta;.m~o <ll!]'cndiosa~ -~~~lns."' op;':açõc.~ d1 ! • _T'arw·n cxt•anho, ohs~"v" o m' ·smo engc
caroa .. -d .scar0 .t q_ue oce.~SlUI1!1.m !ierws ob.st:.1- I nhnu•o, fJI.lO (l r.t u,:1;, e1da.dc Uo1·cs.."cnto cr rn 
cu~os a.o des .. nvolvttltOnt • do ~Oai•U., ft.~o cLo só c~ .. 3,). IJOH ltt1.hl la ntes. tendo 11111 ancorad~uro '1·e~u
~l;cavcl pch r::tlr rJt i1.l. àf-3-~ lna. dfJ povo Lt•a:t.l.. lat"t c visit:.trl n. pnr muit.os n!lvios ~~ V~J. 'j() I'OS 
OirO. »- g"I'D.nclr·s, :1. iwla cxi.sta osh motb primitiVo d1; 

O f~fl,!.,'"l!nheiro Zozhllo Bal·)·oso oxp1·imiu- sc tt•an~portur paSS:\:'-;"Ci1·os I) mct•cadol'ia~. 11 

po: ~Sl!tS pal3.Vl'a~_na },1 e)il.o~·i,.~ aplosc1ll1J..da "" .. Este t)sl:l.dr> <1(~ con:sas: não pllssou dcsJJCrcobiõo 
YauHstro da. mw·1Ytlw em :18(;:;; .JiL no ,q·oven!O l'uloni:ll, jcl ao s at_;" IJndo r')Ínatlo. 

-« A8 OJH~I·aÇÕO.$ dt; QJH.har'-! lle U(J ~ gr~nf"Jros do l•:m 1812 uttl ~_: n. pitfiQ pot•tuguo::.: C.o.t.aa.Un Gil·,,}clcs· 
prod.uc(;.ão d~ p:·ovincia sri prJ<hm t'":l' lo:;"3.l' 11o fez. o~ludo$.;. f){JlJrC o (>Ol'lo do C~ :al':i. ; o govcrna
m·.tx.Imo penodo de tempo •t~~ 4 IIOI'nS. p1,r (J i.,_ 'lo! ~::unpa.to m~mrlou lcv~~ uL:Lr-lhc plano~ o de
quando o ltWvimmtto d:t m:t.rci dcixn a dt;fiCc ;lJCL't(~ liUISflü H;i'18 'luas i si n!io tCll':l p:~ssado h'OS annoa 
o ~f!c~ff; C[UC COlTC IJ1J licjll:l.HH!Ut': a pr:da (! IIQ- ~Jil~ o f.fO '{QI"n•l ra·o•.'iu ·tod ou -~·oral não tna nfl(l 
mln.tundo o.q éfrCfto-~ da agit:H;:1<; e .\: tol'i<Jr. Est ·s 1nvcst•;.r.tr os weios de es!.a.beloce1· um porl!J 
p•·oduc_Los envolvidos o:n sac'~S dep ~silam·HC commodo e soguro. 
na. praHt. e ~-'ão claHi l.rt~owsporl.ados ;.L cafJ<.:t.:a.S de Era !848 o g-rr,'l11'ttú provincial incumJJi tt :lO 
hon;~ns ~ara IJ(lruo ~_o uJ ·,•:.I·cn~as a~uarrrulas [)r. :1-lnno~ l Ca~tantJ c;,,.1ve:1,0 capitã<> de a r t;llaa.
.a. d~st:~nem do 100 a 1.50. fiJctroi d~ pra.tn, scn.do rh" .:\ f!On so (l • Almcí.cl." c :\IIJI!<j Uec·l{UC de propOr 
o'Lrt;;ados a enLrarcm. n ag-na. m11tta. \'Ol d t.c :\. tu.; me1 h·•ramcntos •til·~ cnt..:ndcssétu r:1:1.is ur -
b;trba . » gentes t•.:u-., m<:lho;·.1r o anr;;JJ':cdouio actua.L 

Sir .)o~u Hawkshaw,.'l"c vi.•ilou o porlO e m O Dr. GrJuvc"' c<~pa"itado de rpc :lS areias 
t87~1, pwb-nos o ~egumlc C(ltadro : >ll'r a.cs,t."\d:ls pelas ~orrcnlo.; ou arrern~!ssa.Uas i 

«. O a lgodão c 011tros p rodu<: los são trans1, (') r- b:tci;'" intcr~l a. on_tro .o. reei~' c a pr!l.i:1., pelo 
lado:-- tlo "\ .a r maze ns '! cn1pilh;Ltlos n a. pr;1.ia. mu; \'011V>~ lontltaua :l. u JU Lth·a l-<'4. d1:ntro d · poUC03 
l1or:ls <h: proin-ltmr ; o w.~o ha ix:1.-raar grande a.nnos, aerms~ll.1ou tl-!tC:Ha~ :, t"'!Olls l1-uc,;[io ele urua 
numoro d-· ho111r~ns enlJH"C g"ôi. JJl-~c nQ t1·ansportr: ponlc de m~ltlcn·~. s_ol,rc { · ~ lac.n.s , c::o~10 n. •. 1u:! 
das alvarcng:.~.s_ fu1u lctulas a t 'j 100 rnell·ns pru- lli Cn~H; gra.Y:u:,~ tra.rH\ :1os CIJfL·cs pubiicoa, pa t•a. 
xim~lltH~Ute do JiLOr:Ll. g~!;CS h ome ns OnLr.l m nO ::iOI'Vlr de l l'a!M~ h.e, f)()(J Cildo ser proJonga.da. J. 
m:::u· com n;;un reJo pCs•;r,c;.r>, lil;ando froquCJlt•:- l>l"·?POrção fj ~ll1 f) _:LtCI'rn _ l~lHSC-3. in nt i I i.~ n rHlC) ~ 
mente rnoJhatl s as liiCI"C<\dori:tH; .;pJanc}r) o hl;u· op1navot, pül"fJtn, Sl crc.~r; u.las dcspc~:~s podcsse rn 
Gslá n.g-iLnclo, 1;s Lr~tbal hado!"l 'f-3 sfir, a 1·1·:LS.!trlfJS c S'-!1" feHas, pela cuu::;trucçàodo uma ponte pensil 
fic:tru po1·•Hdo~ •''JI.I ava:•iõl.clC!i o~ :;c:v~ ro~ . ~~ qtiO li~·:~s:sc a pralt~- ;v> n!cl[c. 

J:o""in:-dmuutc.p·tJ':J.. n;"iu acc iJmulaJ• t~tcnuwhus. (J capit:lo Aluleida ~ AJim rJt.H.l!~(l iiO corlli.J:l.tt3Ll 
cita.roi an pn.l \"J"01~ 110 LUu!5kO ct•;.:;o nh-· il·o ~~il•1c a idú~ do uw:L ponlu JHms :t, pon l'tO ni!o molho
Robm·Lç, iu!i ·J'j1bs nt.!' J"f~l:a toJ•jo 'JUC a!•rt!I'WHlOH t·:~n1Jo ~~ lu nntb. os ·rvíço (I•J <.~a~g-;.~ •: dclicar).)a, 
ao conselhr~Íl'ú Bu:\r{1u<: fie l\T:u~cdfJ em 10fH. rlcs:~rn·o\'oitaria o!i t..:.rcscidus c"pitu.r.s crnp!·ag:t-

« Ver~ladoiraw •. mt(~ 1 rri~ Uo, ()~ anctn·ar.11Jur. :s dtr~ n:l. su·1 coustt•w:•~.ão. Pcl:L t'tLZ:"io dG fJUO BG 
c;lo Cea.r-.i. p<wmani!CC!IIl no O!Jt:u{c) OHI (~UO a n: •LII- rra'Ht(LI'i 1Ul l..~anCI}:l de nl·ciu. CIJl t orno do ponlo 
ra~u os deixou. H.,. a. 11n,.,,, , Q ç~rl: ,, {1Ji cuustr·ui- •1~ ''f"'io cxi .:.:-itl1

) I•Or UR1ll. ]IOnLc íluctuantc. an
do um mullte, pois, fi c.:t a ~urxo na h:~i X.'l· IDiLI' , e tor iortn• · n L· ~ proposl:L, lliOStrou-sc in[<!nso :t l'lla· 
c na praa.·m:l.r a agna. ó t~to :t·..,'it:tf!a fJU ·· cU I) n;j11 ~ldl)pbmlo () :.d '' it."O r! c ur11 tr-..Lp ichc consl·uid~ 
F'jdc x:·r ul ilisado p ·•r navius, nout butt•s . Cowo ~tollrc cst<:ims d 1

} r..arn;u_dJa.. a [ar_:::" dishncia 
OUtl"'Oràai ncJ:L hoje SO raz na pm.i.:l ··J 1:mba!'"l[ll" U:tl. do OUli"O, p.'lr:L dei~at• f.a.c i l C.:.;~íJ:l lliiHllO :) !; 

o (lesemb:a.rcluc dos passageil"o;; 0 mf~rcad- ·rj ·ut . eol'rcntos o areias !lrra.s tad:.19 por estas. 
<1. Só é p<:~ssl,.·eJ cnt•rcgn.r o descarrcgnr n.s nl- Os fac tos vicrarn confirmar as provisões dll 

varenga& durante a lgmaas horus da. h:\l::ta-mar. Ur . f'}fJI.lvêa, tendn-8'} attcrrado o ma.r em 1'11ais 
N:t. prê~t-mar o a1gnt"~1o, o a ."iSnca.r, o ca!6, os rle ;}o metros de t S.'){) para eti.. no lQ;;~r em tJU C 
couros. c t~ . , süo lcvw!os o. c;.,iJc~o. do hf)mo:•s foi consh•ulrlo o tn"\pieho om qiJ0 funtcionav3 a 
dos arn11zcna à pra ia, sendo ali i d •·posit.."'ldo~ ;.,""uaa·da-moria. 
para serem na. IJaixa-mat· earrc.~~ulos do lllCSrllf) Houve., f' ~'rt..."'l. nto. f"lla de previsão lla con
modo às alv.'lreug.,s, <JUC 1Jcam fu nd,.::l.(bs em ~tru c•-.fio desta o!Jra,quc segund, :taffirm:1 ção do 
4 ou 4 i J2 pós <l 'a;;ua1 algu••:ne a CO ~~ 80 hlt'}tros cngcÍlhciro J _ l\.evy,muito contribuiu pura ~sse 
àa extr<1midacle da moliH~ . Estes car•·•:g".l.tlores Mtcrr:unonto. 
amphi iJios ontra. ~u fraqu()n tema nto n·a.gun a Ló o Em iS~4 :t cmnp.Lnhia Pet·namlmc:J.na. mau
pescoço, fie ~ndo mnita voz a s mt.'t"eadot' in~ m o- dou tanúJem ex.:a.m .i.J1:1r cs!e porto pdo engonhci i'O 
li.nA.d.a!$ e não pouco avnti: ldas ou nrrt• in : ~d:ts. Na. 11illet. l~oi este de opinião que par~ 0 seu mf!
de.scarga das alvarongas o pro r~':'SSO é exacts,.. lhor:,meHto 60 fa7.ia preciso : 
me nte o mcsm r.>, em Henlido i nxorr:n . O modo 
usual de 1.:mba.rc1uo de J•a.5sa,;;oii'os ó por moio 
<lc jangadas, úas qu"u' ha uua:<s GO no \'Orto. 
Is to se faz gcralrnenté n !l. o~ea.;;i?ío ou n~u; proxi
d:>des da baixa-m,u· ; na 1•rÕa-roar ô difficil o 
emb:~rque ou desembarque de pas.-sngeiros oem 
qu e ell~s :fi.-iuem mai.s ou m•!no« mú11Jatlos, a~é~n 
d() hn.vor al:;um jl0r1go, n:to ohsta.n lo n. p or 1CI:'I. 
consumada com que os jangadeiros nt:l.nOill':l.lll 
aa suas nmbarcaçõas. • 

i.(l l~ l' ;.;"Ue 1· o rf!ci(e t!Xistenle Uc modo a ficat· 
IICÍtn:l da. IJaix~ m:.~r n:l.JL (tgu as m.ortí-t s, podendo 
para ~·L obra se t· utilisado. o. pedra da rocha. d~ 
p·>nLa do Mucuripc ou outra qualque1· que se 
prostn~so ~' fabric~çl'i(l de c imento hydraulico. 
Esta obra nii:o d~veria excGder a ó prc:aç:o d6 
200:0011$000. 

2. o Collitruir paralJcfamenlo M recife e ao 
longo d~ t>r:>i:. um caes com r:a.mp2S pa' a do-
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l!emhar'luc, cnf:Qnbndo a alfandega; hcro 
CJ>DIO trapiches, tudo no valor de 1í0:000$000. 

3.'• hmJJo~ilisar as dunas por rneio de pl.tn
Laçõe~. de rood•., a oh5Lar a accurnula.çiio da 
aore i:.a.s no porUJ-

~-· O!Jtm· por meio de draf:ail"''ns um:>. proftiD 
diJadc de 4 m•;tros na ~a~;" ma~ em \oda cx
Lonsão da h teia, co:npt·~h~ndid:t ontr: o c"es · c 
o o·cciCo ; o!Jr" or~.ada crn 50 a 60 contos . 

O ancoradouro obtido dCjJOis da conHLruc><~o 
dc•LM ol>l'a$ Leria. uma :>o·o• do ::J0/.100 braças 
rtu:ulrad"" , cow !L clesp~ .. a. m:~.x:ima de 500 
contoo. 

O coronel .Jardim, enviado p:,Jo milliato•o tla 
HJarínhn. em 1858, o Sr. S"'l'uiy,,, opin~u pelo 
lcvan la.: ~~on 1.0 •lo rnd Í<:l pa.rn. nht~r-8 :! que h r .Lrtt:J,\'1 
or~:,nclo a dcspcz<> a f:>zcr-sc nho 800 r;onto~. 

Em 1859 a pt·ovineia <lo Ccal".í., por sua ver., 
contratoll o cng·:nheiro fran~ez P i:!rrc FJo
rcnt Borthot pa"' ostuclar :.s " her:..çü•:s hydro 
gr:o.p1lÍc<li do po•to d"- Fort~lo•:o., como a força, 
volnm~ c int·:nsicladc de snns corr~n tes; :tltQ
r~çõcSio do fundo~ marés! vontos rl)ina.ntcs, nio
vimento das areia:s etc .. 1 c propor 0:-J mcjos de 
1nelhoral-o. 
Est~ ongenh~iro indicou os segu~ntos un. .. 

b:o.lhos a faz~r : 

1.• Dcsvi •r o curso da.; arr;i:u. por meio da 
eon~lrucção de um solido paredão no Mu
curlp1; 

2.• lmmobilisar as dunns polaB pbnLa~·úes ele 
gra.mma ao 1o~.:.;o da praia; 

3 .0 Lrnra nLar o rf!(;ife seis palmas :\cima dns 
mnrós vivas; um eâo'}s d·l tlmbarqllc com t1•a. .. 
picb.c ; dragar o ftlruh do mar na proximidade 
do CJícs. 

Em 1800 o qng,mh·:io·o OalJaglh, cumo 
membra dn comrni~são aci~m li!ica, H[H'C :rn) .. 
tou cp;;tudo, n(') lJtl rLt indic:L\',1. f~·'H'no r ~~IJV)c]j(), 
de caracter provisorio, uma M'•r i o 1lc '!uclwa 
mares Ou<:t\ltntea•l•: pranclllls, denlro c !•)o·:~. do 
recife, cnm a. cxten~!io preciga pa.r-a abrigar 20 
"30 navios. Avo.liava em 4r)() a 600 contos ns 
despe7.>s a far.er. 

O Dr. Zaúmo n~rroso, na memoria apr-~sen
Lada em 1864 ao ministn• <la marinloa, m:>ni
fe•tou duvidas a rc•pdto ela ulilido.de ela~ con
f:lll·uct;.ües projr-~c.ladas e :,\. f:tzcr, emquanto n~o 
fo,s::m fiX3.das as dUMS por fni>ÍO d0 pJanl:u)ÕC• 
'lll~:,_.prcservasscm d~ acção dos ventos, pot· uma 
l;x.tcnsão ele cinco kilom~ li'O:-J sobre urna lâJ'&)'ur.l 
lilÓdi:J. dll 500 motroit, o ancoradouro aetu!\l . 

Não contando com o·ccu:sos cxlraorl)in3ri~s 
<111 acionei:> p::tl':l ilnpcdir este ph~nor.1cne, c 
sendo bai<J:J.do:< to<los os e.~forços para eonso~;uir 
um porto ro·;·uho· em fnc~ :t ei,Ja,Jc 1](). FortnlcY-a, 
prOD07. • :.dopçlio elo do Mucut•ipo, :1 •:inco kil<i
m~LL·os a lúsb doo~le, c <I~ cujcu< con<li~lí"s na-
16 ur:tc podia garantir, pois 'JUC pola compa
ração d:b mnda.:;cns feit•s nhi em f812 com 
:La de 186t, vorifioarJ\ não tor bnvirlo alt"'"'c;ií~s 
no fundo do mar. 

De a.ecôrdo com ~S\<19 idéas,solicitoo1 '! obteve 
privilegio exclusivo para. constrncc;.ã~J rle um 
porto do dcsêmbar>JUO no Mucuo·ipo, ligan•lo-o 
i capital por nm tr-:~mway, [leio decrato t]o. 24 
do Agosto de 1866. 

Os Srs. Zozimo Barroso e F.,stordebaldc pro
cur-..u-;un lcvà.lltar capitacs para. organir.ação d, 
companhia que devco·ia levar :i ctrcito cs., •s 
Obt·us. 

A rdulancia p:ll' p:>rte do cot·po commercial 
d"' J>,:rtalcza :Í.J11udança do porto rle desernb:tr•1uc 
fez abortar a emprc;:a. 

E;a i8()0 um offici1t de gr.mdt> rcnoroe ria 
rnarinh:t fr •nccza, o Sr . .'\fuchez, !lCOJlsêlhou a 
'Jlevação do reei f,, cxist':nle, <l'l modo :t fonp.:u· 
um <JUChr...t-rna.r. 

O Dr. Franci~co Antonio Piouentà Bueno, en
viado pelo gov::rno para. estudar o traçado da 
ferro via d•J llaturit6, em 1869, demorou-se na 
cidade da Forta!';l.a, onde, apo1. demorado 
exame do po~Lo, prop·,z o alteJmento do rccif'! 
:ttó ~o nivel das maré.'i de •1guas vira.:s c.çiuino
xiacs, pt)r moio etc uma co.-tstrur~\:.IO fle pedra.~ 
tendo 400 a 500 noclros de extensão. 

E corno complemento : a construc~.:io de um 
e:i.cs, ao longo !In puia, par.• llelo ao 'lueura
ma.r, tlm rnolho pc:n·p;n.Jico.br ~o cú.c:s, r~ uma 
mut·alho. na praia afim de obstar '' movimen to 
das arêas p<l.r.c dentro do porto. Este molhe 
serveril cxclusivament~ para pnss~geit·os, con
tinuando a.• mercadorias :o. ~cr trausporta•bs 
nas alv :1.r~n:;as. 

Seu otç:un~nto tl'lcOulpunha-tie ua.s seguintes 
verbas: 

Cães sob1·~ o r:1ci f c : 
2.G60 m•:\o·os euiJi,,os de alvn

naria tosca~ CIJcn urgama.ssu 
de cirMRto ao nível rk1s m:u·és 
l·:tixa<, o m•:\!'O eul>ico a lill$. 

2.8()() mclt'O• cuiJico• d·• alva· 
n·oria tio potlr:. •lclmstada de 
O,W rncto·os cnhieo" <la ox-
pcs.,llr:t, par:• •·nchcr o inte-
rior c.lr) mat~~içu tlu câf!:i :-;vhro 
o r~ife , o 1110t!'O c•Jhic..::u :i. 
40~ ..•.•.. .. ' .• .....• ' '. '. 

C:lc.s KrJIJL'O a pt•a!a.: 
GOO me.\L'tJS •·ubicoH •la alvcna:·i". 

de c:o.nl:.ria to~e<> n 00$ o me-
tro cubico .. : ............. . 

600 mctroe cubicos ele al vcnar ia 
1b pcdr:L cloi.KJS~\<la a 40$ o 
metro cu bico ... ........... . 

Ponte ele ir~ n·o com 60 mc-tro;l ,. 
E•trado de m:cdeim nug-men

la nd.) a. larg-m\\ do cács do 
l'Cci rc ....•........ ....... . 

All,rr·• o ca!çomcnto <lo cá•J$ <I• 
pr:tÍ~l ...... o . . .. . .... - ••• o •• 

Andaimes, C::LI'ros c trilhos .. . . . 
Goind,.stc. " ""'por ..... ... ... . 
Ao·maz··m Jl&ra cst:Lç;1o no porto. 
Lan~ln.~.p:1.rn o s ~rvi~o d•J c.<tr-

.~:'LS •• ••. o o ••• ••• •• ••••• • • • 

L~ucha :\ YU.POI' para. vassagoi-
ros, etc ............. ...... ,'. 

Planl.açüos "" l'l'l\Í:o. •.. .. ... . ... 

! 
Ev~ntuáes 10 "/•· .•..•.• :_. 
Adminish•açào 10 •i o .•• ••• 

Total g-e•·:o.l. .. .......... . 
CusleiQ ann<1al. .· .• . .. 

1!)~1,(jíJO:)OOO 

H2.0f.IOS"J0fl 

31) : QIJCJ:;ilOO 

24: OOfJ$080 
4.U : OOO$f!OO 

iO:OOO~OOO 

i9:40()$!JO'l 
8: 000:;1)!JO 

1 s: 000$')00 
:sO :OO~ 

31) : 000$()00 

f:!:(J00$000 
5.000$ú(JO 

500: 000$000 
50; ()()0$00 
50:000$000 

(}O(l: 000$000 
l')(l: '· 00$01!0 
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Nesle moemo anno n cornp~nh h. dr) illumina
ç.=io a gaz Ja F()rtale:r.:\ dirigiu. um appcllo ao 
commercio com o iim de ohtér capitn.~;.; para 
c:s:ecutar o pl~no conC.(JhiUo 1)0los ()ngenholt·os 
L:J. w c Blou nt. ()I) i nando com o Dr. Co~>l pt·"n, 
CJ~Lão ~ngenhciro chefe da liH:~ma comp·tnhh 
f!m qnc e;o.n avonLuroso o inc~r~o qtud,iu~r <lo.s 
melho1•am,mto:; proj0Ctfldos, po1•q UI! o mo v i mcnt0 
maritimo do p:Jt·tQ não comp::! ns; ritt os s:~-:rifi
cios a L'lz,-~r , ontend~L~arü wn.is acertado Co?n
strui'!'-se um.a. pon~·J sohL~O cstH:as de fcr1•o, na 
dia•ccção horisont.al á rt1n Formos·L, proron~·~n
do-se ilt~ 17 pê~ d.~ profunrllrlndc~ e lig~da :i 
nlfandegn po1· trilhos do f•or1•o. O cusLo dcsh 
p. nttJ a.tlin~Íl·:i.~J. <\. 20U:OOO~. A rejeição do 
cornmurcio~ inspit·rula no Vl•rdaaeil•o in ltaresse 
da pt·m·incht_, po; CGII1Jif~ll0li'"n.l' .. SC de r~ue :.;• !In n. 
construcç:1o d:; m~1 (p.tt:lli·a. mat· n;vt~.. s'! pmlcr~l. 
fJlJter de cfll.Gilr. , m ahgrou c~to tcn tarnon. 

PropU1.01',lCU o o,-_ Paulo ,/()Sé d~ Olil•ci.·a (l 
Franci-~co J.'crroit·~l Bor·gos o all.t)atH~nlr> do 
reci.l"e, ~ cOnl;trueçTio diJ lWL mi.e~ ao longo da 
praia c a a1Jm·t11rn. rio UUl canal cnil~<3 o recife c 
estilo para üupcdir o atCl'l'"man\o. 
Parce~.·r •pw.si idcutico Jn:Ln:fcsta.ra.m os Srs. 

Coimh1•a c KJinKdhocfor quando opiní\ra.m 11elo 
altc:l.mCnto dij r:;ci Ci!, o1 :t1JCl'l'lra de um r.;,_na.l C 
:l constrncç-:1o rle um c:lcs na pr·<'li~ e.o:12 :)50 m~~
lros rlG e:s:Lens:4o1 c molhes para o dc.scadJal'~tuo 
de pa.:':isagei!·Os ~ c:u·.;;lls. O on;.atucnl0 destas 
nlH'~i.G: attin.!!ia: a s1mma da ..fs. 2.2.5.00[), cC>I'e.'l 
dr, 2. 50ü :0 !0.$000, 

E.t•l {870 os Srs. N•1ate e Zor.imo B:u•,·oso 
proptlr.cram const,•uia· um quo0r:~-rn7lr assan~o 
.':loLre o rcdfc .. rcfru•ç:vlo inlci.l'a.mcntu pm· 
o ~mta•a-fuJ'i.".S co;•' 11. cxLcns~lo do 4~~0 n\c~~·o:,, o 
qual d~vorin sr;rvir cll) r•üe~. l'\~a. fi113. extl•ctni
(hdo hn.vm·in um molho p:tt':t vaprn•cs, col·rcntlo 
na dil·ceção do '--..--0 com 1GO wcLrüs rlc com
pt'ÍmcnLo. P .. !.ri\llob~ncnle a csL~. a pílrlh· da 
cxti•cmid:ulc 01· i ~nt~l . 11•1J;L pont~ rh fer1•n p:•l'õ\ 
cnrga tJ dcsçaJ·.~:l d(~ navios:, c \'ia·lnd<J do fot•ro 
lig-a.n~lo o q•1cl>t<-~-mnr ;:\ pl•:tia. 

Seu orçall\Cnto dccompunh~·sc 
-1 E:-::tansão do [1 ue : ~ra.-ma.t· ..... . 
2 Quebr>-mn~· no recife ....... . 
3 Ponte d c cn.1•ga. c descar-ga ... . 
4 Viaduclo ~ prai:< .......... .. 
5 Al~rnaz•cm .............•....•. 

nas \'erb~s : 
(;(J.i04 s 
34.383 » 
22. t:Jõ » 
12. iSO » 
22.000 » 

15(1.81)2 » 
Evenltt!!.C<. iO "}...... . . .... 15.f/SO » 

175,782 » 

O Sr. Ncrtl·~ fc~ umfl. ~~nsiycl modificttçfio 
nc"Lc orçamento, rcrluzintlo-o a ~rJ,OUO l.: (cc,·ca 
•lo ~JOO;OOO$), prup JntlfJ sOmonLo a consLl'ltcçaQ 
rto ul'.•tada da ponto do dosc:.~l·g.t a ~liminn.ndo 
o 1rwlhe doa Yi.tpor::s. 

O ongenhcü·o Gn l vão, consn~rr·an•lo as horas 
que sobravam ao desempenho rh funcçllo de 
cngenhdr·o-fiscal d:~ ostrnda de í m·~ de Bntu
rité, ao estudo deste nss11mJ>to, em Sotcmbro de 
i874. ac~n~elhou a construcçiio <lc um quebra
mar 'de 350 me>ros de comprimento sobre o rc· 
-:.ifo, co.c:;o ao vcrifieass:"! por sond:t:;cns t~ oxamc 

ler cllc a 1·csistcncia precisa; viaducto ab~r·Lo de 
2:)0 moLra:-J de compt·ido, solJro estacas de fCH'ro; 
C(lCS :W lnngo da pt!l.i:l, dra.gag:ms, z)lO.lltiO de 
m·v·oros par<J. iru pod ir u fol'maçào <I e du.nna. A va
lia v a o cu;to das ob1·;.t$ do st:guiutc n1oclo: 
1." Quebra-mar ......... ,... 75!l: OOO.~OOQ 
2." Yiaducto................. ZGü:OUU$UUO 
:;,o Oro.g<>geu:; .•.••. , .• , • • • . :!.i:>:4ÜU~OOO 
4.° C:íc; ...... , .. .. . .. . . . .. . 2.~:000:$0110 
i'>, " lr•lnl01Jilis.~~'70 das dU,lOS.. o5:Ü0) :)/J().) 

i. 278; 4U0$000 
No mesmo a11nt, 0 m.e:~. o.~t•l·L"l."t'ú o J>odo o HO· 

l~vd en~c:. ho;t'li b,ych·~ulico Sit"Jt,)m Hawk<h~w 
r.• C i!l .JuHw ri~ 1.875 <)..pt·c .;.~ntrwn. r elatorio (1Qs 
sou:~ lrabalhos, J\!J qu~Llrccotmuondavtl. a cou
st:·uc: ç·U.~J de lWt q LtclJ 1·a-ma~· l: out1·as o1J:'as a c .. 
Ct:S..';OI'Ía~. « FsS;(~ llllehra-i!l:U•. C'iél'av i a cHI~, dcvG 
s~r construi•lo, na f• c .. ~ interna. r~o rocif•!

1 
dr! 

fúl'Jii;,t a s.·t•viL· rL" cá.e.~. ao VHl.~O <b rpt<•[ o;. 
nayio."J poss •.m euTc..çar e de~•!:H"r:·;,s:11'. Dcv:! 
rJ~biJcol~cet·-sf~ tl.u1:1 vi~l .. [ i•I•J·c !. !oo:ingt!l:\ llm nida 
tlos C'JrtlpC.tGJJt ·s <.hsi·íos. O (JUC!.>ra.-mar llgar .. 
s•)-Ü :1.0 JilOl'al po1· meio de uul Yhluclo aiJo:·lu 
Í•md:ul•j em ·~Rtucas dr~ pnl•n.rus@, 0 •H!I'i~ eow:; .. 
tt•tlirlo d•! blOcos 1\1~ cone..:t-eto, Í 1Jilo do <~ime:ntu 
•lo Pol' thnd c I•Od1·a <1' Mu,:u:+·n. 

« As: SQnda.g.:ns p.1·alic:d :s sob nüulw. di
rocçao mos~1·:.1.tJ\ !!_llC a profurHlid:utc d":LgtJ:I.. in ... 
dic!!.da no plano dos S1~3. Ba.l'I'OBO c NoaLc-, pcrlo 
d.o t'C.clfc. oa·a rnnior rtac •~ a~~tual. 1.'iYc, 
!lOr con~egnintc th n.lb'H':\r :1. lln::iij~·~'io rla.s obr:1.s 
p.roposlas, aflrn. rlú rJLlca• nn,jua• p!•o!'un(Jj•h1tlo 
fi'11.g-ua. 

« As pc1·fua·n,~Ucs ~.1 110 prati·1uci ntHsLa·r\.HI •111fJ 
O n·!cife L·~w p:JUt;f) mais drJ llltl JUCll'O 1!! OX• 
p··t-~>tltl':l. 

« N:to jul~--o nor.ossario co!•lnt' nau hum flos 
1'ccifcs, nu. s-~cr::to uccn p a. rla. P"ftJ \'Í:LIIui!Ln~ 
como a J.fr. Non.to paroeia cDnvunionLI!, ;\~ 
lninh:~.~ 1'30ilflagons inrliea.u\ um:t inLCI'I•up~fLo 
dQ n'llc:iro justamcnt() ncstr~ ponto ; o, os posea
dorcs diz •m, quo fSC scn•ia.m em outro Lrnupo do 
um canal, r1uc cxi~tia cnLl'C o recife c o li~tol'al. 
Entr~tanto, a espessura da 1'0c h.:L ser. <lo ULo l'e
duzid<', niio st)ria consldcravd a despe1.<L com o 
t:órte~ c:tso fns o;a.r..ccc~s}wio. T:tmbem nllo vojo 
nr:cessid:'Ldo dt} c:~C:l.Y:lt' a areia entre o recife c 
o litoral ; 1>01'quc s~gnndo as obsen'";ücs 'JUe 
.a~ ISObrC' o t·cg-(man cli.L.':i cot·o.·cJ•te.s na bai.xa-IU.t;r 
do.s n.guae vivas, cst·mdo u J•,~cifo :-. de~cobérto, 
é pt'O''"I'Ol, q.u•: um dos eifeitos •h constmcç:1o 
p.ropost:l pot• ~mirn, so.Ja. conccntrJ.r a !~c~ão da;;.; 
c•~rronLes e cJ·cru· naquoll~ i.nten·allo um es ... 
condouro natuL·ai. O antigo molhe eleve s e~ re
movido a.rim de pcrmiltil" p3.SS::t.gam n. nrêa" 
não convindo constt•uir molhes pol'pcnclicu
la.I"mcute ;.10 li Llural. 

.q, Si o c:tr;.s que pToponho fõr i n:sufficicnlc, 
poricr:t constm.ir-:-;e um molho p:1.1alielo a. ellü~ 
ow. r:Rt.ão, o fJUC acrá. l.lr~fcri,·d, dar m~liot• cx
t'!n~ão ao các.:o . 

« Convém csLa.bdecor uma linha de k ilhos, 
riu e ligua o porto a.o C;lminbo de ferro de Ba
turité. 

" Reconunendo um ;·i..·vlueto a be~to no começo 
<'lo qu~br~-mar, p~l'(l ra~ilit:.r " paa!!llgcm dns 
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arêas ; é promvel, porém, q11e, apez~r rlisso, queJ,ra.-mar de 400 metros de cumprimento ao
formem-se dr}pusito:-~ no a.nCQl"adouro; ~, nc~S~e menLad~ , tlin virtude Ui! sua posição a cor
C:l.SOt drJgagens r{!gula.t•es ' 1 pel'iodicas darão ren~c do litot~.t.l do lado do ma.r, diri;indo .... a 
ao porto o. nece,aaria profundidade. segundo a linh!l do qu ebra-mar ató u;;,_a c~rt~ 

«Importa em r, 220,000 0 orçunento t>rovavcll distancia ao oeste atra.vez do ancoradouro in-
das obras indicadas. • tot·no · 

« O qnebra.-mar deYet·ia t 31• 770 metro.• de' «Na extremidade oriental. de. quebra-ma~ a 
·extensão e 0 viaducto 2.30. corrente •1ue entra no porto, mchnad:; á prata, 

Acerca deste porto, estLulada tambem pelo F;e.rã t~mbem. a~gm •ntarla; 3? passo quG na. 
illustt·e engonh<>oro Milne Roberts om 1881 • .,. e~trenudad~ occtdentd,_ zntenormente ao :re
crev<m elle uma cxcellentt> memo 1·ia, da qual ctfe. h~Yera 11m redom01nho parcta!. _Adaplan
transcrcv·,rei alguns tr•ch ~s ljU6 rodem esc["-- do-~B a (Ó~Jnct da CXtre'?Ldado 01'19ntal do 
r~eer o assuropLo o precisar 0 juizo desta a.u- <-!_ueora-mar, uma. vn.rtc matm~ ou menor da cor-
guota ca.ma.ra. rente (!Gl'~l d~ custa põd_e ser dirigida naq';'elle 

. . . _ . . ponto pa.t•a o tnte:r•wr, lSto, porém, só ser:1. de-
« A ctdada ~o. Fortalez~, ~a.pttc•l e p:mc~pal terminado pela cxperi·mcia durante a con-

porto commerc.al da provmcra do Ceara, diXta strucçào da 001.~ ' 
Miln~ Ruber ts, está situada a 3' 4:r 38" de la- · · 
titude meridional e 38o 31' ~2" de Jonllitude «Nu modo de dirigir e't"" futura• cm·rentes, 
occidental do mel'idiano de Greenwich. ~- s~r"irã: do gnin. o ,jui:.w baseado n"- pratica . O 

A enseada tem :l forma de Cl'OSCent •• e e u:n 
tanto protegid.~ contra. os Tentos 1' inantes do 
lc~te pda ponta de Mur.nripe, quo flc., tres mi
lha;.; n!luticas a lés te e em ' i art;~ 1··do ;:ecife do 
Meire llos e pelo bancu do Estrolla. situados n~ 
e"hsea.da n. milh:.J. o rncb d;,L c.irl:.tdo c n~ d il' ~eção 
E. N. E. O l'•!ci.rc d" Velhu., ~1. ttm \ mi.lhn e um 
•1uarto da p!-..li:t, ·~ CorüJ. i.h•snrlc. a nl'~i::t milh:L 
damesrna,ao norte, olfcroccrn t:< I!Ibcm pc•;uoun 
pratocção, mns r:1.ras vcze!-l ncr.r}ss:trb. nesta 
úirccçiG. 

]WOliOa:to 1uolh ~ de fe1.~1·o ab.~~to pouca. influen
cia te rã sobrB as co :re tt tes. 

« De longa data, não ha dol'ida, tom tido 
lagar accumulnção d <1 arêa nas costas desta 
enseada., clesd.o o Mucut·ir~~ até Forta.l~.zn; nem 
se Jcve du ddar de q uc na onseada em frente 
:i. Fortabz.l u arca se accnmnle hoje ill:LÍS len
tCl.mentc d~• 'lnc outt•'ora, 'luando a penetração 
da ensc-;~.dn. pola lêl'l'" lirn·w er.~ cnai:-5 pronun
ct:ula qu • .actualmrjnto. 

« O proposto q uabr<'-mar não te t•á o cffeito 
de ;.utgn~entar o dopo si to dn. ~\.I" e;\ lev:~dn. pola 

<O vento rein~ulo ~o ~ rwsLo, ffllO ~ ~~p1·.\. ge- ~tguu. uu JonKO da costa, u 11 :iu podci'it. influir 
ralrnente.onll'O S. 1~. o N. E. No l.mix.om~tl' sob1'D a.queóJo~·arh.polos\·on to~. Só h.a urn 
o oncorudo1U'O intento rc1:ebe al:.; urn~\ prui,IJ'f:çãà lo:;lll' on(lo O possi\·cL quo úUo or~cusi.on• 1 ~dgltra 
addiciooal 1iu rocit'u 1lt1 iKJ~·t(J~ u/Jl .!;'t·utm de L"o.. dcpo~tto, ó no interior do m'!"'tnu, perto dn. cx
chas qu''• p;t<•tin<l" <!c um pon to 1•crto d<' praia. tt•omirlarlo occi<lon:al; pt•owwolm"nte, poróm, 
o~bndo-so ol>Ji jll~\nt untc :~ olla N;\ pr.ô;1-U1ar o .... t·~ ofl'oito ~or:ln11Lis •pto con\.ral.wln.l'll~~ndo p~lo 
esta. protec(,'.ào d HJ~Leri;L!:nüntc di1ninuid.u, apJ•ofmu1amcutn onLt"l' o qDchr:L-tnnr c~ pra.ia. 

«A ponta do Mucu,·ipo, q11e r.rth c prologo « Tnnlu •1unnto se IJádo julg.;r pci~B sond:l-
~ ensea~a. om fórma de ct·e~"cnle, f\ rochos:L n:. gcns ~nLet·ioros, isto c, •s d·, c;wta dos,·, Nooto, 
base; porém os \'Cntos <pn~i constantes úo publicada em 1870, as feita• em 187.{ por 
oceano têm accumulado sobre clln onor!U·s <In- Si r .T. Hawkshaw. datadas do ~nno •oguinte ; 
nos, com mais do 00 metros de ,,le,·a~:"io acima as do capitão Mouchoz, em 18G7; as d·J com
do nivel do mar. situadt.~ entto o oeeano, a ''"s mandante E. SiiUpson, da armada americana, 
se<lda e a insignifi.CaHte pOL'Oa~:tO do Mn- em 1866; ., s da c:u· ta ingleza de .Laur ié, datad"' 
euripe. de 185'.-J, c a:; d,1s ultlmn.s cat-tas elo almirantado 

<O accessoao ancoradouro extel'no do Celrá. inglez. não tem h.1.vido rcducç.áo cssen ~·ial na. 
M profltndida(h geral do ::.nc"I'adouro interno. A 

e do I ue uripe ~ f •cll e sem porigo, vindo de linha d~ bGit':<·m at• P'' r acc estar no m~smo lo-
•1na~n~~r rumo,~- E. ou N · g-a.r em que .se a.ch7l.l•a no anno de 1874. 

< N~o e:dstem fóra do a!lcor:ulouro ~eciíes ou «E' impo~sív·~l p:-r3v~r com cm•ter.a. o con-
Mncos q ue impeçam a nave~nção, demoJo ' lue torno futm·:, dcstct ense:tda; pode-~e dizer, 
os maiores navios pod m pa'Ss;.w n~sta. p:trto da. porém, qu{:, a .fnlg~u~ p12b lanLidão da mudança. 
costa bro.zileira. com i2 metros ou mais de pro- h~ vida n;•s ultimas JH"O~~.mos ~nno~, qua.l
fundidaJc, a rnen '"de du'" milhas :J.faskLda' que• qno; foss<>" t·o.piúllz :tnl"l'ior, é ponco pro
dn costa. vayot s~r tr,ohalho olilficíl c •·o,ito dispendioso 

«O recirc d~ porto é fol'marl.l <lé U!ll con- mantci· .. :,. pt·ofl!n'lithLllc acLtml Oll mo•mo au
gl[)mcredo rlt'! grcis mistu~ad.o e.o;:n sc.ix(IS gmcnlnl-;l (~C isL(J Jll) futlll"O ftjrjulg:ldO neceB
e conchas. E~Lcnde ... sc ohliqu:-uncnt rJ~ co:uc- sario) p-:::.r meio rlc dr-Ase\;.;cns. 
çando um 11onto pt~rto da praia, e tem nu1 « A constt'llCÇ~'to do· CIU'~brn.~innr ~ !l UMO <lo 
comprimento de cel·cn de 300 metro, . ficando roolh~ de ferro, aberLo, talvc.z to1·nem deme
a extremidade inte1·ior 350 metros fóra da cess·J.tio.s ns dl'l).g'a;~.Jcns ~ alguinas, entretanto, 
m~rca da. baixa mar. » devem 5cr por prt.td ~nci;J. iitcluid~s no a~çf.l.-

Pass d t t d d' - d MlCnto. . -n.n o a. rn.. a.r "1S con 1çocs _ o pm·to e " E' ce~l.o ,1ue. a an~a. <!Sti sendo pelo vento 
cora.., ~ f;.~.zm· para. mel110ral-o, ex.prrmc-se pot· 1 con!Stantem.~nte leva~a. pa.ra o o;ste ao longo da 
esta. fo!"ma: 

4 

j costa., e aLravCz da babi~, pelas corrent"!5 pre
-« O alteamento d.o rectfe fo:rms.t{o de :um c?minant~s do litoraL _A duv1da. versa, s.ohre: a 
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q11antidade que se deposi ta o.ctualmente em 
frente ao Mucnripe c Fori.:Lle>.a, e sobre a CjllC 
é levada ~lénl do porto par:t o oeste ao longo d~ 
costa. Penso que um::\ grt\nclc part~ do. o.rôa. 
'J'lC os ventos trazem aetllalmcnte d~ costa ao 
sul do Mucuripa, passando por cimadns gr~nde., 
dunas, vai além da Fortaleza, c que provavel
mente o deposao dentro da. ensead~ oe opér~ 
com bastante h ntidão. Mais ll.rde cs t.ab~lecer· 
se-ha, S3 já não estiver quasi estal>clecido, o 
equiJil>r io entre o dcpostto c o transporte do. 
a t·ea. Dado, porém, q ue exista hoje um p~rfeito 
equilíbrio, est.n.ria elle sujeit& u ser tempora
r iament.e per turbado por v entos e~cQpcion~l
mente fortes ou fr:ICOs no. dit"ect;ão predomi
na.nte. Em ca~os cspeciaes, os v, ntos for tes 
de E, podem otã fo.zo ~ " corronto élo litoral 
cort<1r os doposiloo e opcf>fun<br por a lg um 
tempo o ancoradouro interno. » 

Pronu11.Ci:l.lldo-se :\eercn dos projocto< ante
riores e da construcçio de um .<tuebra-mor, 
ob.arva : <1. um ·sol ido queb•·a-mar d , pedras 
tcseas construido sobre o r ecife, e bast:m te forte 
e alto pàra. scn:ir sô d~ (iuebra.-ma.r, custará 
muito mcnosdu 'IUC outro "'rra.nj:J,(lo como c;\c a;; 
om \•(lz de l igai ..o á. pr:1.i t por meio elo U11\ ,~i~
ducto o uma linh11 ferre o, pod<: ficnr ,,ue doeli
.~arlo. Neste caso c.le\•0-se ·r;v.cr \ tm molhe <.1 · 
fe rro aher·to indepcnclentc, ostemlondo-s·: da 
pl'3.\:l. a té 'lnS cinco m~tro~ de pr~fundicl:l.dc- n:1. 
baixa-mar ordinari:c; po<lendo-s'' ne3t·> pon to 
obter, com um numero ~or.lera.do dt! dr:.l.g-uge ns, 
umn prorundilbdc de 5 1/2 fi Ci mcl l'O~ ató \lm 
canotl de -igual profundidade, o q"u:Ll p:w~indo 
d'ag-na iuncb. do ~ ncoradnuro exlel·no, c~ tcn(Jc ... 
~• atro.véz do nncorad():H'{) i nterno. 0• navios 
de 5 1{2 mr.tros do cab<lo, s em p:·cci.~:n· ele ~1-
varen,g-as, potleriam então cal·ro.:;ar c dt!.sc:u· · 
rogar n!l e~tromiibdo do molho pol• ocr::!t~o~h"'ic 
da b.:li::s:!l-mnr; ao p·1sso que outros na.vios de 
calado um tanto menor atracnrb m ao mo•mo 
tempo ao longo do molho. E.it ' <levi:t tor d u:ui 
linh"s d o t rilhos com dos,·ios, o os~nço pnl'l\ po
destrcs c carros_ 

« Este molhe serã :"cito om furmn d o. L na 
cxt.remidado, estendendo-se o br.>ço 100 metra 
l"'ra. lésk de modo que diversos :tovios de õ 1\ 

5 i ,'2 metros de caindo pnd~gsem carregar o 
desc:\.rre~:1:r na. b<\isa-mar. N:1 prêa-m:tr, os 
navios ca.lando 7 metros (23 pó•) pocleri~nJ atra
car ao molhe _ 

4. No f~turo, quando o !l.ugmenlO eommcrci:•l 
'do porto o exija, poder-se-ba prolo.cg-nr o 
quebra.-m:~r e construir molhes :~bertos addicio
naGs. De ambos os lados do molhe ·dcvGIH .ser 
conott·uida.s e;codas ;.propri.,da•.Socdo o molhe 
nberto c :~ poiado on1 csiAteas dis!Ane!adns CC>'CI\ 

<I e qua t ro metros, os lotr•s podem pas~:o:- .livro
monte de um 1""'" onlro h <lo entre ~s ptlarM. 
noa cspa.ço'4 doix:.-dos para~ o.sso flm, l't" ln ~orom 
fj)ll·igf\<los" volto:tl' " cxtrcmhlt~<lo do molbe. 

., Seti3. :1 i lida ncco~saria llffi[l IJ:1ltJou.ç:lv 
ntnior o u menor ent1·o :!s pCílucnfl.~ ,.mlJl\tr.açõ·:s 
co~tei:-as que onLram no por Lo c o9 gr;)ndes nn
vios tr:tnoatJ.,nticos 'luc aport:~m i Fo:ta ) r,. >.~; 
mas esta baldeação seria offectuud5 com calm" 
c segurança. no porto int•rno, s ob a protecçl\o 
do qu ebra-mu c em qual 'luer condicç.iio de 
Dl9.ró~ 

v. v r.-16 

« Os gr:.ndes navios da 22 a 25 pés do c.'
lado t•crbm de fundea.t·, como :>gor~. no aneo
t•adouro nxtcrno, onde ha quasi sem p ro anco
ro.gom 1·egular p:~ro. e!les: durante a maior 
parte de anuo. A priucipal difficuldade e in
conv~nicncia. do porto •h Fortalez:~ n ao e>t:i 
em ter~m os !Fan<las navios de fundear fóra, · 
mne l!nm no modo incomn10do, w.~ab:.tlho~o c 
disp~ndioso do cmbo.rqllc c àcsemiJOI·~ttc de pas
s:\;.eu•os c cngas . .,. 
. t::m ··~s;tmo , par:>. mclhor<>r o po1to, propor

ClOna.odo-the ~~~ con\'cnvlutes a.commoUo.çüc:.: 
p:lr:l o ·commet•c io n.ctual, ben1 c•. mo p:ua LHn 

nugmcnt.o rnsoo.vel no fa turo. a.p r C:S\~nlon n 
Sr. Milne Ilolmrt.":i as S4'guinles recol •lmr~n
du~.Oes : 

1 . Construir s~brc o rccifo um 
' Iuebrar-mo.r do 400 metr~s 
de e,;tensão, f:tzcnrl·,..o <In 
g'>':lndes pedras toscas. ou. 
em p~t·te, de pedra, ]>ar te de 
blocos d~ ci wcntu. ___ _ . __ _ _ _ :;:!8: 2;-lil:$0011 

2 . Q_,nsll•uir um molhe d~ Ít'rro 
auc;to O.?Oi:>.du sobro esb cas 
elo p.1rafnso, com o. forma. de 
V na cx.trcmirl'l.dc, den!.ndo 
ter n p:t l'Le 1~rincip:d do cnolho 
200 ut·~ tros de extcnsrto. r.. :1. 
c~troulitinllc . orn fôrma.· de V 
100 mctrús, cou1 <lLt::ts linho.s 
de trilhos c os compotcn Lcs 
desvios . ..... . -- ....... -... iOU: ·l'i0$000 

3 . Jh·ago.gcn~ lllt0 poss:m1 sei" 
ncccssari 1s ... -- ..• - •..• - _ 72:500.:;ouu 

Tolal. .... _. __ . _, __ . • __ 

120:000$000 
1H:OOO~JOO 

BG•J : 240::00\l 
Est;1s obr.ts. . no cmtcn.dor da <l isLincto cn~r'

nhoiL·o, poclerbm ttcr cs:o c·u t~rl:~.s om clOua 
nnnos. 

A mtulanç.\ <!o porlo p:wn J>Iueurit'ú foi L'm
l>em. como j:i yian~. a<:on:sclha<fa.; nns contra 
clla h:t r~7.ÕC. IIO'Jcroslssirnns <pm impo;;.aibi~ 
liLa.m- ns por ora. A gr:L~ltl c dislanei:l. em c1ua 
fica d:.\ Forta leza dcm•!ld~··ia novas e castosos 
constroeç.õt.!S tie arma.zcns. a.gt!ncias commer· 
eines. ~ord., de tompo cnt pt·ejuizo do com- · 
wcrcio. 

h o Sr . l'imenta Bueno, na momocia. que 
aprcs:!ntou ao ministario da a.gricul tura~ com ... 
batio. esta idéa. nos seguintes termos : 

c. O incoureniente della é o do nffiv;L.1.r-sc da. 
co.piL•.l o t"·'feg-o do ·porto. ;ltl;,'lllentando as 
dospczns <lo iutporlaç~o e o:rporta~ão, diflicult'r 
rccut·sos nos u :vios :1porl'l..dos e L'llve:.r.. meemo 
prcjmlic:.r o <lc,cn\'OlYi luenlo dcsl:\ cidad~ . nada. 
g:,nh:~ntlo f•Jil rr.l:u;:to :10 tu!l.l". » 

~bi~b\l'ti~Sir J .Hnwksho\W t:>Xt~dmi3.·SG so
bt·c csl,, pflnlu JH'St.a.s p:~1:1\"i•:~'S: « Si a eo~t.a d1L 
l-'orta l~·7.:t fu ~ ... o complotamonlc tloshaLit;Hh o 
.;o t l-:tl:lto:so dn est• olh~ clll l!Wlltor pot•\o, ô ;mlu
bit~v clip>e i\luwripc •cri:~. o preferido. T~nlrc
tanto~ For~>l o>za rcpreeont.n. um conlroC<lm
mercinl', :t. eid:uto, 'tuc é assoiad1. c cmumotln; 
j<i o~ist.G, e dospcndeu- sc consideravel capital 
em armazcns, pr~ns.'s de al gO<li<o, t·epartiçües 
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c cdiftcios p.ra o commorcio . E ' pot· isso <tuc a 
nasochçllo cu llllllCt'cial d~ Fortalez~ tem todo. 
ro.zão ldo oppór- sc a mad:>.n~.:. do porLo para. Mu
<lUripc. Penso 'lllC mui importantes melhora
mentos pódem c dcv.~m ser fd tos no porto 
actua.l; [>Ot'tauto não i-ccouuueudo" construc-
~oão do <>br:>.o no Mucuripe. · 

c Con~iderando, diz aiodn Milnor-Roborts, 
sómcnt'; os vantagens naLuraes, c cstuJando a. 
'tu estilo ~om refr~rencia. no lado maritim 1, a 
en>eada. do l\I ucuripc é a superior, porém, com 
N)!:>.çüo a tor:-a o caso ó exatamente o contra.rio. 
O local da cidodc do Coo.l':'• ê li1Uitis~imo sapo
rio" ao que fica atraz da povoaçilo do Mucul'ipe, 
domi!llldo como este é t>cla.s altas c ~empt·c mo
vediças dunas <tuo margeiam esta parte cl:\ 
costa. Si o pot·to de e11 tr~> '!~ fos <G fc iV.. no Mu
curipc, s~rin ncces&al"~-io constru.iJ· o ur.lr uma 
cstr ;<dt< de fet"ro d e cerca de seis kilometros de 
extensão en tre o proposto molhe o o. cidada cl.o 
cc~ri\. 

« Com quanto c.~to. cstradll. e o molhe fos sem 
à certos re&jJeit.o:,., um mclhormnent.o com re
lação ns primitivas c imperfeiL.1s condi çõ,. 
:.clus.cs do carga o descat•f!n, tcin contt•n si gt·a
ves ouj~ções, quo seriam cvitad•ls [a;<endo os 
propostos !nolhoromentos ua For!.o.leza . 

~ .. '\ in.tervon(;.:"'io àe um~ c~tr<Ld:L <!f: s eis ldlo
m·~ lros ~ntn; o porto e o. .cirJu.cl ·, ond~ c~;~t.:to :LY 

caso1s commerciaes, as rc!-!id•Jncias, :\.' rc
pa~Liçõcs publi e;;s r. a ost;l~''io t•,rmi ""I ri" e'trn
da de f.~rro do Battu·i Ló, n!Lo s0 ct·co.rd St}l' l Os in
convenir~nv:s , ~.;OJllO tn\r;\. Olttl·.nl {IO~j) r.:r.a:,!, 
f!cmoi-;~.s ~ incom.:uo:lo:.;~ wili ~tuc Crjuivalen.tc3 
·ãs yanlt\gens tr;u:id::a.s com o l~ldhot·anlcnto Di.\':1 

o,ondiçõo~ d•; c:nb:t:·quc . 08 i rnpu1·tadorc$, O> 
negoci~~llt;s, c.: em geral. o::; hahitan ~s d:\ ci
flade, õ\!S :J il1'l eorno o~ nrlgcci;.lntos o po\·o dl) 
in t"~rirw , llOVI;l!l, com 1':\i'.áo~ con!-:!idf.l•·ar corno 
unn CllOtt':ll·iodol.rlc, e mo..m\~ um obstacul•>, o 
cu.•to addicion:.l <b p:I.S<a.g';n' &~ cstt·ad" alurn 
<b cid;,tlr: . o. qu•: ncst..-. tem tlepQ:rl.i.<Js ser1io 
ohrig:ulo~ :.l confi.crvn.l-:s ,, n. lo;· outros no 
:\1ncnripc, culpJ•r:gnndo um pc:..;.soa.l duplç; o os 
ompr•>sa.do.• publicas serão ror~.:.dos a um s ·:r
viço oxtraordinMio con ti nuo. 

ote Alô11l disto, CJ~ offl'Ci:.~.o~ fJ tx~&s:lg·oü· os elos 
navio~ (lllC cntr;·uu e :;:lhcm do pOJ'to . ~sta.rilo 

.Hujcitos a d·'l.~pcnder mnis l•>mpa c ,(;,, hciro, 
sondo oLt•ig-:illoo a t~ans itn na estr3h o n tro :!. 
cidadu e os n avio•. E•te .pt·oj•:cto oub•titno tão 
aómenco uina. clns~'J do inconv;~nbnciat~ por 
QUt ra, c sô serb sustcnta1•d no c:<EO do porto 
da Fortalciz~ não ser susccplivel de melhora
mento, o que d~ modo alg·um ;~c)n tece . » 

Como s~ dcprehent:I.D dn c:<posiçtb que ::..calJO 
tlc fazer, basc:J.da em vaE<ISa>autorid~cs, esses 
profi>sionaes cntcnd~ram, depois de minucioso 
exame, que o gnndc serviço a faz1r para me
l horar o eJ~tado do por!() crn. erguer soh;•o o 
rllCife exis lente uma mur:.lha d~ blocos e ci
mento, para servir elo qucbr.1-rnar . 

A cate respeito ba con>plcta cone 11·dancia elo 
i•lóa> em todos o• planas aprll.'lentado.•. 

A difrerença dos Ol'çam·:ntos varia entr~ 650 
o 2.400:000$, a ostti su:>ordinada a m:~:ior ou 
menor extensão das construcções. 

EDl qualquer, poróm, das hy(JOthose>~ admil
tid:J.S, lico.m elles muit o :.quom do outros apre-

sentados 1\0r distincto3 profl.asionaes para cs 
~orto; d~ Perno.ml>uco o Rio Grande do Sul. 
I a!'a o daquelle se pede n~a menos que !2 
a 14.00j:l)~, e rnra este qui!Si igual quantia 
sem a ccrto23 d., foliz resul tad?. ' 

V"rias tentativas têm sido feitas poip•rticuln
'''$ e pela província para lev"" a elf'eiLo a.lguna 
dos. proj cotos indicado.• mas cireumstancias 
extr•ordinarias, c~mo difficuldado de lev:mtar 
eapiLacs, opposiçlio do corpo commcrcial, fiz c
r&m-nas abortar. • . 

A uHiraa, dutn <lo tempo em que o Sr. mi
nistro do. ng·l'icult•Jra cro. presidente .de minha 
~rovincia. T.~ntendia. S. Ex .• ssniio me fullece 
a memoria, que empregando-se n'!~SP. serviço 
os detentos n~ cadeia da cnpital, soiJ um:t d t
l'Ceç.iio intelligcntc, fomecondo a província os 
moios p3cuniari:os p~ra. oeeor1·er ás dt!spezat; 
se teria cons.)~<Jido r~solver e:;te problema,qu~ 
aind~ ag"uurln a solução promotLida desde o·, 
tompos coloniaes. 

Neste s cnt.ido mauifcaiÓu-se S. :Jo;x; c creio 
r1u~, ll r~ accürU.o, votou a. nseembl~ provincit~..l 
umn lei "utorisando a provioci~ a cobr"· 10 réis 
por cad" kilogrnraP\Il de marcadot·i:. oxparla~:J. 
ou Ít:>port><lo. no porLo da Forto.lc>.a. 

Sr.j·, por !"c a lei não con~ultasse o• vcrd>l
deiro:. principiQ•, cconomicos ~~x:mdo indistln
c UJn~nb :;eHc~os do vnlo--cs divcrsissirnos por 
Ultl;• s6 uni~:v1o tri butaria., s a,ja JlOl'•l'tO se t•nco-
nhcecu post···riormontc sot· c lt:. inf•m sa no.~ 
(H'i neil'i•Js domi nantes d' noaso rcg imnn con
!ili tucionnl, ou ainda por t'.'r provocado aéria 
oppo>iç:1o ll) corpo comm·H·cial da · c~piLal : 
Cr!r to O 't uc, ncln S. Ex .~ J\Om o .c;1JU cligno suc
cossor t•f:!gul::..mentA.t·am-na.. 

I!c rt unnlo se l1a proj.,ctado pareco nlío h:wer 
<llll' ida sobre a nocossirlado m•g-cntc rlo melho
J::uunn Lo c as ;;a.mn LÍ·I;'S ofi"l!r::cidas pelo dcson
volvim<, nto cnmmct•cial o marilimo da primeir.1 
c i<larle da prpvincio., "m ordem a compen•nt• o~ 
cnpilao> a colbcat•. 

No propoaito, por ém, de :>prcscnl:lr a inaiot· 
son:ma de dados cstlltisticos c file tos incontro
vct·sos á cam:~ot•,t do Srs . dop~.Ltados , sol)t'G o 
assu•upto de que ora me occupo, proc11rarel 
rlcrnonstrJr mpid:lmo~te <[UC o inoremenLo 
conunercial da 1!'ortnlezl .é tal, <JUC podei".> 
compen::;'J.r hr.~·a.me11 ' c a quom Cl.npr:~hcnd.\. 
tomar a si n constr ucção do porto, soja compR
nhia p:u· t icuhr, província ou E~tado. 

Não é de hoje qu ~· se procura tt·anquillis:~r o 
ca:pitn/., •uhtrabiildo-o :is i ntlnoncias de um 
exngcr.l.do patriotismo. Dado.~. bebidos na. me
lb.ot· fonto, fot·nm t.rllzidos :10 pnrbmonto pelo 
oenarlor Pompeu, e MírOVol'nO om rcbL<:irios que 
CO\'l'Crn imlll'cssos nog annexos ao• do minislel'io 
da ngrioullura. 

O conhecimento dos algarismos·con~titu tivos 
da c:.:ro•'t~ç.'to e importação nesses' ul times 
a.nnos, da modo ::a. so prcgtarem a f~teil c.omtJara
c;.ilo. d.mO. sobmllc testemunho da vitalidade o 
fot·ç.M q nc ehb"·am o P<Ogcsso na minh:t. pro
vincia . 

Eis o• dados officincs que pude eolbet• •los !·c
lahrios da presidenci:.: 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 29/0112015 16:D2- Página 51 ae 55 

Kxcrtietos 

iS.l:i-l8~-G 
I~IG-ISH 
!81i-lS'o8 
~~-8-181·~ 
t8'.9-Js::;~l 

IS:i0-11>01 
t&;t - ts:a 
IS."r:!-llm 
t.S.i:.:- 185\. 
!Si;~-! &;o; 
1,5-l~:;!; 
t &;G-1s:)7 
18õ7- 1Sü8 
ltml"-:lS::.t~ 
!Rõ~-1800 
I.'IG:c- LRGI 
i8üi~!f50:! 
1&;~-l!IG:! 
t~r,~-Ur;! 
i~it-L~J 
{ )l jj;J- -tStili 
l &i6-l:-!GI 
JSGJ-ISf;s 
·l~!i.'\-t:if-9 
1~9-IS70 
l~71)-1~7t 
U\'i-J-1~7!! 
·t~i2-1S7:'õ 
·1li7;~187.'t 
.JK7t-1M7ã 
{Rj:",-11\"iti 
tR:~-lkii 
1Si'7- 1f;í8 
f s;S.-1Si9 
!.,7~181!0 
l "'liJ-I(j/l l 
1$!;1-1382 

Sessão em 12 du .Tullw de 1882 

tOJI:NI!J;I: IO I!CTt:li'HIIfl~:t.\1, 

--- -------...,-------..,.-------,...-------1 f.\Liii111~;~.~·;~):.1 Y. Ul0 
Y. t~rtUi f' ••rTI:'-I.:I ,U, 

(i) lleuúi;u"·ut.o d.l alf~lu.lu;;a. 

.1:~;;: 21~i 1,'.1}1 t~l 
:i;i~: :!:I!I,'()Ltll 
:tH:I',~'WIII 
:a;!i: LI In;;·,,.,, 
• .~l;iM·~·~~··Jô 

S~!i; I k.!,) O.IU 
)l:l:i:S:I:I};;t:tlt1 
-;~•~: Pif,~t•n 
il~i : iU:I/~~"1 
-tfi":IWt:I1~JII ~ 

I . :i!i'J:OOU~tnl 

li . ~ f~ 11 : :u:: t,.:; ( ';'11 

~~ . ~:n : : 1:1~.~.;~~ 
:L :i::u: ~K\ 4'~n • 
(;.':li l : ~11 ,11!,-t),tfl 
::. 11~:1 ::J:t'!;\ l:.){l 
li . l~:(m,)liUII 

Como .eo vó dessas taballn.s. o dosanvolvi·l coui•J ~ r Cl l m C:JltfJ lHS~,n.nl.os ~ :; Jll:J.S ll;i:o cvn· 
mento do commercio !C op~rou de um modo g1·n.- ~');;ttill ab .t•Jl-a do toilo,coalO não anittuiltt ,•am.
nual e prvgr.ssivo atri 1R70, ' l""nrlo attin;:iu :m os annos faLacS<le 1825 o 1845. Obscrvn·sc, 
a seu mnximo. Desta data a i8iG deCJ·csceauo no C<JnlL~n·iQ, p ·) laS tab~lhs liclas , I(UC logo 
valoi· da importação, mantendo, comtudo, a npó·• o. secc' de 1845 bnixou a GXJ>Ortação l!lll 
oxpor\·.u;ão ostaào sa.tisratorio. Q ,; 1Sii , [lt:!· 'l u:tzi mcl-\d'.! de ~cu valor, IW ex:eodonJo.a 
riodo da iuv:>siio d:t sccco, n tS80, qt>:\.nclo t ••r- cinco annos d ~Jl<Ú, OoJI 185!. 
minou, é noln,-el a dccadencio, a.pe:ta.r da os· Abs lr:thindo, portanto, clus Ctlusas nnormaCi$, 
110rt~ção ft gur ,1.r com somt~la crcs cidat devida. (fUC i n fl u~...:nciam de u.m 111odo cntorpocedor c 

. antos á miaeria, <lo que d troca "" l"·oducto• f.>t«l o pi·ogr.:s•o de minha pi·ovineb, olTer~e 
agrieola.s; pois quo ãa dtt:la vm•JJn.s , quo a eún.· elh um digna GXCI'tiplo de energia c viLnlid~de, 
•titu~m. eão o reHultado dn cxportn~iio do cs- JH'o>ni.s.,oros <I~ um Caturo condigno á lenaci · 
crosOil parn o sal, n de t>cllcs salgadas, aprovei· da de o perscver·an~& de sc_us filhos. 
l.ad,t o a. do•trni~o do g•do. Ha, po~tanlo , no f•cto . do ineremonto com-

A . eri•o nlgo<looírn, fit7.nn:lo !Jai~:_·· o.('rc~o mcrci .. t. do porlo d:t Fo:t.a.Ier.:l s~gura lr.lrnnti .. 
olu kt)ogt:UH10.~ tlc nJ:;odfoO. <lo OOfl .. . J.:;Q TIJU •I•!· aos C:l[lll.~w; '!'I'> SO oftcrcr,:un :18 OUr:l.~ clc que 
terminou " rolr.ohimonto •lo< :<;:ricullorcs, carcco. 
gra.ndt!S ru·oju!1.os mJ eomiJiercio. no 1•r!riot!o Eslc onlro qunclro, quo tenho em mnüs, ê ut~.-i 
~'JCOI'I'id•> onll'·' 1870 '' 1875. A •~•·i•> olo m:de., r>·ol~n,::amcnl.o ou C()lltplomonto do a.nlcrior; •) 
~offt·ida. l''~b provin~ia 1\() Cua1·•\ lln t1lLinvJ f!.., .. , :-.i hom 1i1~e ineO(f•l)leVJ pela augencia dQ ;tl-
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===================-· 
guns dados officia~s. demonstra o movimento 
.rno•·itimo desse porto em um periodo do novo 
a.nnos, om o1•dcm o. auctorjsar as minhas deduc
r;üos. Refe~e-se ás cntmdas e s~hiuas de na-· 
v!os de toda sorte, com as suas tonelagens e 
e~1 Liip3g"ons. 

~ 
< 
w 
~ 

~ 
~ 

!. w':'"'"~'[ r 
1-- ---,,..,...,.- -
l ~:~~~~~f{~~~ 

mof:c]aUO.I. I ~~Z!~§§ ~~a 
----~· i 

ser.\':~ I _____ , ______ ! 

: : : : ~ ~ ~~~ 
; :::: :e•- -

Wti~C IQtHJ.l • 

! 
'!lh~.\Y.~ I ~ ~ ~ ~ ~~~~~ 

---+------~ ·7~~~~-F€~ 
at~ih;tl! lllt:-t ~ ~ ~ ~ ~ :r-.:;:r::l:o:R 

TUO~l!]J:I(I,L 

Su! :•t.~ j 
----l-------~ l-t7:7~-~-- ~~l==~~~~:~~~~~~~ 

IUíl~L'tlfil b~} r ----0111 

1-------i -=-,-.-==="" 
~A~R~;;-~~~~~E. 

11 10i~1!\0t 1 (1,1. j 

' 
:=~~~r;~~~s 

Do ~.<;>;o <le.•.cs cl. dos pro u•·cmos esla iJelc
cm· as boses s<lilrc as '1. u>es deve sentar o ocli
ficio do porto, investigando "iu:.l sua r cnd:l. 
provavel c os beneficios que deve prodGzir . 

Seris. imprudencia do Eo;tado ou de comp>
nhin p~rticula!' col!oear avultados capitnco em 
obra, publicas sem examinar as vantag-ens oa 
desvantagens que ellas pos.am trazer a s i ou 
a terceiros interessados. Por mais urgentes o 
mom.ento~as , u.unca. ~utor it:.\.riam a improvi
d enci:'l. 1 sempre ruinosa e fnta.l. 

Antes de entr:J.r nessa analysG, devo infor
ma,· t\ casa <jUC o processo de embarque O do&
cmba.rquc de mercadorias e ;nssngou'O!:t~ n.ltím 
d~ •êr foit~ de um modo doa mais prir.uitivoa ó 
excessivamente dispondiosQ. Um;~ .acco. de al
godão, por exemplo, de 60 kilogr:.mmas pag-a 
360 rs. da praia ao portaló dos navio• ; um pas
sageiro f$500 a <J$000 por eada vio.gem. 

E sta dura e [J'JJJOsa contingcJtcia do COillnteJ·
cio mai~ s~ :a.gg•·nva com a perda. Oll av:u·ia r.las 
mcrca.dorias fl•t . .HiU:mtcr.uent~,. ou. ern de11pcz.us 
d? 5Bf;uro, HO caso l'}m q110 as com.panh.iu.s a. 
isto s~ p t'e.~tem. 

Uma. modifi.caçiio, p<>t·tallt·'~ ness~ t·~gimen ~ 
ainda quando uilo Lt·ouxeBsJ mudiftcação no pr.lÇO 
do emb~1·qu~J, !::'~ria. 1•ecebidn. corn a.atisf:;a.ção pelo 
corom•Jrcio, por de:.o.ssombt•al-o dos d&cos àc 
avarias e perd:J. de tempo. Felizmente, o cal
culo que tenho a honr~ de sulJrngtt·H· a conside
do.yão da. C&. tHD:rn, funda·5e sobre uma. ta::oç;a. 
muito menor que n acLua.l, pf~rfeh:uw~ ntrJ de 
licc6rdo com os i n teresses do coromeJ·ci o, ou c 
silo i .~uo.!m (:nb os de1 pt~ovincia. · 

A lei provincial, q ue não tuve e.xecuç!lo, fi
Xà \"a em 10 reis pOr kilObiT.l.lnlll:l de pGll:>,carre
ga<b e desea rrcf.""do no porto; o <JUe era. •t i
sivt;l:ncntc cxccsai>o, :rtteod~ndo ao valor de 
eortas 1nerca.doria.s. 

O D:. P imcnt.o. Bueno, e.Ucuhndo oobrc o 
peso da imporl:lç.ão c oxporb<;.ãn do porto no 
exet·cieio 1~()7-68 lll'.hou 1.226.070 arrobas, 
que a 120 r~ís )>roduzia 147:128~\JO ; niio in
cluindo 2.012 lonelada.s de c ;u:vão de petl•·u., 
()4.\JOO tijolOd c 3.000 telhas de impor t:>ção di
rccta, 0.01.11 tarnbcan Ua,;"Ugr;m.e oncol.Qmenda.s. 
O engenheiro Zor.imo Barrozo to-

maneio !'OI' ba•o do cn.1culo o 
p•) sG> do 1. 300 . 000, :i. tnxa do 
i:JO l'Ói~ pot· nrroba. elevou este 
p rollucto a. ... ......... .. _.- 10\J:000$)00 

At•mazonagcm de 6.000.000 de ki
logra.rarn"s de rnercildoáa du
r:utt c GO clius, a. tOO réis JlOr 
kilogt·u.mmu., opor di3, (minirno 
cobt·o<lo pela comp:>.uhia de do-
ca• do Rio úo J .. n,,it·o) •• - . . .. 36:000$)00 

Rond~ 11.nnual.. . .. , ........ .. 
Custoio ....... ... .... .. _ ••. _. • 

205: 000$000 
OO:OOO~ílOO 

Renda l iqui la ..... . ........ , .. 14.5:000$000 

O suu:J.dor Wo Vcllo•CJ, <lc quem aceitei os 
calcules, 'l,U:<Udo p•·e•irl!!nlc dn Ccm-:i cn• Hi81, 
tu:.;uloll fa.~'"' c~tmlos solm> ostu '[l<l•lto, ch'!
gando :is segui ntes conc!usõc!-1 : 

S'.:rvinlo d~ IJaso a. csta.Li!;Lica du Gu•u•Ht!rcio 
Marilimo do llr:uil, org;•nir.ad!L pelo Dr . Sobo.&
tilo Soares , seri" este o r~ndilllento provavcl 
do porto: · 

Exp_o'rlar.iio 

H .203.034 k ilos de a lgodão, rom·o. 
pcllcs curtidas o as
sucar a 6 rs. por kilog-. 

ô0:3.!l22 k.ilo• de café, cêra, oor
r:J.eha e ct·ina :l. 10 rs. 
vor kilog ......... _ .. 

148.097 kilos d ·, h ervn.s, ovos e 
outros a 2 rs. por ldlog. 

H.'J52. \J53 ks. 1'. da ""1'- dirocbt. 

lll•JIO~lat"%o 

2. {5().()87 ki lu• de mercadori"s 
egtraug~it·a:~c afóra iu
dcterminndOI!,liquido•, 

6i:21S$204 

6:038$220 

292$194 
- - ---
73:5.a8.,>:;.118 
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obras de fcrto, carv~o, 
etc. a 10 rs. por kilo. 

51.500 chift•os a 2 rs ........ . 
21:5\19>)870 

10:3:)000 

ToLt! da ilnp. dirocta. 21:70~)870 

C abot(J.{jem. 

7.056.470 kilos de importação e 
ex·pot·tação c"lcuhda por mo
tade úo moyüncnlo eom os 
poL·~s est~anzeitos, com a. ex.
clu~no $Cima ....••......... 

21.15~.4 !O ki!ogt'alnmas de m·"·-
cadoriaa ................. .. 

Meio real sobre kiio> do car•vão 
annualmente iluportado (2000 
lonelat!as ) ................ . 

Pedagio 15.000 passageiros, 
s•1gundo dados esl~\tistico i da 
1·ep.:r~i~ão d" policia," 7;)\J rs. 
po1• cada viag-em ....•...... 

Ancor.o.g-em de 59 navios de 
longo curso com ::l3.187 tone-
ladas a r3zão de 150 1·.<. 
4:977~50 

Idem cl.e i59 de eal.uta.g-~m com 
77.253 tonoladas a 100 r<. 
7:725~30() ................ . 

1j3 da :u·mazona;;ern ca!cubd:t 
pelo Dr. Zozimo .......... . 

Total. ................... , .. . 

•17: G25$'!44 

2:!!!6)000 

i o : 2-S0.$000 

12:7028250 

12: 000~'000 

180:775~'082 

N~~sLc cn.lculo nii:o w; contao pwdudo elo:-~ ~u·
ligos de impO!'loç~o não conside ·ados: ba;,::t
gon;;, lllxns sobre na.vios de pr~rtuc.nil. c.a.bota
goni. omba.rc1ua do a.nimt~•Jf!, ôlc. 

Tomo5, pois, p"los trcs or~,~mcntos n[H'O•cn
tn<los, mn~ ~·~uda do 

147:128$•100.. (Pimenta Buono) 

205:0008000 .• 
180:775$íl~t .• 

( Zosimo Barroso) 
(Leão Velloso) 

Em qu:ll:tllOl' da.> bypothe.>es, o ella ponhol" 
seguro das q1mntias ex.igidas para o mclb.ol·a.
ment.n flo po1to ; [;3-ranlindo jo.t•o suporior 
a 8 '/, desde logo, ao capital de 1,800 a 
2 ,000:000:)000. . 

Prov.1:lo, c~mo supponho ter feito, a neces
sidade de melhOl"':l.L o ~c tu \l ancoradouro, que 
serve de pO!'lO :icid~deda Fortaleza; bom co:no 
a boa collocaolio de ctpiLa·:s nesta empr~•~. 
resta-me a!1enas diri.:; ir u:n:t pergunt::t. ao Sr. 
ministi"O d~ :~ogTicultura, ~i qual ligo mllxirna. 
impor tancia. 

S. Ex. qu·..: t:lo intct•ess:tdo se mo_.;trou po1· 
este melb.ot·amouto q_u,mdo pt•esidentc do ç,ará 
pudcrú.1•e::;pondcl· si Intenta. a.present:ll' ãs ca
m"J.L"as o projer:t o ~ que me: consta existir n:L Hun. 
scct·etarb >ob1·e eso,c "ssum]'to, e se as bases 
lanç•clas po1· S. l'~- em seu rcbtorio continuam 
:1 se1· hoje L5o V3.tiosas como outr'oL':\ a.ffigura
v:1n1-sc-lhe. 

Pu., não cançat• mais a alteuçiio <h camara 
vou te~minar minhu.s observações ... 

O St<. SPINDOLA :-Tom f<>!Iado muito bem. 
O S!t. Tao:'-L\7. Po:tn'Eü :- .•. filz.end.o valos 

para que S. gx. possu. continuar a gl"!rir_os nn
;.:-oeios d ·~ sua 1m~ta. Gom to-diL isenção da oBpi
dto em ordem a. merecer apoio destu. camara, 
não 5) esq uccendo, porem, como ministro, das 
iclc"s <[UC o presidente enunciou da cndeira 
govornath·a ic.erco. do.s ruelhor'""mentos dv Ccurá; 
idó:1s, 'i llO um o. vez t!·:tduúdns em fa.ctos osrna
CCQI·~lo rc;..;cntimento.s pot·veatura abL·ig3.dos no 
cor~u~ão de alg-uns cear·e nscs! provocando as 
I.Jenção5 da rn.e:srua provincia. (M tf itO [..em ; 
1)1.Uit"O b11m. 0 orador cJ CO>il.pri·mentada TJf!lOS 
deputarlos l"·esenres a m inislro da agricul
tura.) 

• 
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A . 

!\Ju.pp a. d a p ol)u l a ç ão e p:roducção <.las colonias do .IJU.porl o, 
oomproh.cJJ.do ndo a s .:;ornes, pro.,..incia.os c pa.r't'lcu.ta res subvonc lonadu.s 

Coloolial 

S~nlGrÕ IU. ,, ,, •• • • , . • • 
nnovidG:; •• .. .. .• • •. . 
Hlo-t-:ovo • •• ••. ••• .. •• 
Sa.11t.a Loot•ohliuõl. •• . •• 

Ssllh . l:talJoL. •.... ... 
l'oi"LO lloal.. ......... . 
Peth·o 11 ••• • , •. , •••• •• 

~~~~~~-~;: ::: :::::::::: 
~uel oos ..Jo S. l>:~.ulo •• • {a) 
~OY:l Lôu:sau •. , .. •• .• • 
A:;s,un;uy •••••••• •• •. . 
A.rgolioa .......... .. .. (•) 
S. Vcaaneio . ........ . . (•) 
S:..nt~ Candicb •••••. . . (a) 
't ho:unz Coelho •••• ••. . (a) 
Orlo:uls .••. . .. .... ... • (11) 
T.-:I J ~O II h:l • • ' ' •••• • • ••• 
RtTlorrc •• • • •• •• • .•• • • 
D. Po~ro .. . ....... .. . 
S. lgnaeto .. ....... . .. 
D. Ansu ~il.il. • . • . ••••••• 
T horez:\ , • ..•••. ••. .•• 
Non l t..'\li& fi o~tt ros • .• 
SUJlOraguy ••••• , ••• •• • 
Anmhoja .... .... .. .. (•) 
Dluroononu •.• , . •... • • 
IL4jAhy . .. .... .. .... .. 

Ltilt. AI voo .... ....... . (") 
Ans; cliiHl . ........... . . 
D, 1-'r:tnc.bta •••. •. • •• 
S. llonlo ... ........ . .. 
Cuias ... ............. (•J 
Coedo d'Eo .......... . (• 
D. lwbcl .. .. ... ...... l•l 
S. AI. Boe~ do MenLo .. (•) 
Sotc~•do . . . . .. . .. . ... . 
Santa Cruz., o• • o ••• •• 

~;,,.~'lf:l:~~Õ ii~: : :: :.:: 
S . Folicin.na . . ....... . . 
S. Lourenço •• o .. .. . . . 

Mon talfer no .... . . .. .. , 

S.omWla . •••• •• 

Aro:t. Yalor 
t ult i nc.la c(Jnhocida du. c~pur41.~:D:u 

:uo .... ... . .................. .... ....... .. ...... • Niio tome;) uuLe u:s thuloe owtci;aci 
I~ .. . .. . .. ....... .. ........ .... . . ............... l dcm. 

~!.801 :u:;so.ooo (m. q .) 2!:W7:! · !66: OOO:~;t)tM) Rolat.orios li:\ "grieunun .. 
U .3Gü f') (i.600.t}JiJ • ' (h} úlG:3U$)00 ltlom ; 6X(IOI'lnn t .ll~.r.::= :t kiiO· 

grõ.,IJIAU dg Ç:J ( t.i, 
l .35i .. . .. ... .. .. ... .. .. ' .. . ... .. o. o • • •• • EHl :l.ll~i)IQ.tlP,, 

7SO G&O.l'rJO.OI)() (tu. q.) 12U:OOJ,) ~l :U:Io,jõ06 
l .,oe i G.t...20 . 000 ,. . . ........... .... ..... . . r ar Lic;u t:u· . 

72! !S.S:>~ .(IUO • 80 :000~ !00:00\1,'000 ft , A. "'"'"cipa~o . 
803 . .... .... ... . .. . ...... 30:WQ§ SO:~~~~:)() .E11Hl1Lcij• 01i.l:s._ 

~~ :: :.:: : : ~ : : :: ::: : ::: : :: :::: :::::: ::::::: ::::::: ~:;~j$Cal:.r. 
3.08~ 7.m4.00~ (m. q.) !00:0008 3G:OOO!IJ(IO R. A. 

H 7 m.t'OO • . ... ,: ... . .. .. .. . ...... . !dom. 
U3 .. . ........ .. . . ... .. .. ..... .. . : . .. ..... . ...... taem. 
300 14.82UOO (m. q.) ..... ..... .. .. ... , .... .. Idem. 
739 ... ....... ........... . . ... .... .. . ..... . .. . .... ldom. 
~O !'.U.~!J.OOO {m. CX·l· .. ~ · ·_···· .... .. . ..... .. ldom. 
74G 1' .......... .... ...... .... !dom . 
i>ClO "' ·' •• • • •• •• ••• ••••• • • • •••• • (r.lc-w , 

m · (~l ~~~;~ : ~ ~ : ~ ~~::::: ~ :~:::: m~: 
3.*>0 ~~i .... ...... .............. No\"~. 

! !J6 • . .. ... .. .... .. . .. • .. • {b) ~:000~· P..-IJeolor. 
u. t~~ wt~:~ ("'·. q.) ··3;,i:óiiõs ... :i~i;ôóô,9'JÔÔ «ou. 
!0.000 . ...... •• • ... .. ... .. • • 500;C008 eSU:OOJ5(JOO Tom graudc nu moro da colonos 

uovo!:. 
9JO 

! .~75 13.788. 900 (m. <t ·) 4:! : \'00~ 20 :00011)00 Provinci•l-
~-~!)8~ t. t;;8 i>S.380.000 300:00>$ 370:000&IL'O PO!Lic o l~ro•. 
4 ,61)3 , ... ••• • · • ..... . .. . . , .. ... ... ... ..... , .. , , ,, . • . . CoiOIIÍ <L QO VõL ! L A. .• 
3.000 .. ........ ..... .. . ... . ... ...... ............. .. ld<IU idem. 
:l.!;OO .. . . . ..... . ...... . ........ . . . ... .. .. . . .. . , . .. .. Jd.o.m idom. 

~~ 16.910.000 (m. q.) .. .... . . .. . . ............ ldtm idom. 
2.7l• !!l.4~~ -WII • 108;000~ 144:5~i000 Emaucí1••d•. 11. .\. 
S.St6 • • . •• •• • • . • . •. . •• . • . . • 350:0008 ã~~J :LlO:M~lO R. A. T•rOliuc:ial, ~DI "ueiJiaúõl. . 
~.Ul8 .. . .. ...... ..... . . . .. , 5~: 700,5 8<1: G70N~H<lom i dom. 
:l . 460 . . .. • .. ... . . . ..... . . . . 57:000) U7: !WOá000 [tliJnl iJ om. 

i).i~b : :: : : : ::: :~::: :: : : : : : ·: : : ~ ::: : : : : ···as6;r,oo;mo ~~~c~~~~~.-
GH 21 .~GO.(IOO (m. q.) 39:870,5 4i:3U,!"aO 

9G. 76~ • U2G:477,~ 3.~i5:5iliijil:ü 

(a) Nneleos e rcallo! sonl r~&imon da :uimi nist raç.Io «Jioni:tl_o 

(b) Nil:o coosh offieh!Dlt nto_ • valor da illlpottação. 
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O Sr. José PO~{Jeu (<tCicnçll'u): - ~ro , e11 dovo consideral· todos os rni nlstros in•
Si não fóra o compromisso, q tle tomei comruigo pirndo• unicamento etn sentimentos de elevado 
mesmo de occup•r-me de alguns assumptos da p1lt·iotismó, pat•a cncat•m·cm as que•tões sol> o 
competencia do ministerio da ag.icul~\lra c que ponto do visl& do interesso o mais ger<Ll, da 
alt3.mente i n teressam á provinda qu·l repre- cnusa pul>lica. · 
sen to, cederi<L da palavra p:u'l). por minhn vez Enkotanto n!io poiso dissimular a s.'tisfa
não concouer para a protebção da discussão ção, que experimento nosto momento, Tendo 
deste orçamento, ·a que.l já tl'io alongada vai sentado naquella cadeira, na direcção da pasta, 
apoi~r.dos) , e consogututemente aproasar a su~ cujo orçamento ae discute, o nohre minist1•o, 
votação. E porque, sonb?ros, aindll. sG tem ele quo tem unn n oçilo el~r~ o completa dos nogo
pronunci~r o nobre ministro d" agricuilur1, a cios da minha provinci:L, pois que já adminis
Já teve este orçamen to urna discussão h rga e des- trou- o. po•· nlg u m tempo. 
envolvida, principalmente por parto do nobre de- A província do Ce~rá rocbma alguns me
putado pelo Rio de Jo.neiro,o Sr.Andrade Piguoi- lhoramentos, como~ eatisfaçiio do nooossid:Ldcs 
:ra, quo e:smerilholl a& diversas verba$, i n.'i tituiu indeclin~J.veis , o cSsGs mclhor.tmonto., , si alta .. 
sobre ella• uma critiCA sever.t,cmbo•·o. nom som- mente Ih~ interessam. não affcet~m menos os 
p~e just.a, concl uindo por apresento.r emendas, intetesses do Estodo,coruo me proponho demon
qne, si foosemadoptadas , tenderiam a d~sorga- str,>r. E anL~s de tudo diroi, r1ne não se tra to. de 
nizar oorviçoa m<lito ÍC\porta><tes, qu~ t.anto tõr.o. aggravs.r o orça.meuto, de perturbar as nossas 
custado ao pa.iz. (Não apoiados .) finanças, o o faço para tr:mquillidade do espi-

O sn. Á..'WHDE F•Go:cm.t :-Venha a de- rito des ta camam, e principalmente daquclles 
monst••ação, que proclama.m n reducçã.o das dcspezas publi

cas como um'> medida imprescindível, '1110 vão 
O SB.. JoaÉ PoMPJ!U :-Ha de dal-a corta- mnio longe. vaticinam a ruina, a perda d~ 

mente o nobr o ministro da agt•icuiLura.. Mas toda esperança d& salvação, si porventura. nos 
antes de entrar neste deba.te preciso invocar a desviarmos do c aminho traçai o pelas circum
~n~voloncia desb. :>.ugusta camar.1, aqúo.lla que stanoias actuacs, ou si- não nos •ubmettermos 
está acos~umad~ a dispensar a todos, o sem MS moldes prescriptos . para o m!Üs perfeito 
duvida. h 11. de conceder a quem, como o humil- e9_uilibrio entre a receita. e a. despeza pu
de orador, se confessa novel e inexperien te. bhca , 
("''{rio apoiado•.) Tarubem roconhoço como p•·incipio de todo 

O móu fun é chamor • atiGnçio do gonrno governo, de t~a :td?~inistra~, ~ma. severa 
para alguns 3SSumptos, qae considero de som- economia no dtspeodlO doe dmhc1ros do Es
!Wl. importancia. E , devo dizer, qualquer que ta.di> na distribuição dlr. receia publica. Mas 
fo•se o ministro a quem n este momenw eu snbo~dino esse principio à observaneia da ~er
devess~ dirigir-me, ainda ~uc meu adverslrio d•deira. ceonomia, que cerhmente não constste 
politico inBpirar-me-ia a. mata plena contilinç,, em doapender o minimo, mas em aproveitar. os 
porque 'não á de objecto de nlturen pllitic~. rccursosaclnl!.es,meparec-~ndodever acr apnn
cm 'lu e a& possa dar a controversia do o~iniies ciptll preoccupaçio desta.''amar11.procurar deson
parttdarias que tenho de occupàr- me, ma• I volvel-os, para que asstm possamos augmentar 
de aeaumpto de n:'l.tureza mera.m~nte. adminis· o bem estar fu.t~ro, attingir ao mais elevado 
tra.tiva, e neste tert•eno, para asstm dtzet•, n~u- gráo de prospertdnde. 
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• Nestas idó:J.S, ou porque assim penso, pren
deo.-me a aUonçlro, ecduziu- mc mesmo, um pro
jacto que vejo esbeçado no relatorio do minh 
terio da agricultura, apreaent.>do este anno ao 
pjrlamcnto no principio de nossas seaaões. 
Nelle eu vejo delinead .. uma rede de cowwuni
ca.ç~es, que,aproveitando os caminb.os naturMs, 
que nos offerecem tan tos dos n ossr;s rios nave
ga.veis, liguem entre si as grande• bacias do 
Amazonas, Tocantins, Aragoaya, S. Fr ancisco 
e Alto Paraná, e conseguintcmonte as provín
cias do lmperia, e que. servindo grandemente"" 
prog resso do paiz, ha d J concorrer poderosa.
mente para a segurança de suas fronteiras. E ' 
este sem duvid• um problema da mais alta im
portancin, cujl\ solução h<t de contribuir oflicaz
mente para transformar as condiçües de n ossa. 
vida economica. 

s·a:o quatro as grandes linhas projectadas. re
prescnt.>ndo um desenvolvimento de i O.OOO ki
lometros de "ria& de commonicação " vapo1· aber
tas ao oeeano, aproveitando-ss uma grande ex-
tensão de rios navegaveis . · 

No projecto se calcub. em 50;000$ o preço 
n:.edio de kilometro de ferro-via, o para o ca
pital a garantir na. construc~.iio das · linhas 
mhtas o custo médio de i3;_000.~ por kilometro, 
o que para capital igual representa um desen
volvilllcnto qnntr o vezes maior 'lue aqucll • que 
se obteria pela lei actual dA g-araotia de j uros. 

E por isso lambem bastaria n e.-.os li.Jlhas uma 
· renda liquid:~. kilometrica de cerca d~ quarta 

parte da n e c essaria pu a a• da lei acl\lal, para 
que o Estado se visse allivindo de todo anorin~io, 
inte~nmento dispensado do pag:m1ento de juros 
garantidos. Além disso, um capi tal menor a re
munerar nas linhas m.ixt lS permitLiria tar ifas 
m:ris baixas, o que sorin de g rande vantagem 
para o paiz. · 

Seduziu-me o projecto, não obstante o elevado 
algarismo da despeza, porque vejo que muito 
pouco temos feito ainda para vencer as dis tan
eias, que em nono p3.iz cons tiluarn um dos 
maiores obstaculoa á a.ctividade nacional. 

Emquanto n ão tiverrnos conseguido pela ferro
'V"ia. a a;;prol<imação de homens e de interesses, 
o augmento dA P.ro<ia cção, o alargo.mep.to do 
consumo, toda f.tctlidsdc, cmfilll , nos transportes, 
baldado será espcr:>.r grandes melhoramentos, 
progressos notaveis , quer quanto· ao desenvol
vimento do commercto e da industl"ia , quer 
quanto a outros beneficios, seja dn ndministra.
ção da justiça., seja dn inalrucç[o publica. 

Será i sto uma utopia, u m objectivo ao qual 
j âma.is altingiremos, uma coosa irrealiznvcl, de 
quo não devamos sequer cogitar no presente ~ 

O nohre e::<-minis tro d~ ogrieultnra e da fa
zenda, chefe do g~binoto 28 de Março, o il
luatr&do Sr ." conselheiro Saraiva, suppunba ter 

· recurso• no orçamento e dizia e1n s eu relatorio: 
· E' t empo de preparar o futuro, e não importa 

uma con6.~nça d emasiada no desenvolvimen to 
das foiça• productoras do paiz pensar que 
podemos. des.ie já cont."\r com recursos p~ra dar 
exoeução ao projec10, . realizar a idé:. con
cebida., uma vez feitos os estudos que se fazem 
necessarios e indisponsaveis. 

Infelizmente, porém, não se realizaram as 
previsiíes do nobre ex-ministro; nlio ha saldo ; 

ao contrario o defidt e inovitavel. Mas, si o 
nobre ministro· da agricultura. nllo p6de a pre
sentar uma. proposta pan. iniciar a execu ção 
daq uelle plnno,póde todavia desde jtí. adoptar me
didas subsidiarma,que se encaminhem á solução 
do problema. E" este, Sr. presidente, um pro
jecto ~ue, seg-un<lo diz um doa mais illus\rados 
o:gãos de publieidade desta tlórte, o Globo, não 
assusta como antecipação audu sobre o futuro 
do n osso ~iz,dotado dos mais poderosos elemen
tos de riq u.cza.. 

Mas, uma 'V"CZ que não ó po11Bivel actuslmen te 
tra.tar-sa de dar solução ao problema, .é india
pensllvel, que o g-ov"-rn o procure âdoptar ai
s-umas medidas indispensaveis. 

Uma doUas ó não íazor conce~oõe• de linha:! 
fe rreas, que não estejam Sttbordinadas a um 
plano aceito e adoptado pelo governo. De 
accôrdo com esse pensamento ja se -havia ma
nifestado o Congresso de ealradltS de ferro, 
uma institui~ão pntriotica, que actualmento 
se occupa das mais importantes questõe~ atti
nentes ao desenvohimento e futuro economico 
d~ viaçl!o ierrea. no Imperio. O Congreoso, se
nhores, pdo or;-ilo do ~eu presidente, o Dr. 
Fernandes Pinheiro, um dos no.~sos mais d is
tinetos e acLivos engenheiros, na sess~o inau
gural, em seu notayel discurso, ?t.ssirn se pro
nunciou oobre o Mt>âmpto; 

« Uma dos maiores nocosaidaàeo paro o 
dosen volvimento racional de nossa 'V"iaçáo fer
rea. é o eatudo e fixaç~o de um plano geral 
p .tra essa v!agãO . 

« O que temos visto at é hoje, por falta desse 
plano, é con.lristador . Enormes capitaes, a 
muito custo adquiridos, vão sendo empregados 
em empre%48 de viação.conc~didas sem plano e 
sem a precisa cautela, par:~. que umas n -o 
prejudiquem ns outras. A aalva~ão de. tão 
grando mal est:i. em um plano seriamente os-· 
tudndo para as llOVaS concessões, e bem execu
tado uma vez assentado ., 

. O nobro ex-ministt·o da a.gricultuu, o Sr . 
conselheiro Saraiva, de modo algum cogitava 
da. aggravnção das imposiçOOs actuaes pa.ra 
realiss.ção d.o plano concebido, mas entendia 
que poderíamos contar c0111 um a ugmento de 
ren da annu:Jl de 5.000:00(\$, augmento fun
dado na e:s:pansão da r iqueza, augmento (iUe 
dei:s:a prever o desenvolvimcn to que ha tido no 
paiz :>· Viação ferre I. E pensava tu moem S.E:s:., 
que não ae deveria lançar mão de todo aquelle 
nugmento, porém apenas de 40 •/o, i•to cí, 
2.000:~. que ser'".JO sufticiente• para glll'antir 
um capital,que permitia a con.etrucção de iO.OOO 
kilom etros do estradas de ferro em iO a nnos . 

sr_ prosidente, não po••o ser p j>t•tidario dá. 
J'cducç!ío systcma.tica das dospezas p ublicas, 
porque &ei ((Uc nãO é em deixar <!e despender 
que <!Stá moitas vezes o bem, mns em b~m vre
"Vor o que so deve despender, em despender 
producti•·amcnte. para. se· ter uma lar~ com-
pensação DO faturo. . . . i . 

Em relnç::o ao oTçamento do mtniE,ter10 da 
3gricu1Lura, eu me proponho domonstfa.r que 
é preciso despender ma.ie do que aquiJ!o que 
vejo consi~nado nas diversa.s verbas, o des
pender mals.para .s e cconomisar consideravel
mente no . faturo. 
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Eu não posBo r1uerer, não posso pedil' are- Dr. José Julio de .Albuquerque Barros, aetual 
ducção das despezas deste orçamento, quando ~efe da. dlrectm:ia da agric~ltur&, o qual tão 
vejo que é pa\'a e!lo que tem voltadas as vis- rmportantes setnÇ<Js pr~swu naquelle tempo, 
tas a p1·ovinci:l quo rcpr:)sonto~ a. provi-oeia Uio importantes como talvez outros não tenham 
do Ceara. sido prestados ao paiz (muitos apoi&dos), na 

~li" reclama al;;uns mclhor.am~ntos para adwin;stração de UOln pro-;incia, em circum
satisfu.ç.ã:o de necessidldes urgentes, indccli.. staucia.s difficeist o gO\·erno fez prolonga.~ a 
n::l.veis, e es..c::~s rnelhot';"\ment.os s~to todos d.t com.. estr~ch de fc1•ro de Baturitó e iniciou a con
potencio do ministerio da agricultura. strucçiio de outra, do porw ele Camocim com 

Como s1be a camat·a, ha alli um problema, direcção a Sobral. 
c"jc' solução não pode s • r pur mais tempo pro- A de Baturité jáattingiu ao objectivo, quG se 
trahida, pena d; males m:üor:l>, da desastres tove ~ru. vislll; ':'-"'!Qclle t~'"PO ; termina hoje no 
enornl's , de B:tcrificios incalculaveis. So<beis sob,>e da fertü1sstma serrada;1uclle nome, mede 
todos, senhores, que uma certa r·e;,,'ilto ao norte, i !O kilomett·os; a de Sobral póde-se dizer con
que tem por limito o rio P:lt'nahyva, eita ou- cluida, por isso qne apenas lhe faltam uns 
jeita a sêccaJ pl•olong.ldn.s e. e~traordinaria.s~ 20 lülomctros, vind@ a. ter uru desenvolvimento 
que em dados p eríodos dizimam a populnção ~ dr. i24 k ilometro<. 
a riqueza, reduzem-na ao estado de e~trema Sem duvida, s •nlto1·es, que a província me
miseria, devidas 3 circumstanctas comp~'xas, lhorou de condi<;OOs c~m a construcção daquel
estudadas •oh o ponto de vista 'cientific,, was las estradas de fet•:•o; mas, peJ•gunto, deve ella 
i m rm:s1ve1s de s~rcm removidr-s. · considar3.t·-s~ satiafGi t:1. com o que ee:t.â feito l 

Eu não me demorarei n este ponto, porque se- Deve repousar trouquilla a so01bra de uma con
ria alongar d emasiada as considerações que te- fiança no futuro 1 
nh<J a fazer. Direi, todavia~ que ha cinco a.nnos, Nada. mais devo ter p ar..l considerar-se ampa
quu.ndo se dcclm·ou n:aquella. região ~\ uHim::~. rad~ o p1•otegida, qllondo sobJ•cvior uma nova 
grando .'3êC:í!a, o governo imp<Jrial, assoberb<ldO celamidilde 1 Po~· sua. vez~ o governo de na.da 
p~bs cir..:umsta.ncias do momento, t8rrdo diante mais cogita·~ Julgcl. tão g1·andes, tão r.xtraordi
de si unl problema, cuja solução urgiil,r-1coi.·reu narios os sacl•iíiclos c1ue o Estado foi obrigado 
ao s~tbct•dehomcns.e:::s::perimentados~a.umcentro a íaz-~l·, p:tra que se. julgue com o direito do 
de pl'Ofissionaes distin ctos, qun.es os c1ue com- c1•u:r.ae os IJraç.as e não pensar• no di:..t de amã
põem o instituto polytechnico desb córte c pe- nhã? Pensara acoso o governo que a província 
diQ~lhes conselho para deliberar. O instituto 1 do Cea.1·a, naq uolles 200 a tantos kilometros de 
polytechnico, depoi• de ter estudado a questão estradas de ferro, tem um instrumento tão po
sujcila ao seu exame, propo:L cel'_b.s medidn.s dcl.'oso de r çobabilltn.ção e progresso, que o fu
que j ulg-ou us mais proprias pat·a fazer fac e :i turo lhe ~st:i. ga~ontido? Nada mais te'á are
calamidade, que começava a pesar sobre .a po- cein.r sob a pressão de calomidades identicas 
pulação iufeliz daquella t·egião. à~uella que soll'reu durante Ires longos anno•, 

As mcdidus propostas foro.w. o. consh·uc~~o de G que nã.o oncontr:1.sim.ila em tempo-a am p::~.rla 
repr~sas nos rios o açudes naquellaslocalidades, ~tguma do mundo? 
mni• apropriadas no ahasteeimenw d'a;;ua e Não, Sr. presid~nte, ett façojusli~.:~ ao go-
levar uvantc a ferro-via de Baturité, da qual vcrno. 
haviam apenas construido• 40 kilometros. Elle rJcúa, cllc l1•croo dionté dn dcspo•n,qnc 

Propoz ~inda., quo fossem esLudadas as me- julga nccessario íu.zer p 1ra. CDn~inuar os me
di<bs indic"<bs pelo finado Dr. Gabaglb, um lhoramcnto> <JUC a P"ovinci:~ do C.-arâ reclama. 
engenheiro mui to dist~ncto c ben\ cedo roo.l>4'odo 1\Ia.s, cumpre diz o~·~ e:s::ngcra.-se de mais o sn.cri
a.o se1•vi~o do paiz, o qu:tl propu:,:;cra, t;Omo ficio que se suppõe necessario, quando de s&
merobt•o de urnn.commissão scientifica., qu~l h•1.- crifLCio nfio s:~ trata hojr~ e umn se exige; 
vi·a estudado aquelb provinci~. uru syslema de porem de despexa, ~ue não póde de mo<l.o algum 
canalisação dos poucos rios do C•ad. aggravat· as nosa~síinan~'as, perturbar o orça

. E pl'Opo< ainJa o iD.stituto,como merlidaocc"- mcnto. 
•ional,que,para ~ar trabalho :i r>opulnç.üo,quc jà Zu me proponho demonsl!''ll'. 
coiDel;avn. a retirar .. s.e pat•a os centros mais fa- E' uma nccessido.de ])a.,lpitante, ut·gente! • 
vorecidos, fossem constmidas as vias ferroas ja prolong,uuento dos estradas de fet'l'O de Bata-
estudadas na re;;ifio Jlagellad:t pela sêcca; 'J. ue rité e Sobt·al .__ . . 
se fi<essem as obras de melhorillllentos de portos E.quando nao se queua consJdet·"r semelhante 
rnaritin>os • fiuvia~• . linbns telegraphicas, etc., providen~a pa~~ o Cearh c~mo d·; actual!dade, 
e ainda quo fossem desaprop"iados os terrenos • n:io se póde de1:ror de constderar como medida 
mat·"imt•s dessas vias ferreas c divididos ~lo J de futaro o [>L'olongawento daqnelbs estradru.. 
reti;ante~ ou colonos naciunaes. (.1poiados.) • · . · 
. o governo d> ont[o, em :dstn d.a~ 1nedida• . Si por:-euturn Ullla outra. calam1dade. sobr~-
proposta.s, e. com. uma cnerg-18. e sohcüude pro- vter, serao aquellas d~ estradas o_meto ma1s 
.Prias dos governos 9. uo com.prehendom a gra- effica.z e _poder?~o de mmorar os sotlhme':'tos da 
vissima responsabilidade que lhe• cabe nos popu.laçao, Lcthto~do a prompta e"ped1ç~v ~e 
m.omentos difficeis, toda o. extensão dos seus soccorros para qu3.St todos os pontos~ pJ-ovmCJ.a 
deveres, 0 governo, t~ndo á su:1. fren~e. o b~ne- (apoi?'dos) , anles que comece o t.:rrL.vel exodo, 
rnerito estadista, Sr. conselhe1ro Smllllbu, a a r~ttrada da. po~ulação [lar_a ? htotal, pa.ra a 
quem é t.ão :p·ata ~ pro>incia do Ceará. ( a.poia.- capt~al ou_p~r~ fora da proVluc>u. . . 
dos), e .tendo na adnlinistr~ção daquella pro- ~- pt·e~tso dizer: as_estradasde.que se :rata 
vincia um distincto a_ illustrado coltl'ense, o vão serv1r a duaa reg10e3 das ma1• fertel9 dA 
. V. VI.-i7 
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· provincia,o vallc do c~riry c" serra <ln l!Jiapa- i sorumas fc<bulo3as, já, finalmente, porctu1 são 
b:t. Nüssos du L') l'cgi0c5, não h:1. exago:·açãu 11~ urna. cxtrcm·:.~. c.Jlc~ili.Lla.de os terrenos em 
Om. ;a.s,;.ogurat·, potiOri:l t•cfugiaL-sC tocia â popu- uma cx.lensa zona., qu~ a cs:trJda tem necessa· 
bçiéo d~ Gcar:i, si nell~s estivesse suffieicntc- riam~nto dJ atr.w-,ssar. 
mente doscnvolvi<!a a hvourJ. " ho~vesse fa- As pt.Jposiçõcs do noht•o deputado 'lilo pú-
cílírlado de Lt•anspot•lc p>ro. o> pt•oducto•. dcdarn ter roftttação mais comp!Qta do que 

EnLãa podct•La. a. t-tOdl.lcção alli ntllngi1~ o nquo1l:l. qnc s; C()ntCm em n.1·tigos publi0~doa 
rn.'lxim~ àcs·~n·;olvimeuto_, que 'lCbJ..;drncnt; não ~J!a UJ.l. jm·nal cl.1. provincia, a OonsttetdçiZo) 
pódo te t·, dist"ncia<las como s~ ach'-11\ aquclias ~scL'iptos sobt•c mclh~r~mcntos m.a.teritles do 
t·~giõcs do.s metcndvs de consuLno. C::!:ll'á c. p·~a· pe::sol. qu.c se moslL'J. gt•andom.cnto 

E llà•) cleveillDS agt.tardar o ÍuLu ·o para pro- canh.'3:ccdo;·~ de :SU:l coros-ra.phia. 
vide:uciaL'; C flcj:.i (p.te cttmpr.! lH'~pa~·ar IJS e:le... Nasse::; n..rtigosl a idCa. do pt•olongarnento da
mantos com. ttuo possamos no futuro occo••:•e;t· quelb estt•ad:. p~ra o fim de !oval-a ao Cariry 
is em~r,.;cnci<ts. e ~ra.nspor a cordiiheil·a., que ex.trcma a. pro-

A c >troJ."' do Balt.trilé tot·mina hoje no so\Jpó vincia pelo sul, é pct•feitn.rucnte just iftead", o 
da •orr~ desse nome. t•o•pondo->e taml>orn de modo occbal ao quo avan-

E' aqu-:lb uma regoiã? fertil, que p;od<l~ o ç;u o íllustr.) dep"-tado,~uer <tuanto à ine:<.o<tui
cafú em al111ndancia, a outt•o.~ generos de cons:1- IJilidade d~ idé, pela> dtiliculdadcs rnaxirnas do 
1no~ <JUC abastece, crnfim, :1. ca..L"JHal o ouLL•o.~; lOL'l"eno, quer qu:~.nto i estrJrilidadc de uma 
]lOnto:s da prrninci<t. cxt·~n5.a Zona, riu:.: a ferro-via t~m. de o.tra.vcssar. 

]\f as não ó tm1o: não é snm~itm tc . Pas~o :\ l~l· alguns tr~chos flOs 2.1' ligoa pu-
E' ja um elcmon~o de pt·ogt•esso para '<luello l,!icados, dos q•:t~e~ se vé o lt•,,çado pl'oposto 

l'rovincla1 n.uw ainda nutit? ponco, ~\L~ ;-nden.. pelo pti'Jicista..: 
do-se a cxt n rro d o seu territoJ"ÍO. «A [•,art}Üeza.1 S~lle u~-~. adminisLl·açlo o podo 

Para quG aquolb. fcrto-·,tb seja urn"- a.rt'3rb. ~lfaud .\!Çl.dp~ em acti\'o comm'JL'Cio com a Eu
imporllnte; pat·a. q•te soja urna vi~ de cornmu- ropa, f0i scmp1·c) con~idcradu. o ponto dJ pal'
nica~ão, que slr\'& aos gL·.andcs intc~esses da tid!l das fu~ur..ts c-~tr rd.as da C;arã. 
pl·Gvinci.a ; ps.ra. que ~ej:, 1l'J presente tHfl in- ll.. A vmtt.ag.mt r~rJ. ~~ úU:)nt~: consr:.guia-sc 
strumento de prog'r s'!o·cm L•:Jdos os .sc:It:úos c faz l' do. Pot•t.tlczo. um1. p~a\~1 mui rica, con
v~nh:l. !1 torna.:·-s.3 no f:.~.turo du r.t.u.iOl' :.m :úl:o ;.i. c :utr...:.mlo n•.)]l:J. C(:I.IJitacs9 C[I.I•.! viE!sscm mais 
populaçfio1 s~b a. l'H"es::5à1 (b uma nov:t s6cc~\, ~::~.rd'~ [Om'.HltUL' n industria d:J. p1•ovincia. 
ó pr:,ciso, e Jndisponsavel,<JilC seja prolong-•<d~ Contiacnda :> (S[t•ada Je fOrl'O <h Bllturlté 
ao G.u·iry, L:-:l.nspqnha.::. cordilhefra,c v~:. t<a' <1 0 da. CanÕí\ ou do Putiü, dia Si;rvirá pr;rfdta
S. Ft•anciseo~ no p'Jn~o cl1 .convarg-cncb. d~u~ m':!nt~! :1s vistae do p abl ico c do govct"no, !l.h·~ ... 
cstradus de feno cr:a construc~ão~ ~fim da que vr..s ~ando ns ra:giõ:Js qna mais rcelamLlm csh 
o C~U.I',Í. fi•1uo li gr.[1o ois clcrnn.Is pl'ovincins do g-rJ.n·b lU!lh.ora.m~;nto capp:-cxhnanclo-3~do s·;u 
Impcrio. u'Jjr!clívo-o rio S. Fr:mcisco. 

A di;·ccçfi:o mo.i5 COilvenicntc, o h\~Ç:Hlo (!ll \ « Pül•timlo do Putíú relu. R..1.paS;.l., n. OS~l'3.Cb. 
cu.mp1·e de }H:efcr .ncia adop~i'u·, depende elos s~~he trnm"JclÜ ... l.tmcnto do.'i t~1·ronos ir1dieados c 
esLudos a •tue llccossari~lmC.P..~C so dcvCJ~'<l.. colltl'afol·.tc_s da sel·1·3._dc Hn.luriló plu•n. ponott•nt· 
pi.",'H:edo:·. n:-:.s plttn!r.;.lC-'1 ou ~orto·.~~, ao m'}suto L'Jt11po quo 

PuJ..·~~ :-:cmclhanto firu j•i foi ~~p.;.·c:;cnt:v.lo ;:qui v,li tr3.nspo1· o ChorO 1; Pil'a .. ngi JU~ :sun.r::i caUo
mn p~·ojc·.!lO, no ·1uui se tlispUo, rt~-tC.~~·Js c~Lndt.·s ca.ir.!s, anlç.s ào tm·crn cu.~1·o~s:nh.1 C1ltn o~ seu~ 
CCH"il. o proloaga.lllcnto d:1 astrad:J. o i J·cspcclivrL t~·ihultu.· ios. 
const1·ucç.ti.o 5Cja. applica~1~t a t•;::nda. li•tuid~ da « No QLÜxi.vhi. LranspVc o ribeiro SiLi~i. anl<!:i 
ptlt•tc ncLuahncnLc em ll'.:\fc_g-o. rlc cthiL' no Ban;\buiú; 1na.is adbnlo Ll'anspiic. 

Devo diz;cJ· cOnl f1·a.nftll<:-V.:J. ~ uão julgo sul.ii- O.:i.LCI ruosrao ri() :1.'.;ima <lo k!U~ ju.ncç\o co:ao 
ci~nle o prqj .. f:t:) para n fi1n (!UC ~c lCiiJ em .h::..f;'ll:l!· il)c, 
\·is~a . .AdüJ!t ·~ i-o~ sub3CL' t.Wi-n, apc.nas (~o.ilfi(J U:!l (( DcsL'n.l'LO eh.'.!g". L-~! ao munt~:ívio de e~~ 
inccaliv-o. corno :l. inic:ia.~;:M de nm:~. rrndirla. tão chooil·:l sem c..u·eccl· rlu.::> custos.as ponte ;;; . fJUC 
impurr.ant c

7 
clua.l sú,ia. o pt· .. )lont:;:a.mento LlJ. fcnf)- cxi;;irl.tL o .Jagu,l.L'liJ'~; c, si não)so tem 'JUC tocat· 

vi~ dB B~tut•t té (apoiwlm:)~ em rola.ç:tr~ ;i p t n· no lr/1, t:iÓ n:.1 Tcllm sa l:r!l'á que lt':l.nspo1• os.se 
vinciu. do Cov.r~t. , rio, rp1anl!? elJc llio s ~ :-tcl1;:~. :~.ind~ encorporado 

O projccto, ~1unnta a miml significa cpt~ .LJ.n; no Salgado e Banrt1)uiti, adqni1·inao umD. lar
me:J.os se faça.~n o.') ~:stndoti indi::;p13u5aY·ois ~~ g""ilta<Ltiú C:\.C(Hlc iÂ."'3 vezes de 30[} metrm:;. 
cxccu~ão da o'Jr~'. <( I~-;;t::t. pt•q,i cqão ch linh-:t vai aprovei Lar do 

·o meu illus~1·e collega. d c rep~escnta~...tto, o segui ntc modo~: · 
nourc deputado pcl) 8• uõstric lo du Ceatã.erupc- « Em QuixaM SCT\'C ó.s scrt·~s do EstC>:ÚO ~Já. 
nh~ildo-s~ n~ uiõcuss:.:O do projeelo a que mero- do Santa Rita ou Pedrn Branc~, a qu:tl r~vahsa 
firo c pronu.nciando-sc de p:.• ·cfc~eneia por uma con1 as dG Pet'eiro 43 Ur11hurotama. n~1pL•oducçi1l 
estrada,que sirva ovalle do J:.guaribe,partindo do algooiio c ~~presta a qua.si tooo:, os gon~
da cidade do Aracaty, a\'entou d~ver<as p~.>pos.i· ros d~ cultur:"· . / . 
çõcs para o fim de demonstrar a mconventencta « Sl\nta Rtta, desttnada a um furnro ma~pu
do [Jl'olougatncnlo <la fco.·ro-v ia de Baturité~ n-o fico p:::la. ~ua. uh~rdade c t~1np ~ 1·a.tura.. quas1 Do 

-intuito de lcvul-::.t ao CRriry, j:i porj1nc fien.rA c.o\ro das s~f'.c~s. _com a pr.quena açudu.:;cu~. 
dost'~rto C>~l completo •lmn<lono tlma p:trlc tb fico. a monos d': 2-'í l~guas da eshoada em pro-
lH'O\'incb clól f;Tand ~ pOpulação, 0 YaliC Ünpor- j~Cl1). . . . . 
tante dJ .1ag-uaril.eT já porqnc a obra. de f!':l:3 !>e · « Cot11pL·eh'Jndo-se quanto çoJür1bu1n3. para.u.s 
!rato., peba difficuld"<<es a. vencer, exigirá rendas esta. ntléndendo-se qne, ~peznr da dts-
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t~ncia, ainda nas élJO?S da rua:io: deprcciaçiio : trcs c seis le~uas. Pftr~ as vilbs de v.l"LC~
do algodão, concor na. como um d 1)5 m:tiores : Alcga·c, Assaré o S. Matheus n:t meswa r.\t.ão. 
pro,Jur.tores rlest~ ge~et·o. . . . P""·' L:>wno o Sabooiro entre 12 0 Hí. 

« Par" Qull:cramoblm :1 Ytllgcru sera do 10 l~o- J' • As Yi!bs :i maio~ distancia " " l i t1 h ,.. ~ sauer: 
rns par:' b~st~ dQ ~:u·ga. . .· , .. . · . . J :ot·dim c Mib.g•·Js ao sul , e S: L?io do Pri!Jcipo 

«A ltnlm., .10 ~1.lu~<le Q~1xada, s . âp .. J :<tmnr.L . a Ocst :: ltodas clln.s na cxt1·cm;cla.dc <la provlncb., 
ela Sel'ra-Bt-anc_~ o Urlleu, torre:tos que fi ét\m ! ns du.~ts i•t•lmcir:\:t, :~ ccrt;a de t OO lo:.; u:1s fl :L For
na br.sc ~ pcnh~ onormc, que tern cst_> no:nc, ; bl:'"'· a t~•·:: eir~. '!"~•i ~ 9:1: '''t"" vi lia•. diz~
humodecJdos de Lnl ~otlo, qm~ em 181;J, no rt- ; mos~ _fieJ\!1'1 a <: ~ t·cn de 2~.~. 2) c 31) lcgu~i\s •L'l. 
gor dn._s~cca, Jli'Oduw>.m viçosos cannaviacs. Os' li1th~ im:~gin :do. · 
p! .. o.nt:ulorc.; q~ci.xa\·am-sc de lfi.!C :t humidnclc ) « Ell1. 1ni~.6justuncntc :t rpta cnnsngue a !l.n
nuo Ih~~ p~r!IUUU\ mo~~· . . . ~ nn!.h-::V1 .·h~ di~hnc i.:~.s p ...... e· .. l to,Jo.'!l , da u•n rnoJo 

• Qu.n;ada c um!l rcgJ:.t.O ptUores:c:.._, de 1nvcrn() ; rr1:us c c}Ult !l. tt\'O, i"! a não dei:\:t.r ,1,1oix:l~ . 
!'m Jl~l7. de fada.~, com su"" eampmas vor<l0- l « Lcmr n cstr:tch ele fcrt' •l a to:las as ci,l:ules c 
JãnLo~ a seus penhascos em frJrm:L ,Ju p)'t'!1tni- ' villas do sul d:~ pr·nvincia. O ob~".:\ i :1q)(JsSi \·nl ; 
uo.s, lnter~·o:npcnu.o a ptan nr.l da to,;·r :l~ sun ,ro- I r~\7.·"":1-o r.·m t:ouc:ncio de um:~s. ~.~~·a islo a r:s 
~c~AÇ.ão varieg~da c um clima tiio !!:ldio, co~:} r) ; tando-:1 do outt•.\·•, :i=1rin. ama -in_bSth::l. A g r:n1rlc 
pouco~ do Cen.ra. ~ (lU~stãO .. lJOi.s, é.1i1:\tn.r :1. rlist:l.n ci~ fi ill':l. r.:vl.'t n m:t 

« ~Jmo ::IC!"Lilo, Cl'Õ~ :"l.timiJ·~·w•~lmrJntc, LCU(!O j thlta.s, r1nauto f()~· p.'lssivci; :J o.sL:L SJ"lluç;lo 
toc:l:l.Vl:\ ~rm.c; Cç pbnln.r, para. o.Jg;)dfuJ,O c:\.cc!- .

1 
se o!JLcm eom. o L~·.tç..;vlo lf'lO temo~ in•lic:u.lo. 

lentes me-smo ll3.r:L c.-1nnn. de ass:ucar~com vc:1 • 1~... R:ll \r:LS a.s vrcc1s 1S corrcc('.i)c:;. 
n:Ls obras p:lrn. rcprcs:tt' as n:;uas plu\·iar.s. I ~Que vanl3.gc:-n nãq ,; f :.i p:wa o kú f:n~cr para 

« W occ:osião de dizer, (Jtt ' o a~udo alli proje- : :-. vh-fm·rc:>. com 5 lci~ns o trnn;;porto, que 
ctnclo pelo Sr. n.cn 1y, do UHl Cl\Sto <t UO nc~ ln- i 01',1, raz, CLII <::~rrL"t9, p :H":L C) Ar.tca.ty, COlH 50 'I 
fol·m~m niio cxco<lcr de iO:J:OOO$, dcYin on' •·:~t·: ~Do qu:u<i tohs as localicl <lcs, r1ua lemos 
no plano da cstrod~ tam >em em proJocLo . n .• t·m: no;ncndo, so po,lcm !''"C'' bn:.s ostr~hs 1!~ 
u:n impulso im.-ncn·!o :i lnvourn . i r~J<lug-a rll p:u".'\ fJ S r1~hkulos or:'l o::l uso no 

(< A nossa opinião ó.pois, que se dcyo ~~ ·an•lo- ; intcrio~· <h pr•)\'incb. 
nar. a. idéa rlo tt-.~.çt~.do d!l. Ca.nü:l r~ra o scrlüo, i 4l E," ·~· ssim quo fie.'\ } ;stific<ll.l? o pb no tlt~ · 
~ssuu pelos rnottvos tio pr.re~ene•a, q•:c lentos , um.'l. na- fcr:c:• CJ'IC no Cnrui ( <.Ju i:;ar:i ) 
tndicado, como por•JUC, !-!:lh in,Jo pela lU. O!:: .t, · s ! S!!h:i::.•i:l:t , hulo um a':'.:u;d p"rn o Ca·.aLo, c cb.hi 
mclhormenLo se a t tinõ: :::.s u1inms d•J f:!rro do p :Lt .l. llU l;·os panl?s do C.u·iry, em rp :mlo •1u r. li 

Uangati, dispondf) !'lS COlt ·:as pa!":l. lllll!l. c:-.:plOI'l- Ll"{)!H: f) pt•rJ ~i g-:t l\:1. tli l'l.! ~~ ,.~ii o ii:! B J'C}l s~!C:CO. p:1r:1. 
~ã~ ~rpo;tunamon_to da t•iqncz.ai~-~ctalli c:-t. , lJ ll'.l tr~ns: ~ :r o Al ',1.:-iil~' o!t•lc islo ü t•o:;:o;ivcl. 
:.) 111 Ji\?. ucsrtpt·o\o·Olt:\tb. « Aht~ :lo C~Jl 'i.lalla'~ ! l 'i.1 OIE~ t·c r; ~ 11''-"l a ~~~..::O a:i;l•l f t-

({ Tem(;S figut·.:do uma cs:l'•Hb, r1u.; s:n•a ao ciE~na , d oixaudu su~1 fú;·nla odJI'n() V~ 0 :1 ycrLic:.tl 
mt:~SHt!) ta:1'lpo ao C:wh·y. Cl)llt:)~ :~ndo p -lo C;·.tLo, pal•:t t"O II\"iJ I·lot•- s ~ •~m unt l ig-c: t•o tlocli.v! a tó se 
o ligao o Ccolt:i. :w S. l.o .. ,.:Jncisco. :-ttt.ing-ii' o pbnalLo. Do lado dc: P~ · ron:~whuco, o 

«. P~t.i.\ isLo tomÚm:lK :\C !Ch:Jt!ir.t (mnuicipir•) l'li"i·c:•o •lil~;·oco o :ncsuto [Jratl,:, Uc tw!tlu '} •JC 
como ponto obrigado. Lronsi tam ca.rru~ pu~:ulos a. 1Joi.-;. 

« COmo ~.·onsõglli r " slc duplu rc:;ull~d'l ? < Apcn:-.~ :LO d · i ~ ~r n ribo ia·:\ d:J C:trl ri , n!l di -
« Diremos: . l'Cr.~ :'io ,],J Ht•cjo-Sccro, se ofl~1rc~tl um ob~h\cnl o 
« Díl C.!!chocir ~t lcv~u·bmo~ :\ linhn. :~ llfJH la j - :'\. :o>C~l~..t. de IJuir:Hur.á, a r1n·•l, r.o:nr• nn~ras 

OCCÍtiCn tnl {l:;t. SOL'L'.t tiO..; OrQ !~ :í.cirn!l. th cnu- ~ •tUt} . .:c C:llCOIIll':\11• Osp:u·~a:o~ polo lll llll iCijli!l tlO 
Jtuencia. do SiJ.lg;·ul ::. t\0 .Jafpto.rillc, c , n.L;•a- . ~\.s 'i:~1·0, pOl'lCncn rVJ mo~mo syatouta o J•nl rJ~ ico 
vcsaanclo f!sLo na su:t hróH;"!\ mini ma., seguiria.- l (jUO o A1·aripo, o se ctcszueJniJroa por c!l'oilo de 
mos pelo munir:!ipil) <lt) T·~ lha., passat•iamos 11llnn cJt"t-.)s:1o mill an~!"Ía. 
pol:t.s c~lr~mas dn Varzo·•-Aicgrc c S. M:lthous, I « Est;\S moub,nh:lll, porém, o•• slo de f:te il ~c
o, transpondo o riacho do Po~.o do Ma.tto, •n:tr · ! c,s:so "" so f"><lcm contornnr s em S"'n•l ·• dos 
ginlri:\m.os o r io Cariú, par ' :i margem d ~ · ... Le , ' cnvolYiuu:ml?!l ~1:\ li nha, sCndo ccrto.cnLrounto~ 
no nrrnial d~ Qllixn.rd ou suas imm:Jcli~ções, r1u1 a r c:;ião ú fortili$sima, cobcrt.-.. d~J c lfl ros 
sepnrarmos as <lua• linlus. Uma, inclinada :t. c rundoims de gt·nndc ya)or o hn <lo muito 
SE, cntral'iu. no C1·a.to cu:n um percurso <lo concorre~· pura o nugmcnt r'J clrus t•enrll\s du. es~ 
f2 loguns1 em toL•rBn o tanto ru'))bor9 ctuan to ta·~d~-
:llc n mc;m·· gargant~ d~ Con~cnclas S> [JÓdC ~ N!ios c conhece hom o snl ao Coar:i.p:lra qn~ 
evitar, entrando p1la planicie de lpueira•. fiquotuos nhrigado~ da inc•·cduli<lauc do. umo. 
A. outra, saguindo r umo c\1') SO, com CC:"C.'\. pa.rle dos nossos lc11.0rcs. Os c.studos, po:oc.m, :J. · 

de 181oguas nltingi,.;n Brcjo-Soec<>, trnnspondo qnc om d ia h do proccrl'r o governo nos tr:ln-
uhi a co:dilbcirá do At·aripc dep<Jis de to r C)r-

1 

qui llis~m . . . 
tado o município fcrtili ssimo de Assa.ré. « Feitas csbs rapidus ind ·~~il~s, V(\famo•. o 

.4(: Com o auxilio d:~.s cartas dn. provincio., :üó quo s:~rb. uma. cstr:.d:.l , que ~egu 1ss ~ na d1r.~~ 
hoje conhecidas, nil> se pódc figur~r pol'foita- 1 ç:!o do l có, c, .toc.~n<h ne.<t·> c•d•de: so cne~nn
m~n te ura tra~.ado ; valem rn:>is as mfol'm:~çücs I nhosse. :lO ~:mr~· ou ta~r:ls do sopa do. Ar<1r1pe . 
dos que têm percorrido o aut dn Cco.r:õ.. « Prtma,r:lmontc se lena de rcnuncmr :w 0b-

« Podemos, porém, a•segurar que a linho. ima- i j cctivo do S .. Francisco ou lórnar rnn!s longa "'· 
giuatla é a r1uc mais so_o.pproxlm.'\ <los divc~ ' C"ttr:td:t~ p:~.rtuvlo_~.h Ln~·r:"Ls p:tra. ~Jh; em se
m\ln icipios e'""'·' a matoõ, .tumcro del~os. Para I gundo ~o~ r· s·,na prec:so re!lu netar ? traÇado 
~• •tilbs do Riacho do Sanguo c Ca.choeua, pare\ pol' QmKada, Jlar • tornar a ltnba ma.lS rect.'l. 
M cid~d~3 do lcó c Tolhn a distanch ser:\ entre Parlindo th C:~nõa em direcção a Ipueiras e 
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Riacho do Sangue " Boa-Vi•ta, se <;h~garia 
:-ir1uella. cidatl~~l Ln.r.n";lonUo o .rag uarilJe-. j:i. on
;rr-'Jis:tdo poto Sal;.r~•t! o. JJ:~.Ili flll scguirill o a 
pola ma.rgcm rl ir~ i t.1 (l,....s'-c r iQ. no\ d irc ·:ç;1o de 
f.Nvr.t.Ht ,u p-:b ma.rg~:rn esrp1Ct"~Ja na. rlirw;ã.o do 
Varzea-Alegrc . 

«Na. primoiro. hyro thcso, Hcrt•p!'C l)ffi ffil),.!'eha. 
a.s~.~tJ:ndenl e, a l inhO\. t·:r-ia. 'f u e aul ,:a.r um t crt'CIW 
montanhoso c aJ;pc ro a p tr tir d o lcó· a té ao l()~.lr 
Cachoci r-"" do !\lís.•ã1-V<;Ih". Os 'J"C jà fir.•: rarn 
esta vilge:n tlo.t.r~-ro t~st'; tJJ1Jnhr, tfll 't'lr; r~ .,-,n
~trnr.ç:if) á rna.i~diflid l :lflllÍ t] ( l rrur t; Ji l1'() f.1 tv•:t
tuhao Baluo·it~. 

<t t\t1 SAhir rlo l~;,j BC d ! f';l i 'A ''Otn fJS :L}t.oS rlr; 
S.'lnlo Antnnio , dua..-s ltJg-u:•s tlo t ot~t!Jfl.dort:.<; ou 
~ollíua.tt , de '"i ue cst:i. aspt.wamon lo crir,;ruh,. ost.t• 
cxll}nliill> i adianto C~Lâ o hoq ucir;1t, r]., f ~:wra:;, 
,1uc dava •~r Mnl~rn~rlo pel o !:~.~lo oricn tnl , 
dando lo~:lt ~1. q uo a villa rlc.'i lc n ome 1i r1 uo 
mui toa kili)Jnr;tro.q par4 O·.:sf.,!, crnq,•a.n lo a linht~
oa CtJntorna..r:l, an~rnt~nL1.ndo •lc dif.õlãnei:t., a 
t:crJrrota. d11 Varzea.. Grnnr!~, par:.~. evib.r o rio ~ ou 
ter<~ rptc w' !J.brir ILm~t. pa.s'i<.~gom muito 111'1is 
funda '!U'l o córte rio Jt,.tJH<hy. 

.te Do L~vras om dia.nl!l o rio S:dg~•ll'J fa~cw],, 
ca.ra.erY)!t, se nprr},.qo:-•la por Vl)T.l')~. ts•!ndo prc~ i K~· 
de•vi,.l-o ou la.nçao·-lhc poro L'" •lo c~Lcnl<l""' 
eonsidcrl.vel; c em tQd& o pcrc1JrHO, tJ t.crrrmo vaj 

. Bomprll f) m().uno, rnchoso, raphlr.1.mcn te ind Ín:l
tlo. f0r1 na.nd0 gargan l:LH C par(;l:ll :uln. 

< Toda esta vi:~.~; ·on M f a• sol,r c os •losLr "'.(" •lo 
prirniLivo Ar;~rípo, 'luq l•a. r:nii!Ji:if} IJ r)e nr.nos 
as r..gtJll<J deRLróe::rn. En•:onlr;4rn •.w,c or:s AILfl~ drJ 
.Juiz, suceeJis;1o 1le r·r,Jiin:Js, 'JIIt) J.Jn ' 'Hlr:ndtHtl 
por rnai.s de u1r1a. lllgua, r.tS Moul'i,s-(rrmr : .. ~!t,~t 
idcnlir.t>s. E rn llfJSC:,•Ja :-c n oulr"s trcdt<J.'f . •fU '.! 
obr ign.ria.w a gran•lr:B s;Lt~ri flr!ÍO!J rlt! diuh•:ir., r: 
ii'2W!rÍ:rm P')r Qrrl f:t.. nlr·ii Juiç:VJ Lrxlo Ht•.hcr r1 • 
cngo. nhnri a onodo rn•. 

c l•: t) ' j Ut.: fli"'.H"I w: ;! Ul:Lrg.Qrn diroil!L d , Salgo:u1o 
t! rJU :t~oti f)!tdn~i VA.IJifln b') O (urno, rprc HUJlporL' 
grunt]O$ dospnzn!:S do lru.nt~porLo, IV;u•1o •tu e ui iAK 
p/,ot)f1 COf; 'Hrlifl)I:J.I•• JJ() JI'I J""[.I. A Vi.D. (nrrrJ.fi, f J if l) HIJ• 

gnir no ohjt'H~ Lii/O ,,1) C:Lr·lri, n. IJIIJIJOH drl 1 ~ lrl
gun.s dn diHl>n,,;~ . 

c Da margt~m OPI.l•Ht:L ó rp to fiO r!sloml~rn os 
tn:rre ntm f,rtC}8 r}(J 1..,'\VJ.L"C !llr~ flg rÍt.;t).H p f:l.OieÍf}H 
rio riacho do M··eh:ulo. lu~jo rnnnir:ipio df} \'ar-
1.c:o- i\logrc, ~rra~ quo d•Js,fl.~rn '"" fr;o-tilid:d" 
as ml"llhorcs do ttll ltlfln. 

c "Um tra.ç:..d'l MQrnrJlhantrJ ser ia. utn (lean.nlro 
no ponto d~ ,·isl:" .;~on•Jmico . t.cr.hnit.~ ...... rurml'! 
um erro feio. 

«No. • ogunda. hyrothese, ""~hiad~ a estrada 
1lo lcô pfll'a. o Co.ri1•it pela m;~orgom csqucrd;~ 1lo 
Salgado ,. se <:l)noe~aria pel" dc•r,·or<i• ít'> do 
Lran&[>Or e•te rio los;o ao sa.hir d~ cid,.dc , •lopoi. 
<!o ao tor nnlra.do ncllo. por um:>. ponte -.noronis
aima. lânc<l.da. t;Obrc o .Jagua.riLo; c Luclo i!4to 
par"- <[U O? 

c Par.tt. ~ahir imm'ldiat;~.men lc r}r,_ cirl:\t~C c 
seguir outra diroctríz, quo. approxirrÍando-se no. 
vamente da verd 1 d clra.~ fica. maia ex tensa 'l mais 
earn. do q ue i ;sb, sem a mininm vo.n tAgcm. 

« E•t:l. segunda linho., quo . til,'ur:~.rno~. terin. 
quo cn lr.~r no Crato necJssnrHltr.ent.~ pel.n g ar
gan\8. de Contend ta . 

c Eis om eoneluoão os prclímina.rea da. gra.ndo 
nllsll1o do prolongwenLO il~ ostr:tda tlc ferro 

de Baturité, quo ú. acioucia incumh~ resolver, 
rna• quo atú corto ponto n;jo deixa de eoLM u.o 
~le~n,: o tlo publico. 

« Pondo a~iu i a m t er wo 4s nossas considera
ç.ü~.i, tlro .• da.r.~rnos ri U() somos () p•·i1n·:iro a rG
r.:onh r~cor., qul'l o a.sHumplo é pot· dcrnnis s~rio 
f} (p.te ;i. impreus~ nfio é rp1 ·~ ca1JO a u l tu na. 
pa l;1vra . 

« :vlilis do 1ur1~ .. idó:~ noliSa. é do ' l '1nn Los fa.llo.rra 
I;Or RÍUlplcs o1,scr-vaçJiot ~arcco ,J,, um Ct>I'IC
r;Li\o·o. 

,,. SrJ1·b d:~ m: ... irJr. utilid:•.r1o, pnr to.n to, (j_1.i': 09 

~!-ittJdos ;çr:.1.phÍ f;O ~ , '1'1.0 se tom de íaz(~r, Lhsscrn 
precedidos do 1una. lnr;{a f1í.l)c ussiio na hn
prons:,. A lrw. viria qa'Hfl cseolht~ssc on lre u joio 
o Q \l-igo .,. 

Ern vista ,.JiJSLr,, St·. pr:~si rlc.nto, me pu.L·cec 
r1nr! n:íl) fi'! pOlhr.~ a presontar ar;.suman Lo mniK 
t;onvíuccnlf..} e~~~ f:a.vur da idfhl du prfJlon :.ç:~. 
•o,:ntJ, II.J. [r;rm- vja rJ(! Ual.n!'"it.ú :LO Ca.rlry. 

A ostra•h do S<JIJr~l , a '!""! porlc do p<>rlo 
drJ C:~JflfJCim O 60 dirig-:~ :i. ciclarlc 'Jnf.tUCIJc 
tHHtJe t ú~tü. larnbf.!• I"J rr.}dam:l.ndt) O HCU IH'Q!fHJ
t.ç:LftlfJtJIJ >. 

1~ voJn n. propr.mi to •·cfcrir-nao :i irnprcs.'iãrJ m;i, 
' l1ln p:.Ha a l;.;u nK dcixiJu a ~~ur•"tt'1tf!ç:"lu d:\.r)ltt!lh 
nstrad:.t.. 

Nri.r• potJS.I) '!'Jruprohcn '·lr:n~ ra"t.TiO p(J1' q_uc bn
rnt~nK l•r<llif;o:rs t; conhoc'!tltJ r C~ 1la ti i l l.lllt,~;lrJ (!a . 
pr~·viutda .. p~·rwur:1.r•m d~f.i:, ní rn: .. r o gr,vornQ, 
i nc uti r n•> parl:uuonlr'• 110 fUIÍ itJU do p;,ir.. 'liiO 

:t1p1elf:~ r:~tl Jílfln JliLIJ liuiJa. ÍutJ.tHr1:t. JJ f:Í:L fJIJ 

' J 1J:LJi rh, lfllt i l<J tOJif IJirl!l. jlll JIOt•La iiCia HIJC U nr! :r.da. 
chnK:~ nrfl, n •Dc:~I)O I''J a rl i·t.~: r-~HJ\ • j iJ f! •; r a t.,una ().~
lr : .. rla inuti1. 

N"fiu •:orupl"l· h • ·!lfl•'~ Sr. pr ·Hi•lonl··, porr1uo 
dcchLI'(Itl-~r~ gutJrr:.. 1i. ~runc l rw;,;:i.n •I:Lf[11Clla. 
esl rwla, r 111:1 rui o f; I la j:i. t~C I" \'•: a. i 11 LfU''!H~Qs 
d u rtmxi u1a i 1uprwt11H•~ir.L o mtl ji r! r!~Umv. l ;.r. :l 
r·vp!'' 'M'!fl L:\1•, •lr.:po io~~ 1ln pr· ,) r,n~L· I a, p:~pcl 
m 11il.•l K;t ) i~nlu JHJH rfr,'ili nfJJi d:LlJUClla prll• 
viocia. 

A mslr:t.'! :~ p:Lrlo (In C·~ t•t(JI~ i u1 '> MO ,Jirt.:;o 
n c unl,r,t•u;q• a ~or•·~ L flo tlJiap:d,:t; uma rogíiio 
LH.o rcwLi l. ' Jflafl t() :L 1}() c Jl•i ,·y. IJ II{} g'Q~:.L de tl tn 
f• li mn I]O l i~ÍfJHO, 'lU() W) p rCHt:L ~~ UlllU t())Oni
:~a.f;.i"'VJ r; m l rtr;.,."" l}rs~·· l a, r1•1 '1 pútlc conl•!f uma. 
pOflll hLt;ão de oifJO.OOO aln ~rt~ . l•rJiH mcrlo 20 1'!
gu :t'i •lc co lnprÍml)ntiJ aob ro q tJ.nli'O de largura. 
rJlrJ,{CIJ, IA itomon'J(J, vnsti ssi.mo, capaz de r o•.; l.: l)t;:J" 
uma e;o:lf!.nsa rorlc tlc ~;-r.r u iuhw~~~'~ "fer ro. 

A"lu~, l rflcnlc e ll:t HC :tprox.iwn da. <-id::u)() do 
Sohr:d l) j:i. s or\'G lr()s rtutnit;i p i0s . i ruporlnntt!s, 
OB do () r:mj;t1 Satr t•.-\ nn a c S.:Jbt·al. quo r;~J utêm 
n ~!r r:\. <la Ml'!ruoca, ftJr ~cisgim ~L t'eg.i:rot r,JHll) o 
café !'')rir, snr ~ult1 v :v] o QTn largo. cs•;;\ln. c ou do 
é '! xl'!-n~a. !~o prod uc.-;;!o de ccrcafJR. 

A r:s lrn.da tlf~ve ser prolongada. c , urna ver. 
a ltingindo o lpú, ha <b lornnr- so uma fonte do 
t 13ntla . j&. o rr~c?nl) •;cb. n c~La r.a.Kt\o il~ul!l\~·adf"J 
minislro rla <tgricll.ltm·a , o r~ons~lheiro Hu:...r' J1.TO 
do Maco,Jo. do S:.Ludosissi.m~ m'lrnori:t.. ; 

A<:J.ncllv. oslradt• h:< do 1..,Jvor. ter eorno ponLO 
t.crrJHn1tl Il:'\ provi uc:ia o l'rincipo .Jmpr~rial 
onde 1l 13vor :i vi[' ter, q uem .qaho 1 no fuln ro. 
a gr~nd •, li nh3 ' [llC, par~indo •lo Thcrcsina, 
atravcs <o a pro•inci,.,_ do Pi3uhy . 

Não d evo Mr do modo algum rnoti"o do ap
pr~hcnKOO;~~, do dcga.n;m, , n. roeeib não oqttili-
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braractualmentea d~spoza do trafego. Em pri
meiro Jo:;:.r,a estrada não S.'1 acha. concl11ida, e 
ontrolantn '' .-elaç:io 1\a r eceita p~t·a a tlespez:~. 
n!io 6 tio d'!Sanim:l.dora., co•,w so tom di lrJ aq1ü. 

Concluida. quo •~ja. a t;.lrari~, c•tOtl conven
cido d~ 'tiJC, <i'lantlo nll!> haja o~<!C~II() de r~
ccíta, ell:t uM h• de pesar soiH·o o ll,llrlo. Mas, 
urntl vo;.: prrJlongada ao l plí, para o ':Itl '} Lash 
avançar dll u ns 100 kílomlltro.•, ''" <lo com
punsar os saerificios fei tos o indomnisar da des
po ;~;a. do ~u prolongamento, beal COlHO da. sua. 
l".QnfJtr ur;ç!i.o actua.l. 

SrJnhm·oe, n!lo hn.. riu~m não sailm, rp11) 
:w. :~ p rot i:v}ão d:Ls vantngcu!i da& Í Ot'J'o ... vHI.S 
não fSf~ rleve lov:•r 01n c rwt;~. CfJUHl Lllli~us 
c.lcuH.m l<l'l <J:-c ;li;,'D.r l fJmO~ C(nupa;-;tt!os ll:, rP,
ct:!it..a o da. Uosr.ozo. . I-la. a.i n•l:L UI I"Ul ron~t:\, 
para n.sRim diz·~ r imp:l.lpavcl, a '1114'3 l'e.rml ta 
para. o Est:1.do f):( in hrP~irbdc rlrL~ p~rrnuta!-:1, 
l::u. to rn :ti~ ropotid:r f:4, '.JUiln~o Jrutiw· ó a t~n~l'gi;, 
na l'!l'Oa.çti·• c CQ I1.'5C:.tU into~Hcn1.0 Jltl. rl!str il,ui. .. 
ção d:J. riquo~a. • 

O>n1 n estrada d•: Sobral s~ do~cnvol vcr:í. n 
agJ•ÍCUl\.u ra.., vhclG (;()fUO lia lfJL'tCRIJS •lUC lltt"! 

!ii"!O nproprh.ulr•s cut L!Jda. a. ~oníl por;:orrir.la por 
&.l.f ! UOil:l r.~r.·o ... viu.1 I) n:to fnlt~~m IJ:·a.(;tJü, qur~ o.t1j 
hoje tCm pcr·rnano~:id() inaçtivos, líro i L~ui :.L a i.n
<lusLrÍ<> •I•.VJuelln parLc •b província:\ •! t' ~'"~'io 
do gado. 

l.lc&dll I[UO hotlVO' lr"Mport!l promplo c b"
ro.to, (;do c&pcr.•.r qu·: o a.[go.-I:Lu,:i cujn cultura 
s!o f»vor:w<!is a~ t·,.,·o.s,scja pro·IIJ~ido e•n br;:rn 
esMb. A!Crn do t~l ;;odiio, o c a ré [Wdct·:i IM 
;;r .1.nrle clO!S(:nvl)lvimen Lo, u ctLf,j 1lo quo j'.l 
cx i~tc urna c.ulturn nascontrJ na 6Cr l•<:l d:1. )1c~ 
rUQC.'\ I) IJU A muil.o r rt)m ·:Ltc . A c::ma. scg,:ir
sc .. ã.o f'I CCt;R$LriaJnCnl.c oulras wlo HIOD11K routu ... 
u~raflOrtLH, não só nnrpJClb. Rnn·a. COWtJ pt•inci
paluttln La no. lbin.pniJn., Os col·cac~ mcsmll. 'J uo 
actuulrnonto n;1o rcrnuucrarn o laVJ'MlfJr , podo
r;1o ser produzi. 1()::1 :dmntJn.nl crnor•lo, rnui ttJ :1Iérn 
t ln. tp r.'l. nLi<L'lf)O, •( 1Jf~ prcsc t·o1J~.: ''r.:tu:d rnontc a. no· 
<:C."J..'iida.rlo do ron..,nrnn l~al. O 'I 'Jf~ virt, cii} (NJiH 

(;OfllO nm·t ''OniiC:'JUO nei:t n~css:Lri:t ó OtU;:L ta
rir: ... rnoito '~:â,;::L, t.pro p11rJuilla n ~M,llida tll') 
Lodo11 os pi'O'I 11d0~ p;~r:J. o~ m~rc:vlos, onde HO 

dê a prucur;r.. 
Croio no fu t 11ro d:l.tj1lf:ll:1. cstrn.U:.'I., em eujo 

traçndt) so pror.u rou vor run orr•J, tp~:tntlQ <1 ver· 
· tla.dc é, f{UfJ n •! llc Lrato : 1- ~~ do cuns ultar .Utas 

convcnícncin.a., .'\."i ~ondiçõo!.4 (lrJ ftçílidar!!l o 
or:onomia do; ~OnBlrucçüo . Nello cQmprehcr:
dou ... ao a. eidarJ,, df') Bol~t·a[ c H:to.H ~l podia. daixa1• 
de faY.el-o, sondo como ri '"lucll" cidade um 
conLro i mport.'ln~c o popttlllso, llm:t gr:.nd•; 
praç.'\ comrnr;rcial, ~v• t: tnantr:m oxtr!n~ rub.
ÇÜf!fl r.om mn i L :M lt.x:·tl itlad·~s th pro v incia. 

.A• fjU08t.:"io da.H o~tt·.'\da.s rlc fo rro ou n.ntc~ ao 
pr()fOn.~a.mr; Il.tO tf.'lH dua.! viali f~rtO;:tl!!li ria lJ_IJf~ 
1J10 lonhíJ or::curJ<.r.do, prcndc-f:lc n const ru r:~~ito 
àoA i•ÇuCes, e.orn '"l um~' mod id~" Cl)ffi(,J. ,~monL..,r, 
c omo o l ~ml)nto de viJtJ. pt~.r:>. c ll:.s. cOIIIO urun 
necCJSsid:tdc u•·gonte, cmfirn , ~L sa\iHf"uzor. 

E• 11111 :a..,sumplO CSYC ji Õ(!m lf:l:iDdamnnte cs
tudo..do o p~:·oeo·mtJ, rp't'~ não ho. t'f't()m ntio os ... 
tojn r.onvonci lo <lo lltilid:t<h do• açude~ nacruolla 
re;;iao •ujoita a sncc:>.H prole ngada• c utr•or
din:trias, o n!io só <Juonto ~a pequ.onos tJ.çudcs, 
çOmO AOS g randC'1 re!!OrvatorÍOIS d"a.gun.. 

O ar,udo <) neces'i<~rio ao Coará eomo uma 
providencia salutar. 

O l''' 'lu··no açu•lc , por isso quo 6 do interC!Isc 
(),, f:.L~cndcirtJ1 lcndrJ de servir qn:usi exclu.sivn
monto a faz{~r~tb.:-t r1c crlo.ç-Jo uu'dc b.vou.ra, dovo 
~o r constr1lido ptJr "'l ncll~ a r1ucm into.ress:.. 
Um açude do rnnio:IJs rlimcnsõos servindo MS 
U~(.)~ da PJJ (.mhu.:.:1o rh.: urna cidrul~ , vill;.l, ou 
1•o•mado, o por isso do interesso municit•nl, polo 
•nunicipío deve H1T con.,lruido. 

A<[UC!Ic 'J UC n·u< warg~ns dos carninhos c c.~
LradaH pu1.•l1.cns sirY~ ao.~ viandantes, esse deve 
SC!' con.•truido polt~ rrovi noia . MM, s :nhorcs, 
os graarlcs rcsorv:.\o•·io .• , " 'J II éllcs desli nn<irJs a 
(rmn :t~ um lago o a facilitar a cult tll':l de vastos 
t'!t"r,~ nos,. •!Sl··s nf":.o pod:Hn s.·:r couRtruidos Sf:nár.J 
p·:lo EtSL<lllo, ll(')r isso •tu•.: o &"! U cutst.o dt:vn im
pU I'I/tr 1Hfl HOifiiiUl~ :wtllt.'l.daN,. r:xer.)(] lmlcs dcm r.:
cu r.~oa do rnunicijlio ~ ~ da [H"I'lVl nci;~. 

O.'i atJullc.;l$ narrn.clh .. provincía. livoram pri
wci r·:Lwcut•; pnr ~; i :L sa nc1;Xo d:~ oxpcrícncia, 
•lrql•Jis :t d:\ Ht:i•m~h~ o mais t;\rUc .'\ eonsa.gT.'\Çã.o 
oOicial . 

[•"ui o :)CnadrJr Alcn•!a.r, essl! nomr~ ' tu:: ficou 
g-r:wadr> uos Ía!itiJrt da. hiHLotia Jm.lrir.L pdos liCr 
vi r;.(;fj rre~latlo"S ;Í politir..:a c c~pecia. lmcnto JÍ. 

:Lr.lu.ini~lnL1;ão tlaquHlb provine in. (flpoiaclos) , 
íLI)r:rn v it;lJroaamentc fl' !!i(JCJ·tou, C!ilimulrJu t~ 
iniciat iva. i ndivi•lu:tl, o o.•pit·ito nctivo, l:.J..,. 
r ioso, ClnprolrouJ•: •I ~""Jt• •1•) s•!u~ patridos para u. 
conotrucção •lo :,çudo• "" 'l'wlla pl'ovinci:>. 

g, f;<;rn 4:ll'o it.l.l, c nt.:if) lfl1l1Ltn~ fot'tl.lri r.om~Ll'u iclos 
e dt:pois rh~ r;u:l. ndmini8tr.H .. ~ilu JUuhiplicnJ•a.m-lia 
I'Ot' ttyJa a Jr:u·to ; ma~. t:IHtl iJrO tJ izcr·, l! l"lllr"l 
:~çwl +:s tm. maio:· parl•' + :tm~Lruidoa ~om ~1 uc 
c:·s.•mria. solitl·i<:. I JUI! Cur.1111 :1. ponoo tt pouco HO 
~~tragando, nilo podcr:un rcKiKLir :uJs g ran•lc• 
i nvct'nnl"~ u cornpfoL:wwnLo tJC Htl•uiu:trruu . 

Ma H MJUoll CI':S ~"!li O fica.r<Liu ,con .-.ti ~ujrarn por rJCo
cnHiiio (la ulLiJIIu socea ll tH dos 1'·:C1Uttm! ma iH J>ro
dllB'IH, formnmlo agu!ldn pnr.• :. (l>~(l u lnçito o l'ar" 
o ,_,.ulo, ' I c Knrlo r1uu r, C:.nr:i htl}l t,Jli.Jroco runclu 
111:t iK u m ltJ!'I tmnunho rln oxcr• JII)nr.:ia. fiiJK nçntl03 
•• !Lp r t•f'n HLn Ulíl ~~~t i f:r vor rm ltit:lhOI"f:B u.rgu: 
rt)f•ll t OH . 

~i maiu1' num1q·o houv1 .'ft~Ot al do nmiorea 
rHrn•~n81)~~~ fOH~J r:m, n si t i vcsgew Ri,lo construi
tlou u··:.;-u ntlo CJH pr. :c~:i t.oa ,Jn. M'Lt;, . tlrJ modo a 
tJOdt; rom r::sitit.jr aos grandes invnrnos~ 1.eria.m 
~·: rvido do ruuito para minorat· os · olf>>itos d!\ 
Lt·.mumda calatnidad·' -

Lo ngo teuq)o , souhurct::t~ um cearense nor.a
vel, ctJjl) no:nu 0 11 declino ch: ,io de rcupei to o 
venc!·aç:io e cu.ia mcmorin. h:. de sor sempre 
~Saudosa IJara o pa i.z, q•uJ ollo s orviu sem1Jro 
com mui~1 dcdicl\Ção c cntranh·tdo patriotismo, 
o scn:ulor Pompeu (muito• apfJiwlfJs), <JUO (oi 
para. oH (ntcrcasca da provi.nci::t naln.l urn pro
pn~;nn<lor o•Lrc ltuo, •JHf<Jrçado, l'or cujo jll'O· 
g1···ssc h.a. ~:tlho iL r:H!mpt'(! 1~ cujo r.:ngrand~!ei
u\:lnw •·li •) ••ntr:JVia. nn. suA imn."'inaçã.o <l t: 
pa lriot.a. ~ ~ <1: hom~m (),} gr:r.1111d::s o gcncro&alf. 
id6:18, lon;;o l.l:m p:~ f~z um:1 prop>ga.nili• •:m 
f:wor doa açuci 1!K, rJ.UO f!Iln COD!iidera.vn. como 
umn. n r! Cr!asidad r; n. Hatiera.,.;~r na.q•1dla. provinciu. 
o r.omo umn. 1>rovid11ncin. cap.L?.rlo molhorar-lho 
C"1)naid r!ravt~lmnn t t) a. sor t•J. 

1~· CO UI!<l nol.avel, o sou ultimo trabalho, um 
livro prQcioao, cocr ipt.o l[dndo jli sentia. que 
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lha esc~pavnm as cnct·gias d'nillla, quando es
tava pres tes a dos~ppo.:ecer d? :nundo, sob . a 
p reseio de um~ molcstta gro.vtuuna, que fazta 
desesperar do seu est~do, e•se l ivro, uma me· 
rnoria. preciosissima, é o seu ul\imo brado em 
fo.vot• dos a"<udcs. 

Reconhecendo as grandes van tagons dos 
reBer•vatorios d•ngua, eHl os ~onsiderava a~b O 
t-iplice ponto de vi~ ta - de fornecer a.gua. :hun
dante à população c ao gado, como met? de 
facilitar a cul\urn de va.stos torronos c a.tnda. 
como uma medid" propicia, capa• de influir de 
modo bcnefico no clima da provincia. 

Elle apoiav.•- se nos faetos, naohserva~o. na 
oxperioncia, ~ principalmente nn opinião de 
!ton•ons eminente.., rle alta reputação 8cien
tifics. 

Eu não me <lemot•at'·1Í neste ponto, mas devo 
di•er, I>"'·Lilho compl etamente a opiniiio Ja.
quelle illust.-,ulo cearense, Ol>l nir.o que~ f11n<la 
no!.> princípios inc:ontl·ovor-sos dtL scicnci~ . 

E\1 fil ia-m~ tamhcm ~ casa escola. cmlJOJ'a 
tenha contra si a opinião <k homens 'Dluatrcs, 
quo lho. attri1>ucm n· pr..tonção d·' f•zor chuv.ts 
nrtifioint!s, de 1_.1rocurar supprir n n::alu.Lcza f! n&! 
ialv•)Z d~ contrariai-a. 

Mas, s~nhor~s,pol' luais qu~ o cli3"anl 13. c.o.nt~s
tom, jámois serão cn.r:az~s d:l suprrumr, de 
nega.r phf}nomc:nos, liUJ se o!.Jsr.rvam f~ são de 
todos conh'eCi<los, 

Nnssa. m~mori<>, a qu e nt~ refiro, do illaslrado 
sen•dor Pom;.cu, d l r: "" occupa larg·a e. cl~s,.:n
volvida<u cntc do mO<lo como os nçud·_.a o <t.> :Jo
rEs t!\S, vo r·da.drJi,•os fócos elo cva.r,o•·n.ção, podem 
iníluil· no clima. . 
• D~se! senhorc•, C(' IC ~ "!l.~.ude; na.qnclb pr~ 

vm eta uveram por St pnmctramente a sancç..o 
<la oxp·.·rie11cia, depois "d!l. •~icncia c ultiroo.
mento n. consa.gl~aç!io offici:l.l . 

Com cffeito,cm i 8n o g>verno imperial adop
tan~o a ide:>. suggerida pelo l11sl itu lo Poly· 
tcehniC'> desta. C:Jrto, nomoo11 uma commiss!ío 
ineumiJidn. de por~onor !1 [>L"'O\'inein o cstudo.r 
""meios de o.hnstocel-a. d'agua, de modo a que 
jãmnis faltasse aqur:ll•J d r: mr.nto indispGIUI~vcl 
á vi~a c âs industriaa. 

A ' frente dessa comnüssão devia ach>r-se 
um homem muito competenlo, o Sr. ~;enera.l 
Boaurepaire Raài\n, cujos tr,lJOlhos sobre o ns
sumpto de que se trata devem ser lidos e os tu· 
dados, JlOJ: i•so que silo da maior importancia. 
Infelizmente e li~ nio póde seguir p:lta. o Co:.rá 
por motivoa j usüficad'lS, a a commissão cmom• 
incomplc ta,ebegou à província, e fez alguns es
tudao em ponto• clivers:JS. 

Nilo lhe foi possível ir "toda pat•lc, p,.quo, 
CO<Il) oa.bc esla camara, oram demasiadamente 
ingratas as con~ições daquello tompo; conside
rav.a·s& en tão uma tem.arida.do :trrosta.r o ri,g-ot• 
da.,ll:lção. 

Mais tardQ cs•a commio;síio foi dis8olvida. p or 
entender o governo que era urgentcso~rctudo a 
ronstrueç.'l>) de O$tr~Jo." do ferro. 

1\iaa a. commiasão nomead:l. qu" cbcg-ott ú. pro
vinci~. dnp1is de hl\vor po,corrido nlguma• lo-

. cal idades, oxocutou nlguna~tral,~lhos 'lUO nltoa
t.>.ru o m io eom qu~ procurou cl "ft·:mp~nhar-tlô 
dos seus do~P.rcs, aprc•, nlando v~ri011 planos 
paro eoustrnet;<o de. "<:ud.,.. om diY<>raoo ponto.~. 

Postcriorm~nt~ foi pelo governo incumbido um 
engenheiro muito <hstincto, o Sr . J. J . Rcvy, 
de proceder a c&tttdos para o oxame c escolh<l. 
dos logar<ls mai& convcnicnt·:s c adaptndos n 
reprczas par.> a construcçiio do rescrvatorios 
d'ag ua, quo sirvam ao fim, qu~ s~ tom em 
vista. 

Aqt1ellc illu>trc profis•ional, om desempenho 
de soa import.>.nt~ oommisaão, t~m nlé hoje 
aprcscn ta :lo tr.)~ pl.tnos para eonstruc~o do 
tt·es rcsorvatorios: no lt:icolumy, do municij>io 
da Grllnja, nas Lavr~s c no Quixlldá, ln m como 
os r esp>:!ctivos ot·çamcntos, sendo qu e para o 
Itacolumy :<prcs•mt.Qa tro.s planos div•·rsos, con 
formo a al tura das harrag.)ns, a ~ad'• u.m dos 
quacs corrcsllOilU'' o r~spcclivo orça.rnr.nto. 

o pl!l.DQ de mr)JlW IJa r;oag Qm no ltaeolumy tom 
um ot·çamcnto d•J 376:000$, o segundo, 690:0001;1 
>:!o t~rc~iro, finalmcnt~ . 1.400:000$0UO. 

O I'CSCrvatorio <b Lnr:ls esta o~çrulo ~m 
5 .1333:001$000. 

A ár" a. d, irriga.tã:o á muito lll:\ior quo :t do 
I tacolurny, a:m m.'l'l! lodo o vallo do Ja·ru~ribo em 
uma c:s:tcnsão de 25 k ilometros '' aprovcit:t. a 
uma. par~o da província, cuja JlOpulnç::io o ca~
culad~ em 200.000 haiJitantos. O r~scrv~tono 
Jo Lw ras pód~ irrigo.r toda& :rs planLo.çi).1s do 
vallc d~ Jag11ari b~, dcsdr. o Icú ató M AracnLy. 
C'Jrca do 100.000 hccta.t·es. 

O turcoiro r.,sorratorio orçado ó o d~ Quixa
rl<i. S~u cu:;IQ clr.va·SJ á 900:000$, compr.)b~n· 
drmdo o pt•cço da dc>apropl'inçiio dos t"·r , no•; 
pod::rú ficar conchti<lo ~m t ros a unos. . . 

E' grand~ a area d o L ,rrns p lan"s u: pnnt~ll'a 
qualidad·: e, no diz~r do cngr,nb:.:iro R,.y, p<o
prias par:> a irrigação, sitund:t.~ ao longo do. 
margr!m do rio So.liâ, abaixo do rr:s~rmlorio. 

Durante trcs allno.~ d~ s :ceM continua r pod~m 
s er i t·,·igad<Js mil h•Jctar.·s p·,lo r cscrva.torio do 
Quiudol ~ em circ11mstn.ncias normacs podod 
ser irrigado o duplo chs>a sup~rficin. 

Elle a Ltribuo uma. altol. i mporlanci:. ao açud., 
do Quixadà, assegurando r1ue ha d~ conc~t·t·cr 
P'l'~ trMsfor·ma.r compbL:..Illont.~ :111 conrl i~oll c• 
d~ uma ~ r:m<lc parte da r.og i~o pcrcon•id:~.ll"b 
cstrada d.>forro d ' Baturi tó, qu.~ndo prc on
ga<la., de modo a torn~r pr;,;!uctiva a tl~sp~zn, 
rtuc •~ eonha d.~ clr.:cluar , não só com n con
••trucção do açud~, como tll.lllb~m com a do r> r~
longamcnto d~ c.~t:· :>.da.. 

O Sn. R<>TISDON.\ :- Apoia1lo . 
O Sn . .1. Po:.w~:u : - Ora, co mo vê o no~>re 

minis tro, bn j:l. _estudos s uflície ntcs quanto a 
a.çudos t) , ::1. não .S:}r por um m~ro l uxo. d~ accu
mulal-os • ·:m a.pplicação, <(110 in l ~ rcssc ápro
l!ri.~!', .n.!Jcs ntio devem s eç. continuados. E' 
tempo, port&nlo, de en trar no caminho d>. r.~a
lir.ação (apoiados), d ) aprovoit tr o <tnc e:riste 
e quo rtl!o t~m cust&do t ;(O pouco, de dar a 
esaos 30:000$, <tU'I vejo consizonadoa no orça• 
mcnlo da a:;r icu!Lara , uma " PPLicação quo 
aprcve.ite â provinci&. Bastim c:mto e tanbs 
conto• d••spondidoa com estudo~ pa~o. açudes 
(aiJOifUlos) , ~1L11do• qu~ jã c onstitllOIIl uma 
hna•t KUffit i • ,nt~! t>:t.r:t. n n -,J,r., mini.,. tr-1 pr.l)lÔr c 
r os·)IVHr nl l.{Uinl\ t!UUI~ a J!tr •t oaaHum;•t-.. 

O ,Jli'OI'rio Sr. onl{ouhaito lt •wy o:ncnrcc~ ".ne
co~t.iudM.- •h fJ11 'tAt.n ;-.nto" Lrtllnr- No l) ·, roa.h~:u· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:00+ Pág ina 56 de 60 

Sessão em 19 de Julho de 1882 135 

o que já a e acha p1·oj ,,ctado. R:f~rin<lo-.,c ao 
voluma do Itacolomy, ella assim oe exprimo (lê): 

~ Anirno-me nost~ occ:tsião p~r~ f:<zcr sentir 
a ncccssidada de ·se trabr a em J.cmora da exe
cução do rcoorvatorio do !Lacolorny. Os estado• 
sobre este. vaU~! sã:o compl~tos, dJv.1n:lo~sn d'!
t·mninat· qual dos diversos projcctos, que tive 
a honra· de apresr,n\a••, de1~c Mr preferido p~ra 
a. execução. 

~ H., con•ideraçõe; importantes, que militam 
em favor desta opinião. 

« Um . anno ao menos passar-se-ia com 
os trn balhos preliminares, taes como "' con
trucção de estrMhs, a a•,quisição do mach.inis
mo n~cessa.t·io , e tra.halh.o do d'Jsemba.ra.çar a. 
superlicie da terreno para alicerces solidos. a 
eonstrucção de abrigo para traiJalhadores e ar
mazens, etc., o te., e nem uma podr~ poderia 
M r posta. antes do 2° a.nno. A conatrucção do 
~·nuro d.P. !Jarra.gem exigieiu. nn Europa ao me
nos tres annos, e a experieneía só pó de mos tt·ar 
quanto tempo mais ser:i necessario aqui ; mas, 
~:illppomlu quo a ex·::.cução sej:.J. exa.cb.menl.a tão 
r~pida, ::t IJo.rl's.gem não pod~ria Gi;tar promptn. 
antes do 5• anno , no ;;oral se podcrill. pelo. · 
pt·imeira vez encl1<H' o rescL··~·aLotio com. agua. 
Po1·tan to, sOmente no 61) a:.1no ~ irl."ig-ação das 
Lerrn.3 l'oderin comcça.l~. Ccl•tnm:;nto o.l.s--uns nn
nCB sedan1 necessarios afim <le educar e ad.ox · 
trar a população agricob da provcneia no om
PI'CõO da irrigação com todas eua.s ya.ntagcna;
sómente no 8o ou 9o anuo, pois, a irrigação póde 
sor perfeit:nnentc entendida, e suas immons:a.s: 
vantagens poderão hcncficia.· :t populoçlio do 
Ccarà.- Alguns annos ele do mot·o. ern começai' 
essas o!Jl-a~ c ~lg-u11S ~nnos de demora a.cciden tul 
d :11·antc .o. sua cxecuç..UCJ l ru.nsfe~i1~ia..m os .s"eus 
beneficas re;ul,adas aiJn~ do 'empo dr< praxi
ma secca, c o Cearri poderia ser sorprcr.dillo 
mais u;ma vc..:: po1· esta calamidade, antes que 
se tr.m!m IJNYOÍllenr.;iarl~ o cffâto fJrOt~;c;tor cl(J 
o~ras de irrioa.r;lto com .. abunrlante Sttppt'imc,.t
lo d'aotw. ;\:, u' ,J·as d-J lt<<eolotny, um" ~o r. 
l_l~ J~lns 0111 :JIHll\l'llCntn, OdUC~t·in.m C prOpal'âriun 
o.ugouh'~il·.u, c a pnp1tlaçfi:·1 a;.:;t•ic,Jh p~:·a. 
ü1n•ua similh.;l.ntce indis!"cns;wois oul ouLl'.O.S par
tes <la província. Convéat ter no monte, rtuo o 
s~K.:C(H'r.> p1·estadn pc. l H~ tesct•vttlori•H; Ii1nit:t-s~ 
;ws vallcs em (i u~ cllcs cxislc.u:r., c aos clisLrictos 
adjucenteo. Aooim a p >pulaç.iio d' vali o <lc .h
gu:u•ibr"l tão pouc o Iueraria. com otn·.1s: rle ir1·i ... 
g-aç.'b em Itacolomy, cDmo a p~pulação deste 
vn.lle tiJ•ária. .-, U;llltUCl' \r.rtntJ.gem das obras em 
T .. avr:as nu da i n~i-gaçãn das pb.nides de Russa.s 
ou do L!mocir.,; G p::u"Oce, porfJl.nto, (iue n. de
m'lt·a em. conlCÇ<tr cst:1s ohroll compromeLte- o 1·a--. 
sultaJo final G ns melhoro• intenções 'ueo impe
rial govcrn·J de supprir a p~pulaçiíJ agrícola d1 
Cc!tr:Í. COiill a..s-un. n ccosenrb. dm•nntc a.s seâco.e 
futuras que periodicamente visitam a pro
vinci:L. » 

Eis nhi, scnhol'CS, o q uc ~iz o c:s:pel'imcnt.ado 
engenheiro. Cumpre, repito, entr.1r no caminho 
da rcalizaç:'io. ~ão é preciso rl~spcndC!J' de uma 
voz toda a somma quo exi.:.so a eonstrucção do 
um destes J'escL·vatorioa: e stullados. O goycrno 
poderá começar pelo do Itacolomy, que vai ser 
dG tanta utilidad~ pa1·o. a estrada do f~ r r o d~ So
bral. e naquelle valle o gov0rno pod•)l'i.:>. ainda 

fa.z<J r executar o ph.1.no que mc.n08 diapt!_ndio 
cio terminar. 

O Sa. THo~L~z Po>rPEU :-O grande argumen
to o que não h" dinheiro pa1·a. C"'ia cons~rucção, 
cnlreta.nto, si npparDcer a secca !w. de haver 
dinheiro para soccorrer os indig-entes. . 

O Sn. Jos.f; Po~IPEU :-Sr. presidente. agora 
me o~cuparoi. de outra questão, cuja solução 
espera a minha provinci2. h~ longos annos. 

Falia do melhot·amento do porto da capital, 
melhoramento tão desej-tdo e reclamado por 
aquella provincia, quanto estudado c sempre 
protrahido. E entretanto todo3 o sentem. todo• 
estão convencijlo3 de que um tal estado de co usas 
não deve continuar. 
O Sr.eRgenheil'O J\Iilno•· RolJ0L'ts,um distincto c 

illustrado engenheiro, ultimamen te fallecido, c 
q D.C deÍ:xo11 de si grata memoria., pais que ' em 
nos.so pa.i:r. pregton V'a.liost'Ja -aet•viçns no deRem
p~nho de importantes c dif!iceis commiss"ões, 
foi o ultimo a.lli enviado P"lo g-overno para 
exàlliÍil~r o porto da. Fodaleióa.e p1·opür um pllino 
de melh.or:lmentos, que m::Lis convoniGnte e eco
no mico entendesse. 

O S1·. Milnor Roberts, que esteve na ca
pit~l do minha pNvincin, disso, que alli se 
obscrva.va. um eon.t1•aste muilo not.'\vel : de 
um lado uma cidade h!m C:lnstruida., possuin .. 
doj:l algtm; melhoramento·; que indicam o 
aeu adi~ntndo estado de civihaaç.iio, o umtt 
fer ro-via. que a. li~·a ao interiOL'; e d.e ou.tro 
um pol'to onde a carga. e descs.rga _ de mer
c~dorias se fa<cm de uw modo b!IJ'baro, pri
mitivo , o o embarque o descmhorque dos 
pa!;sa_q-ciros offet·ecem constantes perigos I 
(Apoiados.) 

E, s ~nhor~s, devo dLzer; como qu3 a provin
cia já perd•Jtl a e~pe1•ança d2 tct• o mclhOl'a
mcnto da<1udlo porto r~alízsdo pelos poderes 
gora.c:-;. Ultim;:a.mentc com.cçoil a. ~ppcllt.n•ll&ra. 
as :o;un.s pl'Opl'i:t~ for~.as! pa.r.1 os st:!na mi.ngoados 
l'Ocurso;, Uma lei provincial foi votada éreando 
um imposto tetld~nt~ áquolle melhoramento, c 
e1n vit·tude de proposta de •ou digno ailminis
Ll'.ador, quo outro não era. son:J:o o ncl;r<a minis
tl'O, que então p1·esidia a minha pl'OVincia. 

Na lei do orça.:nento consignou-sa um impos
to do drJz róis por kilogl·amma de volum,~s ca.L~
rc;;a.dos c deScarrcgado.a no porto, intpos to dcs
tinadoao mnlhora.mcnlo ele qun S:! traLa., dnvcn
do a. pr0vincia. fa:r.ei.· o serviço c-!n cnrg-a c dcs· 
carga do~ volumes, hem com r, o em IJ11rqu~ e 
d•Js:.:m!Jar'qll~! d us pas~a;;r~h· .. r~ ern lanchn.:s: c alva.
r.~ngas. 

Foi concedida uma o.u to"ri~:l.~~o ~n pr;Jsidonlo 
th p1· ··vincia. para rJ-guln.r a.qucl.le serviço c 
em trohir um critprestim0 até 1.000:000$, cuj,,s 
jur.')s o ~m·)d;tzaç:io S&I•i.am RatisfuitoJ com 
a imp >rt:J.nci.~ d) imposto. 

O nobl'o ministro da. ag-ricultura, ou anres o 
íllustro pl'Jsid~ntc dD.qucllo. t~mpo, ta v~ do. dei
"'"~" pouco depois a administração do. pro
vincia., r. não lhe foi dado cxecutlr aqu~lla lei. 

Cumpro, poi-éw., diz~r, que o seu succt:!ssor·, 
o illustrado c pt'~vccto administrudor (apoia
dos), o Sr. s~nadol' Pedro wão Velloso. Mtual 
mil)i•tro do imp>rio. prestou ao assumpto a at
t~nção, qur\ ~n~ r ·el::l.mava. 
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Do seu r.~latorio,vê-s ~. q u'' comqua.ntojul
gamos um tanto p-1sado 'J .impos~o,~av.)n:do rnor
.,.,.dorias q~to nib podor 1am · oupporta.l-o, ello 
tratou do in.iciar.alguam prJ vid•mcia e m ordem 
a satisfazer tão palpitante neces.;idade. · 

P,rocurou -verificar a p:.ssibilidado d~ ~mprcs
LiwJ auto<iza.do o [>elas iuthrmaç<bs qu~ colheu, 
convenc~u-se, dQ q o.a: ni.o sori9. p:.>ssiv1Jl conau
••u il~, cmt.ora tenha a província ~ seu credib 
;alvo peb. IJOntualidad~ com qu~ até h oje lem 
sati~feito os pequenos compromissos, qu~ ha 
oontrahido. (Apoiados.) 
Pa~ o m~lhoram~nto do p~rto, melhorarnonto 

quo ha 80 annos s~ discute , ex istem muitos 
J>rojcctos, dos quo.cs occupou-s~· b rga. c . deti
damente c C)lU gr..tndc va .o. lagcm o .u1.e u lllus
trarlo a.mi;;o, Npras:entantc do 7o diatdcto da 
minha provincin. 

O SI\. THO!IIH Po:UPJ:c: - Ol>ril:'ado. 

O Sa. JosÉ PoYPRU:-Eon v~marlo, ~r . pr.
sidente, são mnitos os estudos feitos soi>re o 
por to da Fo~la.lcza, dos quacs têm resultado va
rios planos ~ orçam!:!n t.Qs para a exc:cução do 
r espectivo mclhoramGnto, 

O Sa. THO:I!AZ Pol LPEU:-V. l~x. tem um tra
balho neste sent:do, publicado h& alguns ann ·s. 

O Sn.. JosÉ Po~wnu :-P~ra o melhoramento 
do por to da Fortaleza exis tem plo.nos c orça
mentos dos Srs. engenlirJ iros Zoúmo Ba.rroso e 
Noatc d" imporlaneia do f76 .()()0!:; do coge
nh~iro Pimnnla. BuGno, S~oindo Ultl pat•a div~~re<:Ja 
ob:·as que facilitem o doscmbnriiUC o ou'tl'O para 
o m elhoramento compl•, to, na. importan cia tio! 
225.000 ~ ;do cng•, nheu·o Dr. Lu iz Manoel de 
Albuquerque Galviio, cujo pl:l.no muito su ~pro
xima do do . •mg-enheiro Hawksbaw, sr,..,dn o 
orçarocn to de L 27S: 460$ ; dos Sr• . engcnh•Üro 
Pr. Paulo José de Oliveir..1 e ~·. J<'. Borges. ; dos 
cng•:nheiros C<limbra. e Klingelhoofer da im
l•Ori.:J.nei>< de 225 .000 ~ o finalmenlo d Js Sra. 
ungonlieiros Hawkshaw u Roucrt.s, cl\)vando-s·, 
o or~amento do primeiro ~ 220.000 ~ e o d., se
gundo a 864:240$000. 

Todos os proj••~m< i prescntados nntcs dos 
es~ud1>11 f~i~oa pelo OD:;l'onheiro Ho.wksht>w se 
approxima.m do desse distincto· especialist.. em 
of>ras hydraulj.cas. quer quant o ao plan ) , qullt' 
qua.nlo ã cífro. da d espeza : elevn-sc esta a 
2. 000:000$ npproxirr.ad~tuen~e . De sorte qw.,se 
póde &ffirm,ar; que os. estudos f.,itns postérior
m en te pel o engenheiro l:law kshaw impol'tam 
urna confirmação do quaat•J já se ha.via. es tudado 
o prop~•to, acerca do melh urauwntu do por to da 
capital do C'-é.~d, melhoramr,n to ele cuja oxequi
l>ilidade c preço reduzido n o• veiu o:tferercr 
uma pr.>va. o engenheiro Rol>el'l.s com o stlu 
plano, cujo orçamento é apenas de 864:000$000. 

com~leto de o.bru, qtte per.Jü ttam ~lli todas as 
tJ.cihdades commcrciaes, t1uan La :i carg-a. c 
d·;scw.·ga àa.s m'~rcacloJrias . 

Na n:Lturl':t:L c c>:.tcn•ão das ohrns j\ropostao 
pelo; dous dis t in :tos en,~cnhQiros, a que me re
firo, ,,nconlr•t-s"· a explicaç~o da enorme diif~
r,;n ça do~ or~.n:nentos pot• ellcs orgdnizados. 
Assin1 é, qu e o Sr. Hawk$haw ptoi'ÕC um que
bra- mar, construido na face in lema do fórma a . 
s~rvir d~ ca~s, a.o long-o do qual os na\•ios 
possam cart·r·)õo.: c descarrogar , t~ndo clb 710 
Ul~;t ro~ do cxt~ n!SUO, u <l'.!V\!n do S1r Ligado a ' 
pmio. por um viaducto a.uerto d :: 250 motros. 
E o Sr. Rob ·:r iS um <JaCI,rn-mar sobre o r eei!·>, 
trJndo apenas 400 m~tros, cr.n >truido de pedras 
tuscas, ou p~rt•: de blocos de cimento, c um 
molho de f,m·o aborto com 200 met ros de c~
tensão~ fazendo-se il.lém disso o n ccessario S 2l'

viço d:J. dragagcm. 
D~ sort~ <JIIC consiste o mclborammto pro

po•to· 11elo S•·. [bbcrto uw cr'la.r ao po~to uma 
sup:Jrficie abri;;ada, tt·aaoruilh , ondo sa poderá 
l~ ffr~ t.:tua!· cahnam~n~ü o ~;mbnrquc o d1JSelll
llar '!ue, mas sem a.s facil idades de cargt~ c des
cat'8':1, que :>.S~cgura o projecto Ha.\vksha.w~ 
pJqu•> nem ,r:mprc os navios poderão atracar a 
ponto . 

Mas, St·. presidente, n n:o pod !n«o a obra. do 
m·Jlhoramento do porto rb J•'orta!ez!• ser l evada · 
" cff>ito por con ta do Estado ; não haYendo 
outro· meio d " realizai-a senão comm.cttcndo-a 
a uma empt' ll<A, á q~al se con~Qdam cert~a o 
dct•;t•miuuib~ v:>n tag·c.ns, c buvOildo já um tr~
l;alho esla ti;Lico. <JUO considero completo, tra
balho 'J.M se cncont•·~ no r datorio do Sr . coo
&:lbciro Lelio Vclloso,como presidente do Cearà, 
o qual assegura renda sullicicntc a.o capit~l 
n'ccssario para a execução do plano do S1·. 
.Ho.wksha.w, ~ ct~udo 'i tl~ é esLe o lf Ul! ttuve s ur 
~doptado de p t•cf;:rcucia. 

Cow elfeito, si pa.ra o melhoramento da<juelle 
porto se tem ~e conl.al· com a i mportancia . de 
t<•xas esla.IJolecidas soU!·e as mcrct\dorias im· 
pprtad~s e c:s:porladas; si o melhoramento . tem 
do poa~r solml o coromerci o, sohre lodos qu~ntos 
precisam de servir-so do pórto, qne se fa..;.a. o 
mellior, 'J"C ~e e::s:ecote l og-o umn obra detini
ti\•a. 

Ora, em vista. dos dou o orçawen tos dos 
Srs. Hawk.shaw c Rooorto, parece que não ho. 
que hesitar em qual dén ser o pr eferido. 
Com eifeito, senhores, si se trataase de da~ 
execução H.s · obras de melhora.men\0 do porto 
im F ortalG.za por cnnto. do Est&d ·, ente ndo que 
o plano do Sr . . Hol:>erts seria. sufficiente , nem eu·. 
aconselharia que fus sc mais hn!!e levado o 
sacrificb do Estado para ~rmos, co.oforme· ~~
mitto o pl..no do Sr. Hawkahe.w, uln ey•\eiai 

Do t~a.ba.lho estatis~i•:o, a que me rcfit·o, e guu 
se eacontra no relatorio do Sr . conselheu·o 
Leão Yelloso, se Yé, quo tom"ndo por base o 
cxercicio de 167!- 1872, época em qu ll f~i 
mediana a producção c começou a restringir-se 
o consumo da. [) rovincia, e cdculando-sa o r en
dimento das taxas pela i mportação e e~portação 
do.t1uelle exercicjo, tem- se para. :i i·enda do 
po•to a. oomma. de ! 80:775$082, o <tue dà não 
eó pa.ra remuúerar o capital, que e.:igii o pro
jecto Hawksbaw, com_o deixa marg-em para o 
custeio do serviço e a1ndo. para u~ fup.do de 
amortisação, que permitia a puo;saj;.cm das 
obras, no fim de certo tempo, ao dom'inio do 
Esta.do. 

E' esta a razã~ pelo. q ual, ua 6m3nda., qne· 
YOll o:tfo1·ccet·, autorizo garantia de juros a um 
eapital até 2.500:000$000 . . 

Eis os melhornmentos, 'l ue o Ceara reclàma 
e 'I ue .tal ver. e.~pa.nwm pelo algarismo da dea
peza, que n julga. necessario, algariamo ele-
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va.disoimo, muito •nperior nos recursos do m·ç.a
mento, e que viriam trazer gr .. ve perturh<>Ção :i~ 
nossas íinan<;'as. 

Vamos, entretanto .• fazer a somma àafil des~J(~
z~s, que cxigem·os diversos m~lhoramentos de 
\! ue me tenho occupado. · 

Caleula-s} que o prolongamento da estrada 
da ferro da Baturitó ao valle de Carü·y terá um 
desenvolvimento de 400 kilometros, e orçando 
em 30: 0()0$ i> custo médio d~ cada kilometro, 
temoa uma despoza de !.2.Q00:000$000. , 

O prolongamento da de Sobral, levad~ n té 
o Jpú por agora, terá approriruadamcnte 100 
kilome t.ro~ de do.sanvolvimcnto, o orçando do 
mesmo modo em 30 contos de réis o preço mc
dio de cada kilometro de ferro-via, teremos 
para ~·ealizal-0 um orcamento de tres mil contos 
de réis. 

O custo dos reservatorios já ~studados pdo 
engenheiro Revy a saher, o d~ lta.colo
my, o de Lll.vras e o de Q~ixada, eleva-se a 
6.909:000$000, contem.plando·se neslo algMis
mo o proço rle 376:000$000 para o acurlc <h 
menores dimensões no ltacolomy. A impor
tancia do melhoramento do porto scj a de 2:500 
conto~, segundo o proj~cto Hawksbaw-. Temo~, 
portanto, um total de 24.409:000.~000, muito 
menos do <!Uc o Estado foi obrigado a <1es
peuder com a u ltima secca. 

Mas, senhores, nflo é uma despeza t.uma
nha, que eu venho pedir, <JUe ' se faça. Fó1·a 
mesmo absurdo pr etendei-o ag-ora.. 

Para realizar os mollloramentQs quo o Cc:w:i 
reclama, e que é de IJom governo não adim· 
por mais tempo, hasta garantia. de j uro.õ:S is em .. 
preza•, que se proponhom explorai-os . 

Para o prolongamento das duas b·ro-vlas, 
sendo como ja disse, de 15.000:000,)000o c~
pitalnecessario, o encargo annual da garantia 
Tirá a ser d0 900:000.;."000. 
· Mas, senh:·res, nã0 é illudi,· de mocb algum 

affirmar que a garanli~ para o lH'Obngament'J 
da ferrv-via de BatUl'ító será. puramen t~ m
minal. 

Si actua.lmenta a<juolh cotc•ada, limitada a 
uma pequena zona, d:i uma renda <JM se apro
xima de 5 °/o, pol'que não será licito esperar 
uma rend• milito maior le,·ada " estrada ao 
Cariry, :i.quella rei)'Íib que encerra todc>s o>. 
elementos de [lrospcridade ~ 

Restaria, port~nto, ~ encargo para a ferr.1-yja 
de S~bral, c osso apenas de 180: 000~, si Dàl 
se devasso espel'C\1' um real da receita liquida 
do tr.:lfcg.l Uo um~ c~trn.dn~ qua vni sm·vir n r.}
giiío feraci~~imn da. Il,iapn.l>a, pat·allelamento :l 
qual tom do dcscnvolver~sc :1. cstrnd:l do <JUO 
se trata. 

Estatistic3.S feitas, ha j!l algum to.mpo, pu~ 
zcram em evi~encia a.~ vantagens c >mmerciaes 
de tã~ importante vi~ de cJmmunicaçiio. Admít
tam.Js, ~ntretant >~ i]ue logo a principio nã? 
atHngissc o limit2 da gara.ntia.. SemolhautG 
estado de c :u•a.s nilo serh durad .uro; tudo 
induz a crer que a renda ~ogo depois daria pura. 
cJmpensar t~Jos os sacMficiJs feit1s cJm a 
construcçã1 daquella cstra.da, para fazer face a 
todos os encargos . 

Q11~nto ao m~lhorn.mento <l:J porto, ja ficou 
dito, que a em preza que tomar a si explorai-o 

V. VI:-~8 

não tC!rá. que t·~c:)rJ..•êr a.o Estado pat•a. ha.ve1· .a 
renda g-a1·antid". Ella oncontral'i na propria 
r•)cüiLa lucros sufficicntes com c1ue possa sa
tisfazer-se. 

~la::;, pei"gunb, falta.m rccursns para os me
lh~ramentos, de que p1·ecisa a província do 
Ceará 1 

Na. emenda, '1 n~ ~-ou su bmc tte1· á illustr~ção 
desta C:'l.ma.ra, consigno a u tol'izayiia ~o governo 
p n'll " venda J n p~rtc construída da ft,rrn-vio. 
d·) Baturit<í, c a r~spcctiv" importancia mi
nistrar:\ recursos sutticienteo pa,-a os fins que 
deixQ cxposl.os. • 

R!!1lícta G go'i·crao; rcfiictaa camnra. CumpLC 
fazo1· algum~ cousa em IJôncficio d~quclb pr:>
vincia. 

Deixa!-~ n~ estado om que so acha é pr~
·pa· ... nr o ca.rninho par.'\ maior~B desasll•cs, liUC 
viril i a custar s~criftcios muito maiore.!, do quo 
:que lles que com a ultima secca foi o Estado 
O~)t'Íb""do a iazer e que tanto co!lc01·reram para 
d:Y.i:x;;~nizat· as nossas finanças. 

Vejo. bcrn o gov~~rno, fJliO sf:'! teYú dn de.:;pen ... 
d··r ultim~mcnte 30.000:000$ com soccorre>s á. 
pr :>viucia do Ceara, essa dcspcza pcdcrã du
vlíc.-Lr1 PJ!"C!tlC as ct•s pezas augmontarfi ., nn. 
r:~zlo d) c.r0.~cirncnto da p·}puln~.ão, o (lual· nlli 
s" v~dlea de um m odo admiravcl. 

Em iS25, a.nn.o de um3. g-rand-:: ' s:~cca, a pl
pulaçu' da pro1·incia do C~a1·a sul'i:l d•, 200.uoo 
almas, m~s j:i em 184-~. o utr.J anno de accc·a, a 
p ·:paln<;..ã , h~vín. attingido a urn a.lg-arism:'.l nunc~ 
inf·:ri 1r :1 350.000; o em i8i7, :r~ ann,;s dc
p :ís, n. p •pubçãél do Ceará d<Jvi~ c;mputar-so 
em 950.000 almas. 

Elb softL' ' U uma considcravel rcducção c.>m 
a ultim~ g randc secctLti uc a bL\t.ngcu um pel'iodo 
·de t~·~~s o.nn·1s. 

Calcula-se ~m 200.000 almas a p1rda da po
pultção. de sorte '1 un cs ta deve ser hoj~ de 
750.000 almaH. 

A papulação, S'Jnhores, nos paizes, cujo tl.e
s~nvolvicncnto ulio é retar.lado 110r accidr.nt~~. 
duplica em 25 annos; na provincia do Ceara 
sujei la a calamidades periodicas, ell~ quasi quo 
duplica em 20. . 

V cj a, portanto, o governo, veja a cac::ara, 
veja o paiz, a quo população não t~ra o Estudo 
quo soccJIToL' d~ futm•o naquella provinda! 

ls~~ polo me no.• deve nos ,,dvertir, do r1ue não 
devemos cc·uzar os braços, mas preparar o fu
turo daquclla pr0vincia, dand~-lhc no pre~ 
sentn meios de arrostar os males, que lhe pos
Hn.m a.ell"retar as seccas futura-s. 

Ei• por.tuo dbse em princi)JÍO que não 
partilho a upinião de rodnzir "' tado tr:ltlse as 
dost,oza" puLiicas, vendCJ que attendc-sc pcr
f~itaru.cntc ~os princlpios de economia dcs
pcn<londo-sc hoje como um para deixar de 
faze l-o amanhã como dez. (Apo1ados.) 

E nl!o é preci•o tlc• pcncler desde jà gr.>ssas 
sommas, mas rc.lativ,..mento [lOUC0, attcnucn
do-sc a'ls melhoramsnbs, 'JU9 n<LqU.ella prD
Yincia ó um clcv~r realizar .e que. tanto hih do 
infiuir s~hro o seu futurD, 

ED..sta., para. tant~, dcsp~rta.r, &ni.roar a inicia
tiva individual, estimular o capital a procur;1r 
cm;1rcgo na~ cmllrczas, que se. proponham ex: c• 
cu tal-o>, g-n.rs.ntindo-sc-lhes um jaN razt~,wcl. 
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A p~vineia. mereceria um sa.crifieio, qua.ndo 
de sacrificio se tratasse. Mas nlin á lllllito o ').Ue 
c lla. r~cbma para ficar em posição de aífront~r 
o f11t uro, o <tue clla Cttrá, conquistado3 os meios 
que lhe assegurem o resul t:ulo de •cus esforços 
ince.~jo:antes4 

Ella mereceria u·m sa.zrificio, dis.~~ c re· 
pito . Po~ ( Ocasião de umtr. g1-and~ sccca é 
a 1:o::ulação d•zimo..la, jà pela mort~ e jà pela 
<Jruigraçã ' ; a ri<JUCztl reduzido. · d mel~dc o as 
m:üs da.s-vcze3 i deci= pa.rte. Entrctant·•, 
lngo 'JUO ccss t a ea Iam idade, o ce:>.rcnse l:.bo
rirJ'<O recobra a suo. activído.de, r cstauw a for· 
tuna perdida e o.ugmenta-a de mo<L consile
ravd. 

Em i82.'5, di" o illustrado senador Pompeu, 
no. mcm,ria ~ 'JUO me referi, que o Cea.ra fic=.ril. 
r cduzid0 em pupulaçãa -. rí•1ueza; om 1845, 
porem, já nã> bo.vi<> lembto.nça do sccca pns
sad •. A aceca de 1845 reduziu de muito a po
l"llaçflo, ma5 já <:m 1877 h via. mah •tuc du
I'Jicado c dccu :>lic~do a sua riquc?.n. 

E' o quo bn do >C1ntoecr d aqui a al:çum 
temp1 em rela.çã1 :i ultima eabmidode, que du
rou treB nnnos. Art uella provincü osln desti na
d~ a roprcsentar iJ papel da Pheni:s; da fa.i;ula, a 
rena.scl!r c:m.st.aut.emontG das Sltas cinzas. 
(Muitn bem .) 

Vo<l terminar, Sr. presidente, nppella.ndo 
para o patriotismo deat~ atlzu.•~a camara. c ~~ara 
o cumprimento do dever p<>r parte do governo. 

Camara, g ;verno, os alt,. poderes dl E $1.1ldo 
têm diante de s i a ro temeroso problema a re
solve•·, c a •olução n ão. ó imp,.~sivel , ao contra
rio, o -pt~oer!HMO a S1..!f;Uir ó raeil c conhocido . . 
Depois qaando nã? h.ouvor mais remodio, e uma 
nov~ calamidacle surg ir paro. a '{Uella reg-i;;.·, 
tristemenL~ fadada e Mmo nm Minotau1·~ de
Y.írnr a popul:~.çii·• do minh" provinch c da do 
sua., i rmã• igualmente in fdir. ;s e fla.gelladas , 
l<:vando por diante as su bstancias do E•tad~, 
toda~ :ts •:opcranças d 1 pl·esento c d J futur ' • ha 
de so1· tardi 1 f) arrepondiment.o e g-r~" issima a 
rcsponsa:,ilidade ch<1uclles <tu~ niio •onbor<>.m 
Oll naOf(UÍZr: rarA :o cautelar O dia da manhã. 

Eu d ·:s,;mpcnho- J'llO do meu àcv~~ r, dosvit; de 
mim a respousabilida te, apra~cntlnd' nlgum"s 
emontla~ p:lr!l. OX.I]CUÇ~'l do nv~lh.-,t•o.mrmt o:~ na .. 
q uolla. província, o• q uao• correspon~em a uma 
ard~ntc a.~p iraçã·• , ttuc e!la h a muito tempo 
alimenta. E ossaa emendas e.; su~mcU.o :>sabe
doria. d~ssa o.u.:;u!ita camara., c~pera.nUo que ~~ 
t0mará na d~vida consid,Jração. (Mui to bem ; 
muito be>~.) 

(O orador ci comprimcnla!lo e abraça!Lo por 
muitos Sr.. dopuwdos.) · 
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O Sr. Padua Fleury (minislro 
da. agric"ltura):- Sr. presidente, con~idado 
pelo nobre Visconde da Paranaguá pnr:L fazar 
l'~rtc do gabinete da 3d·, J nlho,niio me era licito 
escusar-me, nem designa•· o posto, S<lffi(H'e hon
sos.o, em que hvuvessc ele servil" á cn.u~;a pu
blica. Sern du,ri.da ser-me-ia agradav•:l dirigir 
os negocios do. repartição que csta.ya.já a.cosLu
mndo n. e.~tud;-w no auxilio presto.do :LOS mi
nistros, quo n,~na funccion:.ram. E si hou
vc~so <1c consultnr s<lrnentc os rneus proprio$ 
corn1 nodos, ou as minhas for,}:t.S, nu(, poderia 
acoitB.I' ll'.lm mosmo éssc post() ( nüo apoiados); 
pm·Gm, mc.1nbro da. maioria. (JUC então era, 
desta. ~nSil, COL'l'j a.-mo 0 dO VC 1• do :J..CCOdCt"' it.S 

con'/enienc:ia.s do rneu partido, o, ao uwsmo 
tempo. ser v ir o pai~ no loga1~ quo rnc íos.so 
indicado. I~to explica n. minh:t pollit;Slo no mt .. 
nieterio ú responde ao honrrulo depntado pela 
província do Rio do .Janeiro, que primeira.
mcnte fallau ncst.a se;;unrla phasc do discussão 
do orç•anento do ministério do. agricultura. 

gu sabia., St•. prcsidant~ , que o ministerio da 
agricultura, comma1·cio e obr:1s publicas, com
prehande Se1·viços tão vastos, tem do attende•· a 
in toreasos tU: o importn.n t~s, o 11. .,.spirações tiío 
elevadas, que est:i muito além da• forças do 
ultimo dos cidadãos cllnvidados (w.:io apoiados); 
rnas eu ma apoiava e me :1.:1oio esp~cialment~, 
na. propria. con.scienciil da re5ponszl.bili.dadc o 
nll. disposi ~.ão de e~&minar com e:!.lma., inde-. 
pendenlGmente de qualquer auggeatão alheÍ3. ao 
serviço. o; interesses quo correm pelo mesmo 
ministerio. 

Sr. prosidonte, tod>O os quo o.compo.nho.m a 
marcha dos negoeios publicas, sabem que o 
ministerio da ag-6eultura tem tom1do um de,._ 
envolvimento extr~ordinario, sem até lioje ha
ver talvez recebido uma. orgD-niz!l.ção correa
pondonta. · 

Som ir m~is long~, começarei pala secreta
ria de e1tado, porque é til.cil de eomprehender 

que clln deveria ter outra orgnnizaçiio, que lhe 
faHa um conselho de pcs•o·•l teehnico pa1·a" 
consrllta de muitos dos nc:;ocio• relativos i pás
ta, como, entre o11tros s-crviço.s, os rla yiação 
terrast1·e, m:trüimn fl fhtvt:ll. r~ ala-un~ dos c1ue 
se ox,,cubzn no município neulro. V. Ex. sabe 
quo "stcs .serviços ror:>rn se agrupondo, creando 
aU.minislraçüe~ divr~rsas que talv~z conviesse 
rcorgn.niz:1.r com C!ll't.a tmidade p~r!l. molhor 
inspocç.ito. 

1~' fuc!l de ver, lalliJ~t.ndo os olho,~; para. :ts ta
hollns do Cl'Çamonto, o po•·co•·ron<lo llS epi~Çl"'-· 
tJhca llc c:uJLL a~lr\•iço, quo aH oln·í\.3 da cõr~o ca
recem do uma orgnnizaçio adorJ uad;• qno h~bi
lltc o ;.;-ovorno :l. melhor nttandot· as cx.igenc.iaa 
elo pro.~r~sso ru.v.tel"i.n.l c a rcalizat• as GconorrliaB 
de que tanto procioam as finançao do Estado. 

Si ê a-.im, "n·•ecssidude cresco de ponlo, 
quando cxamina.moe a::> prntcnç.ões que surg~m 
ele todo.~ as provinch• de linp~rio, as reclama· 
ções do melhoramentos important~a, de auxi
lios insto.n.tt3s G il'rccusavois,mas quG n::i:o podem 
ser convenientomcnt~ attendidas sem estudos 
preliminares, eem u.m ~ystema de inspec~'1o 
m.:.is efficar., e sem detido exame das forças do 
orçamenlo. 

Dn êslnclo dos rn~11tiplos intet".:":SBC!S~ mais ou 
menos .instific:~.dos,que Jisputam a preforcncia, 
che~amos o. este resultado : que nn r.:alidadc o 
ministcrio da agricultura. coznG qu-:: a::~sobGrba 
a.s forço• do p•i2, e e"'igo grande ·reflexão e 
firme-.:> para resistir !i torrente de pretertções, 
justas embor:>., q ae se precipitam de todos os 
lados. 

E nes~G momento, Sr. presiden tê, seja-me )i. 
cito dirigir-mo não só ã honrada minoria con
servadora, mas lambem aos meus :unigos da 
maioria, para pedir a uns c a outros que me 
auxiliem. 

Aos illusltcs m~mbros da minoria pedirei não 
proponham 1·cdnc~ões e::rcessi vas, que não pºS
•~m s~r a.ceif,ns aem desorganizar o serviço' 
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(apoiados); r ed11c<;ães que não mant3rhm no 1 Não sei si mo exprimindo assim, offendo a 
governo, c . não m~n:.ivc•··~m no tempo em que I ~migos de um ou outro lado, mas a proveito o 
oecapt\ViliU a administ"M~.ão publica (apoiados) . I Cllllejo para. declara•· que nesta. pasta não tenho 
E' facil diz~ r : o esLado do 11aiz e,;ige grand:,s . partido. Em questões de mellloramenlos, eu 
economias, supprcssão de ·muitas desp~zas ; mas, I tet•ei prazor i~nal em satisfazer as 'Verd~deira.s 
quando se l!Ssnme a t·asponsllid·.tde do podo1· e 1 necessid&.des ao paiz, venham de onde vierem 
co:n olho encargod" sMisfuz~r as ne!!essidu<les as indicaç!les. _ 
pllblic>S, q uaudo o nos•o devo!' ó conaet·v:~r o Esta Jl ~s tt> não é politica, 1> eu não compre
desenvolvet• os serviços u teis e nunca desor- hendo fJUe um ministro, na gerencia de nego" 
gunizm•, é melhorai-os e não supprimir, os cór- cios desta ordem, possa inclinar-se pela ~il'eição 
tes D:IS verbas do or~.arnento aDerecem gra vcs a. seus amigos, ou pelo receio de seus advel'S?--
difficuldades pra tiCl.S, lodos o confessam. r ios. {Apoiados .. ) 

Aos maus o.mig-os da nia.ioria, a quem não E' uma. obra patriotica, permitb-se-ma a. ex-
sou s uspeito, e que me honram cJm o seu pressão, o orçamento do ministerio das obras 
apoio, devo diz e r com franqueza que quando _ publicas ; é uma. obra de consciencia e de mo
t,·atarcm de prornovu1· os melhorament03 das ralidade, porque,Sr . presidente, si n os toixar
provincias que rop•·esontam, por mais nobre quo mos fuocillar p•la5 eagenhoeas combinações, 
sej~> o emponho de occorr"r as sua' necessi- por tanto> e tão s00.11ctores plaoos de omprezas 
d~de>, de a.lguru:LS das quaes sou test emunha, grandio•::.s, tudo se esvaíra., e não torcmos re
c tonho dado prova~~ do quanto ~·esforcei p_a~a cursos para os serviços mais necessarios. 
~lisfa.zel-as em Ollttllo posição, \"J"'.iados), r<:- O Sn. ESC!\AG:<OLLE T AUNAY:- Essa segu
tl~etam tamb:m na respons":b1hd~de do ~u- •·ança anima-me a apresent;>l' umn em.mde. ao 
m stro que nao pód~ ser . o~r1gado ~ t·eahzar orça.mento. 
tantos quantos serVloos 1Dd1câm a; emendas, . . 
sem ter à. sua disp03ição os meios neeess:ll'lo!. O Sn. P,1-DOA ~L><uJ.n (m•nisn·o da agncul-

Easo.s cmcndo.a, eu o l'OCOuheç.o, traduzem ao- t ura): - Sr . prestdanle, cu nõ:o _posso acompa.
llir.tções muitJ legitimas das provincias, pelos nhnr em lodos os pontos, '!-em :uuda ~m muito> 
qunes me interesso, pol'que tambcm r eprescnt'l daquelles sobre que deseJ••a enunciar o me u 
uma provincia , ~ cal~ longínqua c mal aqui- p ensamento, aos ?-Obres_ dopulados que n~sta se
nhoada ; m'" si fizermos nrrt estudo compal'!l.- g11nda pbase d~> dtscussao da p roposta, VlCrli-lll. á 
tivo de tat:tas reclamações, . mui~ts d.1s C[UMS tribuna; mas ten~o na devida consid~ra~.ão todas 
parece não dever em SJI' adtadas, com as for("s as ~tUlS ponderaçuea, :ne . occuparet daguellas 
dn recei ta puWca e l"ecursos iinmcciros cujos <JUC me pa .. eccm de mll.tor Interesse actual. 
limites não p odem SOl' ttltt;,nllr,~sados, veremos . C0!'1cçando P?lo honrado deputado pelo 2 > 
que, nc·;tc caso, o 'luerer nao o poder; o <tUC d1s\ncLo do Pa1·a, devo d•!clarar a S. Ex. que 
ser ia, pelo menos, 1mrrcscend'vel suggcrir nl- o govorno ni!o tom descurado o melhora.mon lo 
~? ilDl meio que não aggravnsse Os onns do tio que prcci•a a administração do cor teio d o 
l>stado, ou que fosse bem aceito pcios conH- sua pt·ovincia. A repartição central C3taw. do 
buintes, pni'a f•ozcr face üs avaHodns despczas fa~to, e nincla ~sl:i, alojad n em uma par to da ai
quo •~ pt•ot:oom. fa.ndega da cidade de Bel<im, toas o ;~.dminis-

J,, que fall~i nns roohuuaçõcs jus\ao de um ti:::Jor foi j à autot·iz:ulo " arundnr um prcdio, 
paiz· vasto, novo e de immenso ruturo pelo• n~!' exccd?ndo o nn cndamento :1. tres contos do 
l'iquezas natur.>es, mn.s . aindtt ~em 1·cnda p;·~- re1s, e ultun.amente, no mez de Março, foi-lhe 
p~rcional as exig-encias do seu prpgro~so mo::1.l l'~C_?tnmenda.d? que procurasse obtel-o em con
e Ílldus trial, devo dizer que me p rcoccupa 0 d:çoes conven, cntos, embora por :Uugn~l supc • 
"!odo pontua dec~tamos nrn dos principaes ser- I' l Or : . 
VIÇOs, de que -depende a sua pt•osp~ricladc - os E tudo quanto. se podo a fazer. 
melhoramentos da viaç.ão ferrea 0 flnvial Em Nla~o a catechese tambern não ha 
Palla-nos ainda. un1 pbno, um systema _ 0 a~anclono; o ~uo se deu_. durante :tlgum t e:npo, 
conhecimento .... go1·a.l U~<~.t eondi~~õe~ esaoncia.os fot p t:o rtut·bs.ç.a.o do Sêr vrço em COJlBec1uencl:õ~.• do 
para d~ terminaJ' a escol ha. ~-profc:•(•nei :t rh s t•r?coclimontodo missionari~ qo1o dirigia o a.l
cmpraza.s dc•so gonero, "fim de ovitarmos <lc1amento de Baeabal, e contra o q ual sg 1~
s:t.crifloios inutcis, a perfi"' de capitaes, como v,m tar:>m gran~e~ claJ?-ores. Houve denuncta 
por exemplo, a que se deu com a estrada de que ess~ m~~s<On:mo, esquecendo os seus 
União e Tndustria após a c~nstrucção d~> eslratla deveres, lr:>tav:> d5i n!lgoci~r _com. a ?o~raeha 
de P edro I!. (Apo iarlos.) e outros nrt tgos. Fo• dem1ttodo, m s1stm e m 

permanecet· no aldeiamento, mas a.Jimt~ retirouO SR . EscnAG~OLLl! T AONAY :-Não 
queça da colonüaç:.Lo . 

se c•- se e j.O foi substituido por ou tl'O que ·proseg-ue 
no mi•ter da eatecheso. - . 

Q Stt. P,mu.l F LEUlt\' (1nÍ >listro da a!JricuZ
z,u·a) : - Só a coloiiís :I ~.ão seria encarg-o suffi
cionte para um ministcr io, serviço para·absor
ver o ·seu orçamento, porque a col o.nisaçSo é 
uma das mais urgen tes n ecesoidades do impe
rio; como, porém, attendel-a de prompto c com 
a precis~ efficaeia, si na propria expcrieucia 
gostamos não sô copiosos capit~e.;, ·mas de ~<l
g uma. sorte tambem o credito do poid ' {Apoia~ 
do~.) · 

- S. Ex. formul ou uma accusação contra o 
meu ant~cessor por eau~a da noVo. tarif~ fel e-
g raphlca. -

_Sr. pr~íõonte, a nova tarif~ do telegrapho 
f01 orgamzruh conforme o l'ogulamento de De
zembro do anno passado, e appi·ovada. por aviso 
de Maio deste anno. 

Sur,;:in4o depois reclamaçõe.!,'de facto-o me11 
>.nlo;cGasor • determinou por .. yiso do i do cor
rent.e_mez que nãq fosso· posta em execução. O 
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dir~ctor dos telagraphoe rep~esentou qu~ havia 
expedido as ordens ao receber o aviso de Maio, 
e que pl'ovavelrnente a nova tarifa já estava 
sondo e:t,,cuLada em todo o Imperio. 

Por essa occasiiio tive de emminat· o a~
surupto, e ainda nad:> t•esolvi po1' motivos que 
expm·ei á camara. 
Diz-~e que a.. nov:t. . ta.rifa é mais onorosll ; 

muitos., porém, affi.I"'llA:ll que, para q nem. sabe o 
emprego d;:;!ln, é mais commoda e barata, e )' 01'

tanto, muito mais adopta v el do que a antiga. 
u~l Sa. DE?U~An~ :-E· muis adoptavel, po

rém mais cara. 

0 SR. PADUA FLEUR.Y (ministrodaagricul· 
t"n•) :-Perdóe-me V. Ex., a su" prJposiç~o 
nã-0 me paroce inteiram ')Ute ex:<.~. ela~ 

·A unidade da tal'if!> adoptada pelo regula
mento de 1870 era o telegramma. de 20 pala
V!'as, isto é, de 1 a 20 palavras pagava-se 
a mesma. ta.xa em igual distancia i um aviso de 
:1878 mandou adopt~r, por experiencil>, outra 
unidade, a. do telegrã.mmiL de 10 palanas, por 
metade da taxa. n:o;ada para os de H a 20 pala
vras ; e a nova tarifa tomou por unidade a pa
hwra, reduzindo muito o. suá t::t-:'Ql, m:u;; mul
tiplicando-:. pelo numero das palánas. 

Em regr&, a novn. tarifa é mais favor.wel <io 
q uc a de 1870 para todos os telegrammas de 
menos de i 7 palavras ; e mais barata do que a 
de 18i8 para todos o> telell'rammas de menos de 
nove palavras e mais de iu até 16. 

Podemos exemplificai' tomando um telegram
ma do Rio para Pernambuco. Pela tarifa de 1870 
custaria, de uma a vinte pnlavras,10$; pela do 
:!878, de uma :{ dez palavras, 5$, de onze a 
vinte p~lavras, iO$; pela actual, 500 róis por 
palavra, e portanto 49800 por oito palavras, 
9k600 por 16. Só em quatro casos <Obre vinte," 
primeiro., em seis aasos sobro vinlo, a se
gllnda, set·hm mais favornveis do que a ter
ceira. 

O SR. THOllAZ PoMPEu,-Devo dizct• n V. Ex. 
que pela tarifa antig<l pagava-se por palavra 
pa1·a. o Ceara 550 rs., e ago<·a. pelao nova se 
paga 800 rs. 

O SR. PADUA FLEt;nY..:... (nti~istro da agri
cultura):- Pela. tarifa antiga a tmidadc não 
era a de uma pal.c.vra. 

Niio tr~go estas considerações senfio para. c:s:· 
plicat· o proced..imento ljUO Leve o meu antece•-
801' c que eu tenho tido. E' ma teria que ainh 
eJC1ge e:w.mc, si bem que pareça te>· a t•e:lnmn
ção por unico fundamento a nova exigencia. da 
ta:l<a do endereço, d'antes não computado com 
grave prejuizo paro. o teleg-rapho, pois era facil 
uma. combinnçlin qn~ in volvesse no e~dereç.o o 
essencio.l do telegrammJ. Hoje contam-se todas 
as palavras ; e isto é justo e conveniente. 

O.Sn. EsCR.AGNOLLE TAUNA.Y:-0 eommercio 
lllcra com a nova tarifa. 

0 SR. PADUA FLEURY (ministro da agrict!E
ftcTa):-0 nobre deputado por Santa C•tharina 
offerece o seu testemunho que é valioso. 

Sr. presidente, ha uma reflexão que eu quero 
otferecer i camara dos Srs. deput~aos. O tele· 
gL.,_ph? não ó lliD meio ordinMio de communi
cação. 

UMA Voz:-Mas deve. ser. 
0 Sn. PADUA FLEUnY (ministro da agríet<l· 

tura):-Não; o teleg-ra.pho é o meio rapido, ex
cepcional, economico si quizerem, conforme 
as citcumst:1ncia.s ~. . ( Oruza·m.-.se muitos 
apartes.) Si os nobres deputados qnizerem ter 
o trabalho de examinar o modo por que se em
prega o telegrapho em nosso paiz, verão que 
dolle se uao. e abusa em demo.sia : o telepraphu 
é adaptado para toda a especie de communie:l.
çõ es, para cumprimentos, para gràcejos, para. 
inventos da phantasia, emfim, para tudo. 

EnLretanto, entendo que o telegrapho, sendo 
um moia oneroso de communicaçiio, deve sor 
poupado, e quem paS!Sa o telegro.mma deve sabor 
fallar pelo telegrapho, como no commorcio se 
praticQ. 

No commCL'Cio h a expressões resumidilS quo 
fazem poupar muit;s despezas ; economia ao 
alcance de todos que procurarem, como devem, 
conhecer o instrumento de que so servem, 
antes de empregai-o. 

São considerações quo trago unicamente para. 
justificar o procedimento do governo que não 
póde set· precipitado em assumpto desto. nalll
l·eza, no qual a e:<por~encia ê o m~lho~ juiz 
d:ls opiniões divergentes. 

A camara, porém, decidirá como entender; eu 
apenas combato esta proposição, que a. tarifil 
appro\·a1h em Maio dobrou a despeza com o 
telagrnmmn. (Ha diw~rsos apaTtes.) 

O nobrG deputado pelo 2° districto da pro
vineia do Pará censurou ainda o meu anteces
sor por não ter dado solução ao requeriménto 
do um empt•ezario d.~ estrada de ferro de Br&
gança; 

A informação que 1·ecebi é que o emprezario 
solicitava flnnça do Estado para oa juros ga
rantidos pela provincia, o isso lhe foi recus~do 
por j:l esto.r esgoadn o credito. 

Dopeis requereu approva~.ão dos estudos, 
mas, considet·ada a est1·ada provincial, nos 
termos da legislação vigente, foram d8volvi
dos os papeis para. que o presidente da provín
cia Mnhec~sse da pretenção. 

O no bt·e deputado pelo iO• . districto do Rio 
do Janeiro fez alg-umas considet-ações sobre a 
estrada de forro D. Pedro ll, a qual, no 
ontendcr de S. Ex., devia de prefe1·encia pa
riJ.t' no Sabat·à · e dobrar a linha na 2• ~ecção, 
para cvit:J.rmos assim os obstaculos e om~araços 
quo surgem no· tempo dás grandes munda
~es. 

Sr. 2residente, cn creio que não ha. hoje 
quem deixe de deplorar q uc n estr;ub de ferro 
D. Pedro Il, tronco de um,, vasta .viação, não 
Livesse siuo construido. c>u linha. dupla a.té certo 
ponto ; não ha quem de;conheça a neces;idade 
de ee construir outr~ liabn,ou de se estabelecer 
nm desvio em posiçiio conveniente; ·mas o con
selho dé S. Ex. de fazer ~rar essa estrada em 
Sabará não é aceitavel. . 

O ·sacrificio feito no prolonga monto desde 
Juiz de Fóra. até ao Sabará não tem compen
sação possive1 nessa trecho, ~eria em pura 
pe<'da, digamos assim, por causa d~ inferiori
dade do terl'eno que atraveosa a.qualla parte 
da linha. 
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Mas, segundo as informa~ões que ·l'ecebi e 1 Na ve~ba -Secretaria de estado -.á com
consLaw de doeumentos officiaos, o meio de nos missão do o_t·c;.ameuto propoz uma red~c~ que 
indemnizarmos d1~ssa pêr.la, é lcwa.l' a é5t-rn.d:J. aceito, pol." estar conv~ncido de se poder rea
ao S. Francisco, porcorrend(;) uma zona ferti- lizar nlgu'llo. econ.omh 110 ex.pedionte. Mo.~, o 
lU.sima e de ex.ten•ão quasi igual a que va.i do nobN deputado olferec~u uma e.menda suppri
Juiz de Fóra ao Sab:>ra. miodo n~ consig-n!l.ções para vencimento de em-

Ora, levarmos a estrada do forro D. Pedro H pregoa que a lei de 20 de Outubro de 1871 
ao Sabará e ahi estacarmos, ó jus~ mente deixu mandou couserv>.r yagos. 
de colher o. fructe, pelo qual temos feito ató Senhores, cu não entendo a lei como a en• 
hoje tantos sacrificios · (Apoiados·) tende S. E:t. Si a I oi contivesse uma ptohibiyão 

Assim, o meu pensamente e c1·eio que o pen- absolu~a, seria ine:'l:equivcl sem completa des
s1tlnento da ca.m.n.r~, ti estenrle:r ::t linha at.C á orga.ni~ação dos serviços, sem oifens!t. das at
margem do suspir.;do S. Francisco, que foi tribuiçlies do poder e:<:ccutivo. 
sempre o objectivo desta estrada, assim como 
das de Pernambuco e da Bahia ; não u<,scumndo O Sn. ANDRADE FIGUEIRA d:í. um aparte. 
po~ out'O lado, a necessidade que indicou o o s~'" PAnu~ FJ:.EURY (mini.<lro do. agrict<l-
nobre deputado, de· uma via dupla ou de um tttro.):-Permitta V. Ex. que continue. 
desvio, pa.r:l. o caso de embaraço ou de impedi- A lei dG 1877 é, a meu ver, um coneell<o au
d.i rnen lo D.:J. unica linha que temos, necer,sidade ~orizado do podet·legislativo ao poder exccuti ,.o. 
tanto mai.s ja~tificadõl, qnanto a affiuen.cia do Nem era. possível que. uma lei dater;nina.s.:se 
rnercadcria~ pareee quo já est:i pedindo um que, vago um logar, não fosse preench1do .ern 
desses melhoramentos. auto~izoção de corpo legislati~o. Si eu o.presen-

0 nobre deputado pelo i o, dis tricl.o da Bahia., tar um exemplo, a camara reconhecerâ que 
cuja. voz autorizada é sempre ouvida. eum .. :J.t ten- defendo um prEncipio Ja adminis~raç:to. 
~o, recbm~ aurilios i lavoura~ e parece que No sninistOJ"io rla agricultur~, depois da-lei d~ 
exige providenci~s mais completas. i877, va garam dous logwes importantes, o de 

Sr. presidente, ha muitos meios de auxiliar- diroctot• d ts obr.:• publicas, que era occupa_do 
mos a lavoura, sendo um delles o facilitar a por Buar,tU'' de Mace!lo, de s~udosa memorta, 
i.m.miõraçi.i~ (apoio.àos) 1 e um <los 1:1eios d<! -fa.ci.- e () de director d ~ LiõricuHuru.. Estes logares 
li tar a Íl.nmigração O rerermos a rwssa lcg-irs- roram prc:!ndlidos, nem podiam rleix.ar d~o ser:
lação, do modo que o estr~ngeiro p1·ocm•e o sen1 gt•,,vo prejuizo rlo servi~o puhlico. Si :dei 
Brnzil como um ct novn patrla, ondú 11iío cn- d'J 1877 tiwsso o. intelligencia <1ue lhe dá o 
caatre leis restrícth,as que l he posso.m tolher ~s nobre depu~:tdo, o governo não poderia preen
as:piraçõeg legiLirnn.s no que concerno ú co11sli- chc.r osLo.s vogas. 
tuição da familin o :\ plenitude do" cliroitos. A•sim bmu ;m ná. aàministraçüo do c01·reio 
(Apoiado.<.) a(lOSt:n~:u-sc o digno directo~ geral, o Sr. 

O projecto <lo l"egistl"O civil, '!."" sa ."clm no \Vilkcns da Mattos. O padmncnto esl.o.v-.> 
sena.d<J, c ou~rol' scmclbnntes h2. multo pou- u1nrta. rJ a va.g;.~, fi·,i prl.!(n\C~hicla fl ~lo ~OYC.l'no, 
dGUtOS do poder Je.:.:_-islatiVO, SCrÜ~m, C:ISO fm:I~OI'n ~Qill. ••tnlnrgo <-\1) :1t•ti.go ffUC () nobre do~ntado 
a.doptados, meio ofliea1. de au:<:ilbr a lavoUI·a, inrocou. Es~, at•tig-o •lisl'<l" "P''nas so consc~
fn.cilitando-lbe a. nc11 uí!Si~~o d~~ br:tçóa. vc1n V~\g"OS os logar'' S qn~ seu1 inconveniP.ntrJ 

O do5eJlvolvitnento da. viaç:"Lo fcl'l"C~ o !lu- pode;•!m sct· supprimidos. O jl.liz da convc
·via.l ~ conforme um plano hem combinado~ acu- nieHcia C <l S'O\rerno, 
dindo aos <1entros de produc~iio, svrin um outro Nem outra póde ser:., inbrpretaçilo, porq11e 
gra.nde serviço â la.vour;>.. A r •ducção d~s ta- do cont1•ario pareceria haver uma lut~ entre o 
rifas e de alguns dos onu~ que posam sobre po:ler lcgisW.tivo c o pod~r execu.tivo, · o que 
ll prodaeção, a•sumptO d9 que JlOS prooe;uJlamos não e de CS1Jerar. 
c que em tempo subme\teremos ã. cons1d:,.~ç~o ,1 di•r•osiç,;o a que S. E.:. se ,.oferin, foi 
das camaras, lambem porleri muito fJ...-OJ·ec~r o. reproJur.i<la ll'lloi do orçamento de !880 ; maa 
lavoura :Mas o. cra·, ção de tun banco com ga- nunc .. , foi entendida d~ modo diversil. 
:rantt·a de .juros certamente nós nito concede- Dada. um:1 va.g:l de lagar que não possa ser 
remns:, e c1·eio mesmo que. S. Ex. não propoz SU}JI?L'·imido, si o minis.tro deix..-l.:r <l~ pr~e~-· 
cs ta medida. - chcl-a, o nobre dcpul.o.do com o me,mo zelo· o 

Passando agor<> a tnm1r "m consideraç<b as censurarà por ter prejudicado o serviço uão 
eruemhni que foram oifereátbs á p 1'0(JOfil2., Bll entendendo a lei como deva. 
r.J.a' dirigirei espeei~lmento ao hoJJ:r~do depu- 0 Sn. CA.RNEU\O DA ; CUNHA:- A inspectoria 
tado pelo H• d.ietricto do Rio de Janei~o, CO- de terr.•s e c~lonisação' não poderia sor suppri-
meçando por agradecer a S. E". o sorviço midn ~ · , 
preatado ao govemo e no paü, com :l. analyse . 
minuciosa. do.s desp~zas, 11ue se r~ferom a este O Sn. PAI>t!A FLJWlW (minist>·o da agricu~ 
mioisterio. tura):- O nobre depu~o declarou quo ~ re-

Não hesito, porém, em repetir o que disse : feria ll. tt·os vagas que se deram na ínspcctoria 
estou convencido de -que o nobre deputado, geral das terTas e.colonisação, e;. duas na se
"pe~ar da firmeza do .-u caracter c d<> segu- cre.taria de eata.do, acresceotnndo que o in
r"nça de suas opiniões fra neamenta rn·anifeSo teresse de provei-as era o de aquinhos.r amigos 
tadas, si occupasse, como eu desejo que occupe, políticos. · 
um lagar no go.,erno, modifi.coria. um ponco a Por defel'encia ao nobre .deputado decl:l.ro 
severidade, com que pretende. limitar as dcs- que quanto " inspectoria não indaguei, mas 
pez.... • qualito aos dous· empregsdos de. secretaria., fui 
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informad~ IJ:lle são conser\·adores, tomam ,parte . ~·.observações do nobre depÍltll:~~ silo !lll!ÍI_o 
nas eleições, 90zam como eleitore> de tod~ a .JUdicLOsa.s. mas nessa. parte niio wsso acom-
lib~rdade poHt1ca., da qutLl certamente durante panhal-o. · · · 
o meu ministerio poderão usar, como enten- Eu ent~ndo com o nob~e deputado qu~ est~ 
derem. est,.belecimontci deve sà vendido, ·e si acam&-' 

O ministro que tenha consciencia dos seus • ra l.!lC autorizar, eu o vend~rei do melhor moqó 
deveres nãó deixa de aproveitar as habilitações é pelo que julgar conveniente; mas não sob a 
de um cidadilo sl)m~nte por e>pirito de partido, pressão M um praw :ti~o, e da suspensão das 
salvo para e)llpregos de confiança, que ·requ~- despe~as do custeio. · · 
rem unidade de pensamento político. (A.paia- P:css' a occtlpar-me elo amdlio as escola~ 
dtis.) pt•aticns de agricultura. Ha diversas emendas 

Por minha parte declaro, que nas n:o,nelções ao § i• da proposta, que consign:dO(J:OOO$. 
teroi sempre lUl. maior consià~raç.ão o mereci- A d:1 c·ornmissão, sapprime a despeza; ~-utra 
menta, seja do ami-go, séjado ad~e:"Sario.(llfui- a eleva a 480:000$; e à terceira, que aceito; 
to bem.) rosl:lbcloco o quo foi pedido na pt•oposta. · 

Ur.r Sn. D>:PU'!",mo :-As repartições preGis:J.m · Sr. presidente, um ct·edito destinado a este 
ser reformadas. serviço póde ser m:J.l empregado, r.omo outro 

q n~lquor; rna.s .rccusnt• o credito, d·~sconheceu-
0 SR. PADUA FLEURY :-E' certo, mas a re- do a utilHade do serviço, ó que ~u não com

forma dou= r~partição não se faz pelo acaso prchcndo.(Apoiw.Zos). Diveryo;Srs. deputados 
da morte Go. despedida do empregado, ella •e de um e outl'O lado <h~ cnmal'a pedem, c com 
faz pela cvmbinação do habilitaç<ies, p·!lo est11do boas razões, que t1·atemos do ensi11o "gricola. 
e exame do serviço ·e pela escolha do pessoal e vetc1·inario. 
para dirígil-a. · N'um pai r. em que a agric llltura é a prin-

Póde ern umn repartição haver umo. vaga cipal industria o te~de ca<b vez mais a dcsan
muito sénsivel, e haver tl"Gs on quatro logar-es volver-se, não sei coras não so ha de ansaiar 
superfiuos. Qnem se dirigo a ca.mara ,i:i foi di- alg11mo. causa neste sentido. C:·oio, pot•ém, que 
rector de uma secretaria de estado, e sabe que iOO:OOO$ é quo.nti<c sufficicnte para inicil!r 
o stmrlço de lia pôde-se fazer ató com oito em- este serviço. 
pregados. A minha divergencia com o nobre Alguns dos nobres deputados proconis~m o 
deputado pelo Rio de hneiro só està no modo ensino praticJ; pois ó j uotumen te do que cogito. 
de entende'' a. lei ·ae {877; qnant.o <i sua ntili- O me!l pons:~méHlo nfio ó fund:>r um instituto 
dade estamos de accordo. scientifico, um curso completo de o.gl•onomi:t.; é 

Sejamos francos para o paiz e diante de umo. muito mo.ia modesto. Fic!l.t'oi s:Ltisfeilo si con· 
camara illustrada : o mn.i não consiste sómento soguh· Cl'r.!ttt• urna cacob-madi!lo' do Gpers.rios 
no grande funcciona.lismo, senão tambcru nu. O..:io;'ricoln.R. om (1 ur.1~ :1 pDJ.• dos prinei~ios llS'I'O
escolha delle, e nn deficicncia d~ ramuneraçiio. nomicos in<liKpon.~~voiH, s0j11m Ollllinados os 
O súrviço é sempre mal feito quando osempra- p•·occs~··s d·o cullui'n, o uoo o trnt1uojo dns ma
dos são numerosos o pouco habilitnclos ou t a- china.s o instrumuntos ngrico!"s, :L acÇiio dos 
cassamente remunerados. f{~rtilisa.ntc.~, o~ mnLhodc.H-t :~:ootec:hnicos, cin.Cõi--

Si um> repartição tem muitos emprogados, mo o syslom:J.Jll'OJ}OSto pelo distind.o p~ofissjo.:. 
mas insufficientomentc retribuídos, estes ni!o nal Dr. Nicolau Mo1•eim, no q@l os e:.:erc~ci~·s 
podem ter o espírito trauquiHo on1 rclaçi'i~ ás praticas, as opot·:cç~es do campo, a drenag:em, a 
suas necessidades ; e quando a in,iustiça vem iniga~.lio c outl'os trabalhos somelhant~s con
muitas vezes entibiar o zelo- <1o empregado, elle stítuem o principal ensino. · 
segue o regulamento, ma~ não l"a7. o sel'viço. Nilo p~dcndo desde já dotar· o paiz com um 

Foram propostas, Sr. presidente, duas emen- desses estabelecimentos scienti1icos, em :aue Úl. 
das ao§ qo do orça.mento. uma supprimindo e formam os grandes agronomgs da FranÇa, da 
outra restabelecendo a subvenção de 20:000$ Ito.lia, dos Estadodiuidos, tratemos"" ao men0~ 
para. o imperial instituto de agricultur:J. ba.hiano de facilit ar a diffc1silo de algumas noções ge: 

E' um estabelecimento antigo, poderi tet• tido raes com applicação pratica a agricultura.;·:i 
má direcção, poder a mesmo exigir alguma r e- horticultur~,á silvicultura & á iootechnia. ·· 
forma, mas tendo tantos annos dê exist~ilcia c As uosSa.s duas principaes industrias, a. agr~~ 
() ·apoio dP. ta.nt:is administraçõas esCla.r_ecidns, cola e a p_~cnar~a~ intima~ ente p~ula.s e:n~te 
eu não rue julg-o <Lutorizado a díspeilsú· a sub- si, reclamap1 com nrg~ncú1, a bem.- do .desen
venção que se at!irma ser a.ind:l necessaria·ao volvimenlO ""da dqueza publica e particular, a 
seu desenvolvimento. substituição da rotina pm· methooos racionaes. 

E', pois, minha opiniao que se adopte . .a A criação de nnimaes uteis deve estar unid~ 
emenda da deputação da. 'Bahia, a mais compe- à l.avoma, pois se ituxiliam reciprocamente ; e 
tente J.8.r& reconhecer a connnieneia desse in- portanto a zootechni~ e a vcterinario. d!JV~m 
stitó.to'; · · · · · ·· · · · · entrar no plano do ensino _agt•ic~la. 

Pil.ra o estabelecimento rlll"a.l de S. Pedro de Peça~ pois, o restabeleclffiento da propo~l:l. 
Alcantara,,na província do Piauhy, ped~se ria Apresentaram-se ·aua.s ClJ1e~<ol3as ã ver!!!!- ~!l 
prows!a 13:600$, e o honrado deputudo entende § 8<> -Acquisição de sem':mtes e IJLa!lta~-::-im~ 
que. se deve suppdmir esta des'peza. · dneçãõ de ap pa~elhos ag-J'1cahs e mel!lora1ll~!!l9 

Não julgo coliveriierite nem a suppre~sii:0 4a de raças jle animaes. A;simp)~s le~tura # ~!?i~ 
despeza, item a fii~ção do .prazo de quatro graphe d•monstra" llJ1portancl~ do ser~ço. 
mezes parà · ser vendido ·o· estajlelecirncinto; Um nobre deputad~ por 1.dirias .Gerã'es; #~~!! 
ooml'l se indica em outra emenda. · · · ·· · . amigo, . propõe que · se "lhe ." ~di~iSil~~rp 
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100:000$, especialmente para o melhoramento 
das raças de gado va.ccum, cavallar e lanigero 
na sua provincia. Mas o honrado deputado a 
quem tenho a honra. de me dirigir, entende que 
esta verba, para a qua.l se decretavam anterior
mente 20:000$, deve ser rcd111zida a iO:OOO$, 
com o fundamento de que nos e:s:ercicios pre
cedentes, não se gastou mais do que istGl, e 
porque não lhe consta que o governo t1·ate de 
melhorar as ra~a.s de a.nima.es. 

Sr. presidente, a quantia de 18:000$ para 
um serviço como este, quando a ~gricultura e a 
industria pastoril tanto pracisam dos auxílios 
do governo, é uma quantia insignificante. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- Não é nada; 
o melhor é supprimir. 

O Sa. PADUA Fr.EURY (ministro da agri
cultura) : - Eu creio que o nobre deputado 
quer dizer que velaria. os 100:000$ para est9. 
verba; mas á vista de tantos serviços a que 
temos de attender, quando o governo pede 
apenas 18:000$, por que recus:u·1 O nobre de
putado diz que não ô nada, mas propõe are
ducção a 10.000$, que ainda é m<mo:.! 

Niio posso, porém, n.ccita.r a emenda ·dos 
100:()1)0$ com destino á pt·ovincia do Minas Ge
raes, em vista de noss:~s circumstn.nciM fmo.n
caira.s. 

Si acci.tass11mos osta emenda, torinmos de 
aceitar i!:lenticn~ paro. outr-as provinr·ias, como 
S. Pedro do t<.io lirandn cl;) Sul o Pnt•aná, r!uc 
tiio apropriadas IHio ao dcsonvolvirnoulo d:L IU
dustria pocu·wiu.. 

p,. ra . :L vol·ba-gvo n tu1vls~;~. proposta pode 
20:000:-;;, e o nob1•o dopuL:~do 1nd1"a a suppres
:,;üo dostn. doapeza, po1•rtuo .Lodns ns reparti
ções do ministcrio ua agriculLul'll. túm verba do 
oyontuaoll o fllgum:ts om somma muito supe
rlOr. 

Eu não comprohendo. Si o nobre deputado 
pt•opuzessc quo as dcspez:ts oventu:~.os do mi
nisterio da ugl'icultura fossem todas engloba
das em uma só verba, póde ser que eu com
prehendesse ; mas uma verba de 20:000$ para 
eventuaes em um rninisterio de obras e melho
ramentos materiaes, creio que não podia mere
cel." a o\lposiçio do nobre deputa~o. Ha evon
tuaes, e certo, para outros serviços ; eu. creio 
mesmo que em. rela~o a algumas das verbas são 
muito procedentes as refie:s:ões do nobre depu
tado sobre o modo de organizar as ta-
bellas. -

Com referencia, por e:s:emplo, á estrada de 
ferro D. Pedro li, põde-se notar 9.ue em um 
órç.a.mento de de~peza de 7.090:000$, so peçam 
a titulo de Cl'ped1ente, suppr1mento cie material 
e eventuaes 2.080:000$ sem uma unica expli
cação. Çomprometto-me coin o nobre deputn.do 
a examtRll:r esta verba e , a. apresentar mO.is 
clara expl1cação desta. e de ouLras despezas. Jà. 
vê o nobre deputado que a. minha idêa não é 
contrapor ãs suas observações uma negativa . 
não, ha. diver~encias em alguns pontos, mas e~ 
outros eu ace1to e agradeço as observações do 
no?re deputado como um bom se1·viço feito ao 
palZ·e ao governo. (Apoiados.)· . 

S. Ex. refere-se ta.mbem á despeza de custeio 
do Jardim da Praça da. Acclama.ção. · · · 

No § 12 da proposta pedia-se 48:860$000. 
Esta verba já està reduzida pela com.missão 
a 38:200$000 e eu aceito a reducção. O nobre 
deputado, porém, propõe a suppressão, passando 
para a camara municipal da côrte o encargz: da 
conservação do jardim; e adduziu considerações 
que em thesc reconheço procedentes. Outros 
jardins importantes, ponderou S. Ex. estão sob 
a administração da camara municipal~ e as des
pezas municipaes devem correr por conta. da 
municipalidade. 

Mas logo acrescentou: eu sei que p3la lei 
de 1835 não damos á camara. municipal muitos 
impostos para as su:ts necessidades, e é por isso 
que ainda hoje se póde tolerar que outros ser
viços municipaes estejam sob a direção do go
verno. E concluiu observando que si todos os 
impostos de caracter municipal estivessem a 
cargo d1 camara, poderia ella talvez 0bter uma: 
rcndJ. de dez mil contos ; mas, permitta-me 
S. Ex. l)erguntnr-lhe: emquanto não chegamos 
a esse estado prospero das finanças municipae~ 
não é natural e rar.oavel que· quem construiu o· 
jardim, o conserve e inspeccione '1 

O nobre cleputado inàicou ató um excellcntc 
recurso, de que poderia lançar mão a cama.ra 
p~ua occor1·er a essa despcza-o do imposto 
sobJ'e carris ut·bnnos; porém por mais que eu 
queirn, não posso aceitar a. sua. emenda, porque 
ainda ha ouL!•os serviços fó1'n da administi·ação 
municipal crn razão da insufficicncia do seu 
orçamento. Eujá. tive occasião de dizet• que 
o ja.r~im ua Pl'llça da. Accla.ma.çãe 6 esplcndido, 
é um dos melhores que tenho vist > ; mas para. 
que ello proencha os seus fins, o sej:t bem ft•e
quentado, precisa não sô de uma intelli
gcnto e zelosa conservação, senão tamb()m do 
outros ·mclhoramen:os. 

E cu peço a V. Ex. pel'Inissão para lemb1•ar 
um ap:u•te, que ouvi, do nob~e deputado P2r 
Minas Geraes: -em b1•eve, d1sse S. Ex., nao 
teriamos mais jardim. Concordo, porque esses 
outros jardins, que custaram aliàs sommas avul
tadas, não t.ern a mesma conservação que tem o 
da prãça da Acclamação. _ 

O S11. ANDRADE FmuEIRA : - A população da. 
côrte que se quei:te de si, por não saber eleger 
vereadores. 

O Sa. PADUA FtEURY (ministro da agricul
tw·a):- Em relação ao corpo de bombeiros, o 
nobre deputado propõe que se reduza a 280:000$ 
a verbtt de 340:000$, consignada no§ 13. 

Nã).posso aceitar esta emenda, o regulamento 
já. foi sujeito á apreciação desta augusta camara, 
trata-se d~ um serviço importante, contra o 
qual não têm havido I'eclamnçõcs. 

A economia que se propõ i não ó grande, e 
parece-me de melhor alvit!'e aceitar a proposta 
do governo, fazendo-se posteriormen~e · qual
quer reclução, que a expcriencia aconselhar 
sem prejuizo do serviço. , 

Pelo mesmo motivo não aceito a reducção ~a 
verba destinada aos :fiscaes da illuminação pu
blica. Tratando·se de um · serviço que tanto in
teressa ao publico, e que ·de dia. em dia vai to
mando maior desenvolvimento, não devemos ser 
parcos nos meios qo conseguir que-aeja. bern 
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· fiscalisado. Os melhores serviços· sem fiscali
sação não medram. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - Além do en
genheiro chefe, l3m 4 aju.dantes, 2 auxilin.
res, etc. 

O Sn. PADUA FLEURY ( minist1·o da af)1'Í
cultura ):-0 apat·tc do nob1·e deputado con
firma o que e11 disse no começo do meu discut·so 
q ueos . serviços attinentes ao ministerio da 
agricultura se foram subdividindo na curte, c 
sendo confiados & n.dministrações distinctas; 
pelo que pe:lem uma r-eorganisação, mas em
quanto ~sta. não fôr autorizada e posta em exe
cução, emquanto cada serviço tiver um~t I'Opar
tição especi:tl, é indispensavel continuarmos 
com as dospezas desse pessoal. 

Pelo que tenho examinado no pouco te!rl]'O 
em que me acho na gerencia da p J.sta da agri
cultura, entendo que devemos entrat· em um 
g·rande plano de melhoramento, unindo todcs 
os serviços. 

O Sn. ANDRADE FrGUEmA : - Se!'á meio de 
não fazer nada. 

O Sn. PADUA FLEURY (ministro da a(JI'icttl
tura) :-Infelizmente o nobre deputado quo me 
anima. a indicar algumas medidas, diz qt:.c nn.da 
so fa!'á, e nesta rnn.t·cha é impossiyel pt•opôr 
cousa algmna. 

Tambcm n:io posso acnitat· a supp:·cssão pro
posta. dos ajud:mtcs dos ong·cnheiros fiscae!j elas 
cstt·adas tlo fot·ro d t Bahia, Pcl'llambuco c S. 
Paulo, o a dos cscriplurn.l'ios, sendo n.ponaK a 
economin. d .! f5.:000$ mn sot'\'ÍI?J t:io irnporlanto. 

Ha, porótn, uwa emend:t 1[110 aceito; ú a 'tuo 
so rcf•: l'C n. suppt'•!ssiio d:1. quantia do :lO:O:Jfl$ 
para. stq t•anuHH:l':trios (b coulttbilidatlo rb. es
trada :lu fct·ru D. Pedro li. 

Só a paltwt•;t supt•anumcrn.rios, rtuanclo lm 
uma ropat•Lição especial dwconlabilidado,indica 
::~. conv•mioncia da su ppt'C<s:io. Nc:slc ponto 
não consullci senão a infot·maç:Io do nobt•c dú
putado o, confiando no seu pn.Lt·iolismo, sou de 
opinião que a verba deve ser suppt·imida. Ir<to 
contil-mn. a má. ot·ganização da· tabellu. que devia 
ler outt-:ts especificações, como det:;rmin::t a lei. 
Eujá ordenei que se clesenglobn.ssem as des
pezas, para que fossem apreciadas detalhada
mente. 

O Sn. ANDRADE FrGUEIRA:- Do exame que 
pude fazer achei estes 3CT:OOO$, o resto é impe
nctr-avol. 

O SR. PADUA FLEURY (rninistro da agricul
tura) :-Refel'indo-me i estrada de ferr-o D. 
Pcdi·o II, cu direi 1llgumas palavms sobro a 
omenda apresentada pelo noht·c deputado pelo 
districto de Vassouras, no sentido de ser redu
zida. a tarifa do cafe, e bem assim o imposto do 
exportação. 

de Sobral er.1 excessivo. e attribuiu o excesso 
ao numero extraordinario de empregados, pro
pondo uma reducção de 30:000$. Não 1Josso 
aceitar esta emenda, e devo inform'lr a S. Ex. 
que o pessoal d .tquella estracl .t não é ti':o nume
roso como o de outras. 

O Sr... A:->DRADE FIGUEIRA:- Basta ler a. t:1-
bella para ver quantos empregados para uma 
estrada. p~quena. c sem trafego. 

O Sn. PADUA FLEurs (ministro da agricul· 
tttm):- A estrada tem mais de 00 kilometros 
em trafego, 0 o pess·oal e o mésmo que o das 
estrad:ts dCJ Baturité e Paulo Affonso com a 
clilfer:.•nça do que se emprega na construcção 
dos ultimas 30 kilometros, que devem ser con
cluídos brevemente, e então poderá ser dispen
s 1da essa parto do pessoal. 

Quanto i:i. est•·ada de Batm·ité, nada justifica 
um córte nas despez::~.s de administração, tanto 
mais quantoS } dà a cit·cumstaricia que S. E::s::. 
não calou, de fazer essa estradtt todas :1s suas 
despe7.as àe custeio, c realizat· pat·a o Estado 
uma. renda regular. Est3 resultado, é certo, 
deve-se em gra.nde ptwto ao engenheit·o quo 
S. Ex. mencionou bolll'os:tmente, mas espo1·o 
que a estrada continuo n. dar a mesma renda, 
cmhora sou a dircc\.ã> de outt·o cngcnhcit·o, o 
não podemos desde j ;i t·cdu1.ir o pessoal. 

O Sn.. A;o;tm .\Dl~ FJGUI!:m.\:- Tambom é 
~~xagct·n.rlo. 

O Slt. P,\llU.\ Fr.EUn.Y (minist1·o da agricul
ltm.t) :- P()(·düc V. Ex., segundo as infot·
cuuçõol:l •JUO Lenho, c winha p1·opr·ia observa.ç:1o 
na pt·ovinci;L, essa estrad:t é n.dministrada 
ecouomicnmonLe. c um do.> f:tctos quo honra o 
c:x-clil·oclor ó o 1!0 lmvct• }11'0\)0.sto c sustrmtado 
co111 empenho não sü a rcducção, do pessoal, 
tnas t:unbmn a do; vencimentos. 

TJ'<J.t:trui ngo1·a dn. verba-Obras. Sr. pre
si•lonlo, as dcspc;t:as IJUO correm pot• esla verba 
si"io n:; r1uc m tis mo pt•coccupo.m. E' pat'.L ella 
que cspocialmcnto convergem· as. aspirações das 
pt•ovinci:ts, :tlé certo ponto justificadas pelo 
nosso imper!'oito systema de distribuição de 
impostos. ·-

Eu sei da opinião do nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro a este respeito. S. Ex. entende quel 
as províncias esttiõ bem dot.1das c se oppõe ás 
reclam·1çõee de alguns honrados deput:1dos 
que injustamente pretendem equiparar as des

·pezas do município neutro ás de outros muni
cípios. 

Não; a d ' spezn. do município neutt•o é espe
cial; mas t·•mbom recusar a uma província 
importante um melhoramento de indeclinwel 
Mccssid:~.de, é responsabilidade que eu não 
tomarei. 

· Qu.anto á. tarifa, sabe o nobre' deputado que 
ha um~ commissão encarr egn.da do e:m.minal-a, 
e o governo aguarda o seu trabalho p::tra auto
rizar as possiveis reducções ; quanto 2.0 direito 
de exportação! a emenda terá. cabimento quando 
se tratar da receita. ~ .. 

J;:ncontt·oi ost., systema. em ambos os ro
gimons, liber:d e conset·v~dor ; hn. obras pro
vinciacs o até municipaos feitas pelo governo 
ger:tl c votadas om todos os orç~mentos. 

Si o systernn. é bom ou tlla1J, os nobres depu
tados o dirão, ma> clle existe ; e não se póde 
exigir do ministro que ha i5 dias assuxr.iu a. 
direc<;.ão da past:t que proponha j:i e de prompto 
no orçamento, quando no orçamento não se ·or
ganiza, a. e~cl~são de todas as despezas de 
cllracter provmctal. 

O nobre deputado pelo ifo districto d&,,Rio de 
.Janeiro notou que o credito destinado :i estt•ada 

-v. vr.-19 
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Pois 1lodemos responder por negativa ahso- O .Sn. c,,)t.\.RGo:-E' uma aut<)riza.çílo ao go-
lut;a. :1 u tua proviucia como a d.e Pcrnu.mLuco, -venm. 
quo.udo elh reclama um molhoram<>nto indi•- 0 SR. PAl>UA FLI>lil\Y :-A au\orizo.çilo 6 pl'•;-
pcnswcl '? Pode moa dizer ç. provineia do Rio mo.tura. 
Grande do Sul, · por e~em,,lo, a bat•ra aão se 
melb.o~a. o Sr. 1-hwksha.w opiu. .. que é isso O Stt. CA~f,\D.G O :-E.' para não perde~ tempo. 
impo..,ivel '1 O Sa. PADUA FLEORY:-Si é para não perder 

V. Ex. ouvh1 as ~or.os <•.lequentcs dos n·>hres tempo, eu poço ao nobre deputado que com
depu todos por aquclla. provinci!l que deeh- prehendn. h~m que a minha responsabilidade ó 
rarAm: ó necessidade tal r1tl0 nós não rc>r>on- q11anto ~o estudo. 
demos pelu tr~nquillidadc pablic,,, si fot·mo• A primeir;; pat·tc dcsto. emenda, cornquanto 
doo~ttoadi<lo•. eu uiio possa desde j:l. orçar a de•peza e pax·cça 

Q11el~O crer~ Sr. lírcsidentc, na. slncctidade eYagei"a<la a que ·se p~opõe, considero impr>e
dcsta. dcclara.çii.o · E' uma PL'OYinci(). gencro.:.:a~ scindivcl, não s6 polra o serviç.o necessa.rio e ur- · 
uobrc,na. vang•.w.raa. do imperio; uma provinci:t gente do melhoramento da. ba.rra, senão tambem 
<[UG nas rnc•cce gratiàõ.o, 0 que 1•cdo eomo para os estados, r .)COrrendo do Sr. Hawl;sh;nv 
primr.irn. naeossidadc o mellloram:nto ria barra, talvez para 0 prol_},rio St. H•nvk3ho.w .. 
por ond~ se faz q ua.si todo o sel.l conuneecio. 

Eu tenha ouvido particnhrmon te alg-uns Eu tenho conversado com p~asoas compe • 
honrado:;; UepuLa.dns clir.CJrcm; não conhecem ., te:: t-;s dn nossn. at•rnada. que assev~1·arn s ar a 
b::.trl'a, fn1L'\m Jc ouvir, oulouvãn~-sc na prefc· br.rra i!J-1Lll'atica.vel; mas. senhores, sabemos o 
1-oncio. do.do. pelo s~. tlo.wk'h"''' ao PGrto <\M, q_n o é ~jmzar d·; um scr\'iço sem maior o:mmc, 
TorJ"es; m-as. accroscentam, os L!) distinc. ~o 13n~ r!; o rluc· é a re~ponsabilidadc! o credito de um 
g~nllciro esteve a.lll pouco tempo, l'a~ecc i " íun.ceion.ario ou do um cidadão qualquer que 
pensar de outro modo, porc1uc <lcch1•o. cst~r vai decidir uma qnostão · 
11rom pto pru.·o. f:~>.cr o se·; v ic;o. Si os nohres deputados clamam por este me-

Confcs~o. Sr. \Jrcsidcntc, r1uc 11rco tenho rh,los lhoramento, conhecendo l1~m :1. su~ p1·ovincia, 
S1ti11.cicnlcs p::t.r::s. julg:ar d~ possibilido.dG da n:c~ nós _d•we.mos o.m:wog·n.l."' os moios p::ua rí3alizal-o: 
lhorar ~L LKH'i';l. do R.to Grand·; de mtal.; a s0\t1~· o gov·c!·no fará. o :;cu dC'vCr tr:l.bendo ao parla
f!l~e~· a·; n·~co:;.:sirlldüs do cmnmoJ•cto, nem confl:l rnen to o l"'e.sul t,nrlo dos cstuf\Os. 
na applica~.ão de :<tR"uns sy."lcm~s pt•opostos > S1•. presid mlo, e'.l cogitavo. de oJfCt·ecet· uma 
exemplo d\ls ndojl lados em vario> pair.c.>, por<jllC eme.nda, m~s não :> p1·oponho. Entendi~>o que 
as condições s.:1o Uh·er.i:t'~; nms :;;i:o o~ n.~p1·o- era tempo do tr!l.t&rmos da desobstrucção dn. 
son t~nVJs da pro,"Incin (lua chml!UU por cslo n:\rto do 1·~o S. Fr!\nelseo aciron do J~t.obi MÓ 
mclhoramonb, c qu'' ntó s·~ impncientum o SohradinlJO. Estapal'lc cst~já examinada por 
quando, coma 11m :los lllCios de solve\' o.~ d\f- ? eosou Cllmpcton.Lcs ; ji. houve um orça.mento 
fieuldatles, se lembra .~ con< l.ruc\'"" :la cstrn•l:\ dis':m qttO exagorado, mas hCl. O!ltro modesto. 
(lo ferro 1). Pcdt·o [. Coneord t!ll ~w <tU "l RC Sabemos q\le n :l. prlm~irt~o secção do rio S. 
faç.'l. ::t. estrada r1ue p11der:i. SCI"Vit• ao llOl'tC t.L~ F1·ancjscc>t da fO:r. st bar-rn. de Pir:o.n h;LS, .:.l nCI.ve
]JI'OYincia, m~- antes de tuolo <ji!Cl'Clil n. bn.t·:·~ 150Ç.i'i0 so r~z. Do Pir,tnh~ :\ .r~tobi trn.~~mo; 
do~;obo;tt·uicb.. Convc-a1, pois, t<Httar ~lg-mna. do con.:sLtuir lliHn. e::;kad;l do fol~ro, c1uc vac ser 
coua,j. ne.ill:!l scutirlo. tÜJc.l·Ln. ;uJ lra.Cago at~ llfoxot.U, tiivisa. lla pro .. 

011 nol:~ro~ dGputndos p~opUcm u~n;-. o~n ·Jnd:t l'"incia... 
qac contem l.lla plano gt·n.n·lio•~· Tem clla De .htob:i M Sobradinho ha 428 kilomotros 
clua!;; partes. O ti 77lnguas 1 q_lie exigem obras di: desObrstruc-

A prim~il·.1 <'.Utoris~ a dcspo•a de 84 ):0008 l(iic; mos do. Cacboeir" do Sobradinho :>.o So.!Lo 
com o~ tr11.halhos da dooobstt·ucção do. bo.r:•a. do do Pit·a.pór" o ~io olfcreoe 1.2.~ kilornetros ou 
Rio Gra.nds. do Sul ou l"J.uaesquBr obras provisa- 2.'39 lo:;uas qu~, e.om insi,gnifir.an.tes. rnelhnl'a
L'ias que r~cilitem o tu.ovimcnto c<nnmo'ci~l na· 01entos, permittirão navegação a v~por franc~ c 
q•1clla proviltci.a, e com G estudo de obeas ddini- ~cguro.. 
ti v~~:-; na metimíl. ba.rra. ou abe:;,·turs. dr:: um canal Oru.,si a no·ssa ~sph·.Jção ô c11egarmos, quauto 
que o..sseg ure :i provlncia fl•anca n~.vc.gaçã?. antes ~ ao. grandC! :·io., n~o ród" de. modo algum 

A s }gunda 1.\utori?.<> u gat•antia po1· 35 :J.nnos ser adaptado o consclho do nobre deputado pelo 
do jm·o max.imo de 6 •l• ao anno sob1·c co pita! iO• <li$ tricto do Rio <le hueiro. 
não excedente a 14,000:000$ <iue um~> emprczn· O prolongamento da estrada de ferr0 D. Pe
emprc.gue na construcç.iio das abl•a.s, orsando-so dro H, qu-e va.i ligD.t-se ~o rio dn.s V clh'i.\os ou. 
impostos especÍMB de wnela.gem e ttan•ito das mais convenientemente M proprio S. Fr.,.ncisco 
me•·cad.orias pora o Rer-.riço dos juros e <>mor ti- na v~sWJ. socç~o desimpedid:\, e o dn. estrada 
?.aQão dess~ c:t püa.l. d" Bahia q uc ja se aproxi rno. ao mesmo tjo nà 

Si nilo fosse, J>ermitt,m-me os nobres <l~pu- direcçiio do .Joazeiro, pO!!C<> a.b~ho o4 c~
t!l.dos do Rio Grand~ do Sul, rli•el-o, um~ injustí- eboeit·a do Sob~adinho, e por tanto ó. pequeno. 
Jic~.-el dcsconfumço. d•l quc,~mbera concl~.ticlos os distanch daqueUa parte Mvega.wl, são apeia
estudos, o serviço não se faria., o• nobres dopu~ dos, segundo creio, po1· tod& " cama.ra, pelo 
t:Hks rocoahecori:tm o. co!lvcnioncin. de s11p- tJBiz intol"o, camo n!lll.l ret~ibuiçill:> de tantas 
primi~ os\<1. s3gund> pwto. . despeza• ain·do. ni!o productivas. (Apoíarlos.) 

Autorizar sei"Viço que ~inda não é conh ·cido, \ Para frátVj ucar o. part.e. comprehendids. entro 
sc•·ia doere lar a execução dolle antes de Yeri- a Cachoeira do Sobrinho e o J atobá, ponto oor
ti.cad~ o. suo. exoquibilid~de a juizo do pcsso:~.s minal da estrada de ferro de Paulo Af!'onso, 
competentes. .. <J"C ja lhe ti.co. o. 33 kilome\ros, é indispensavel 
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autorizar-despczas orçadas em cerca de 715:000$ 
pelo engenheiro 1\filnor H.obert,, qua Msse or
çamento comprehendia ig1Jalmente :-.· o.cquisição 
de dous pequenos vapores. 

Semelhante despeza, bom como a do melho
ramento da bura do S. Francisco, é de caracter 
geral, e pelas informações do que dispomos, 
está no caso de ser decretada. M~s unicamente 
com estes dãdos, e entrando ha pouco p:1ra a 
administração; não me animo a ]ll'Op<ir tão im
porta.n b serviço, que atiás julgo de toda a ne
cessidade: a camara resolverâ. 

O Sn.. A. SPl>'OL.l .-Mas ha uma emenda 
nest1 sentido. 

OS.n.. MATTA MAC!uoo :-A emenda é muito 
aMpla. (Ha outros apartes.) 

O Sa. PADUA FLEUltY (min•:slrO da agricut~ 
tm·a) :-Perdôe-me V. Ex. ; qu~ndo t1·atar dct 
ost!•aila d., forro, occupa•-me-ei de; ta emendo.. 

O Sn. A. SPINOLA :-Se não fizerem M 

obras nessa parte do rio, dirilo·depois que a 
estrada d~ ferro de Paulo Alfonso não dá r8sul
tado. 

0 Sa. PADUA FLEURY (ministr~ ela a!~ricul
tura) :-Ha. urna emenda d> nobre deputado 
por Sergipe, autorisando a des:pe.zt.\ n.:wessn~ia 
par:t os repa.!'os ou reconst~ucção da. ;1\alain e 
pharolctc <b. lJat·ra do Coting-uiba, naquell::t 
provincia. 

O Sn CoELUO l~ C<~.)!Pvs:-N,;o fui eu quQm o. 
~presentou. 

O Sn. PADUA FL!lun.Y (ministro du. O.[JTÍc"l
tu~a):-Está nssign:td::t por V. Ex. 

0 Sa. COELHO lt CAl!POS:-E' equivoco da 
mesa. 

OSn.. P-tDu.I..FLEUn.Y (miaisl!'O da rk[VÍct<l· 
ltwa) :-Ent.üa foi o_quivoco. 

O Sa. CoEr.l!o E CA~n>os:-Mas o (Jtle pensa 
V. Ex. a respeito~ 

0 Sa. PADU"- FLEtiRY (m.i»ÍSI!'O da agricttl
tura):- Si o nobre deputado me expuzesse o 
esbdo da. 'üa.la.in c do p~roletc da. barra, ou 
lhe responderia. Não estive pt·osentc g_unnclo 
S. E:s:. f aliou, e este o bjec to não pcrtenc e ao 
ministcrio da agricultura. 

O Sa. MATTA MAC>LI.OO :-E~sa emonda.foi 
1wntern rcjcitad3o uo m·çamento d~ marinha; 
está ahi mal collocada. 

O Sa. P.LDU,l Furunv (•nin istro de agri
ctdlura :-Bem; foi um equh·oco. mas ou não 
podia deixar de lt'<lta.r della pon!efet•encia ao 
nobre deputado. · 

Sr. presidente, Ira tei da barr:. do Rio Gran
de. _Ha um serviço quo me parece 1mpt•es
cindivel : e o do po~to do Cc:wá. (Apm:adôs.) 

So fosse eousl>. facil, o meu de.>ejo serio. con· 
vida.r a. camara dos · Srs. dcputndos a Yizilat" o 
ee~rá. Não se acre:li ta .... 

O Sa. C.lMARGO :-E' como no Rio·Grandê : 
só vendo. 

0 -sa. P ADUA Ft:.EURY (>l'i"ist,.o da agri
cultura) :- . • . ([UO em um p.'liz adianktdo, 
em uma provincia que tantos cuidado> nos me-

rccc, e <tue tanto nos pe<ou, ainda hoje não 
h ajo. pc~to ; I} que e:dste não pass~ de uma l!il
seada ab"rta. (AJJOic(dos.) 

O sacrificio qu·; faz a populacão, o onus 
que soífl·e o commercio com o embarque o des
embarqu õ, é espantoso, nõo tem c~pEcação. 

O Sa. Ilh::noN :- E " o.gi'icultum princi
palmente. 

0 Sn. PADUA FLEUR Y (minisn·o da agdcul
tura :-Não sei mesmo se d8voria fatigar a 
att~nção da camara, e:s:pondo como s~ foz este 
sorviço. 

Carr,~gar urn navio no pOrto do Ceará scl'ia 
um ospcctaculo divcrtid!J si não houyess~ perigo 
c .não occasion•sse g1·anrles pr~iuizos. Todos os 
dias, 90, 100 homens, ctnasi nlls, carreg am os 
fuL·dos d.l. prniit .~ uma Jancha, a cgura p.or uma. 
espia i no momeÍlto em quo o.:.t car~cgaclorea se 
apt·oxiu.aru :i bncha, e.> vag11s os cobrem c os 
bt•llos s ~ moliHm c fic11m ~variados, si niio-sc 
pordcm totalmcn te. 

Quando prcsüli aquolla província, m>ÍS de 
urna vez passei casu:l!men te polo log~r do car
r0g-amenb das mercadorias, o presenci"va 
sempre um desses prcjuizos. A lancha depois 
so ~fa.st...'l. o v[\t Vlvm· t:~. ca.rga a.o fi(.\\'io, r1ue fica. 
a. gl'("l.ncle cli!:itêlllCi~"· 

O de~crub "''1 uo <las pessoas é igualmente um 
facto c nrioso e sing-ular. . 

O meio m::mos incommodo é. um cstrJ.do cJ.r
regarlD por quall'O homen". 

O Sn.. l'I'I~·J"l'ON~- E a~.si1u mo!lmo suj~ita n 
perigos. 

O Sn. PAn~.l F~"l:n\' (mi10istro da "[Jricul
tw·a):- ... " fnt.cnuo llma clcspez:c cxh•.>ot'lli
n!"ll'Ín.. Em PeJ•n:trubuco clr!sembarca-se po1· 
500 rs., mi:l.s no Ceou·~t um. i.nr:i·riduo uilo pôde 
desernharc;.u• no r-:c u anrlor scm:Lo po1• 1.0.$ on 
12.-;;. O desembar,~uo ó aincb pei01·. 

Quantlo cheg-uei :iquclla pt·ovincia oncon~rci 
n popuhçilo :J.indl'. som·cndo, mnit<"' G"Cnt:: des
locada~ nmiLos t:edidos de c1nprogo, ID\Iilas fil
milias rcduzidaB :l miseria. 

Eea meu dever cct·ccm· ns despezas de soe~ 
corras, mas Msallou-me log·o o pensamento 
do construir um porto que, dando accesso 
facil a uma das mais bellas cidades do lmperio, 
concorresse p~ra o nugmcnto d:> recoita da es
trn<la de Bllturité em clh·.)c~.ão ao into1·ior. Sobre 
c• te ponto entendi-me com os mcmh•·o• d:J. as
semblúa provincial, c cxpondo~lhes os motivos 
pelos quaes não podia n'lqucll" cccasião obter 
:un.:ilin dos eofrPs gern.cs para renlisar esse 
gr~ndc molhoralllonto, a mesma .asscmblca de
cretou nma lei a.utorisando o em prestímo, por 
_conta da provinci~. rle qunntia niio ox~odentc 
a 1.000:00~. o est:>bolcccndo n taxa de um a 
10 réis por kilog1'~mrna, courornle n l\Spocie ela 
mercudoria r1uc hollVCssc ck mnb~r~al' ou des
embarcar uo pol'to. 

Ess3 imposto, segundo os cJlculos feitos, 
.' eria snfficiento para p11gamcnto das juros e 
amortisnção do co.pital, quo eu tratava de le· 
-vantar, quando tive de retirar-mo dn provincia. 

Não conheço serviÇo mlis importante, neces
sidade q11o reclamo mai> vrompta satisfação 
do Y.ue a de UUl queora-m~r no porto do Cearn. 
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Os nob,·es do~utados 11or essaproviocia ap!'C
sontam uma emenda aut.orizan!lo o governo a 
~onceclor garantia, por i O anno;,d~ jur o de 6 °/0 
"o capital de 2.300:000.$ que uma empreza 
h~j" de cn:>prcgnr na construeção do porto o 
d ·, uma ~lrandêgn, e propond~ a creação de · 
impostos de ancoragem e capal~zia destinados 
ao s~rvi ço dos juros o amortisa~no dcs~o cn~ 
pita L 

A garantia, como qualquer çnus imposto ao 
thosouro, me fo.z hesitar ; rous dochro i cnm:>.ra 
que se hl serviço que, bem adrui nistro.do, n :To 
póde pez:~.r sobr~ o estaqo, é o melhoramento do 
porto d.t For taleza. 

O Sa. SeRAI'!Co : - Como o do Pernambuco 
t:J.a&be:u. 

O Sl\.. PAOUA F~E\i1W (1ninis1ro da agricul
tura): - Pernambuco l'rccis:t mel horar o se:.t 
po~to, para isso já tem sido apresent:\dos v a rios 
projecto.s, e cu :-ventei um<l. idéa que me pa~·cce 
aceitavol ~ quo tem dado bom resultado eru 
outros p;lizes. A Inglatêrrn, alóm do outras 
obr:J.s, construitt UH! quebra mar, aproveit3ndo 
o> cond~mn<l.dos :i prisão com l.r"'balho. Por
que P ernamuu co não ho. de cropre :;::~.1· nls ou;·as 
do seu pol"'.o os scntcncio.d"s •tuc j:~·r.c1u ociosos 
nas suM pri sões c na ilha <!c F em11ndo ~ Seri!l. 
11ma m edida util o morali~~dor<l.. 

A lng-b.terl':>. Hiio linh:>. abrigo }l:l.l' c\ sua ar
rnad:~. em toda r~ cos ta de suaste elo c:J.md da 
:Mancha, c o almiru.nt:ldo rccbma''" um porto 
o;wtificbl; :i, coma aqui, ê scn<pro r!mbal':LQ03a a 
questão dadcspc?.a : was houve onliío um homem 
cnergico, o cm·oncl Jebb, que se propo7. a con
::;Lruir umn. Jigcil•;:t. pi'i5l1o em Pot·tland com os 
condemnadoK que se :l.cluwam accumulndos nas 
prosigangns, contO aqui so accumulam nns cn ... 
<leias, c cons,:glÚil depois conslruit· o porto com 
o trn.hnlho dess•:s condc•nnados que do 400 ho
mens so elet•aram :l. 1.300. 

Em Portl!tnd ha hojc, depois do 20 anuos de 
ll'ab:tlho, . urn 'luobrn-mar que a lniga loda o. :l.l'
mad:l. uritanni<::l.. 

Er:t cslc o plan ' quo eu queria, e111 poul ' pc
q u~no, cnS:>iar no Gear :i. 

Ahi encontrei um engenheiro habil, o Sr. 
Foglare, quo m:ecntou perfeitamento um sys
tcm;J. de o.lcoVãs de ferro, cujo desenho lhe mi
ni.s: tr.ei,· c que s'3 pr~stam a. gu lrd:tr em i nteira 
segurança, e. n•s precisas condi~ões h y;;ieni cas, 
os presos 11. empreg-ar em ob1·as semelhantes. 

I:h en tre as emendas do nobre dQputaclo polo 
11• district.o do R io de Ja.ncirouma <1ue Glimina 
a verba de 30:000$ destin3da á ennaervaç1io de 
açU.des .no Cear~; e i sto peh J·a.zuo de não exis
tir em alli cons trucções eles~" na t ur eza que 
devam ser canse•· vad \S à custa do Estado . 

Orig-in~-se a emenda de um equivoco du ta
b~Jla anne:-ta ao orçamento, na qual se emprega, 
a ]J:l.bs ra - conservação ~ em . v~• co - com
m.is~o. 
· 'Está funccionando na pro\'incia nma cornmisc 
afio incu.mbida de estudar a pratic~bilidado do 
gt:an.tes rese rv:.torios que >'ttcnucm.. os ofi't~itos 
d.Q,fiagello d:> sêcca, conservando "' agua pre~ 
çisa: não sô para as neces3idades ordinlriu da 
vi,<:J.a., mas tam~m para a irri:;~.ãó dos. campos. 
Ja apresentou as plan.tas e or~mento de dous 

açuiles nos yalles de ltacolumi e S:U;;ado, c 
proscguo os estudos na comaeca ele Quixera
mobi m. 

Si o p~der l egislativo cnten.de <1ue convom 
ro:lliz~r taes coostruc~ões , como urn dos m.eios 
aconselhados para pr~venir os mlles ·da terrível 
calamidade a q_ue s:to periodicamente sujeitas 
o.lgumv.s . provmcias do norte, não é prudente 
suspenàer os estudos. 

Os nobres deputados pelo Ceat·~ propuzeram 
uma emenda, .autorizando o g"OI'erno a despen· 
der o. tê 200 :000$ com um de>ses.·l'eservatorios . 
Si !l.S nossas circumstaneias o pet•mittissem, 
não hesitar ia em aceitai- a; mas, n:o podendo 
desde logo começa\ a construcção, trateroos ao 
menos de completar os estudos . 

Ainda ha umt< emenda. do nobre deputndo 
pelo Rio de Janei~o, supprimindo a verba de 
8: 00_0$ consígu~d.·. ~ara a pintura das pontes 
da e1dnde do Rectfo . · 

Parece-me acoitavel : estas pontes j:i. foram 
constru.idas pelo governo ;;ernl, a província. d~ 
Pe1·n:lmbuoo quo as canse rve. 

P ropüe t<~.tn bcm o nobre dep utado a roducção 
de 10:UOO$ na verba pau acquisiçüo de pezos e 
medidas. 

Não estou h11obililaoo para. aceitar a cm~nda, 
reduzindo uma vm·ba que se justifica pela D.2-
ce~•id~do de fornecer o; pa d•·ve• :,s camat•~t• 
munici paes D.O\'Umente cre:tdas . Sem os meios 
de verificat• <JU'l é exccssi•·o. o. qu:tn tia. pedida, o 
=i• ou o posso r··omettct• ao nobre deputldo c 
quo dêspeudorei o m enos po<sivol. 

l~ntende S. Ex. qt1 , .c póde fazer o. re<luc
ção r!c 60:000$ na. verbo. eventuaes tla. rubrico. 
-Oln•ns-; nto.s 6 preciso considerar que e• ta 
Yerha, aliás de facil cxpl ic,ção, justifi~a~se 
pelas inunct:.ç<ies ,incendi~ e outros accidcntes, 
Clljos cs trago~ não podemos claculM preci
samente. 

Aceito, porém, a emendo., que supJ)rime a 
ve1·ll:t de 10:000$ pora .• erviços edraordinarioa, 
ineluid:l na dcmonstr~~-iio n. 4 . 

A propost." pede para o serviço do esgoto da 
cidade 1.512:80:)$. O uobr~ deput:ldo propõe 
<1uc so reduza a dcspcza o. 1.500:452$, não :tu
tori1.a.ndo a crea~.ao d·1 m:tis um engenheiro 
.njltdanle e m:li> mn, auxiliar . 

Eu aceit.o e;ta emenda . 
P ar:. o ""'''•iç.o de telegro.pbo... péde.~e no pro-

posta 1.80\l:400$000. . 
Propõ l o nol>J·c de}Jata.do, 'J.':'<l est:>. v.er~à. tse 

r~uzl\ :>. 1.630:400$, suprm mtdas as constgoa~. 
çües destinadas a;·construcção ,de um edifi..,io 
purn n r epartição con\Tal dos t elegraphos, no. 
córte, communicaç;1o .pneumatica e apparel hos 
meteorographos automa ticos, obra$ e medida~ 
quo nãc foram a indn r esolvid:;s pelo poder l eg is· 
~~~ivo. 

E'l n iio ltosito em adopt:J.•· a emenda, , q.uanto 
á primeir:l po.rte. Não sa trM~ iiÓmGnte de uma 
deepc.:l. de 'l00 :000$000. . 

O CllStu da edifica~iio onerari:1. os orç:~.montos 
fuhu·os ; e , como bem pondnrou o nobre depu" 
t~no, o verdadeiro edificio p:u·a o lele;:-•·apho ó 
o do correio. Quando ainda n<W ha. uma. cas;\ 
:>.propri:"l<>. p \1'::\ o p~rhmento, nem p~rJ. outros 
serviç.os imporb.n1es, ir dolar o t elegra.pho de 
uma. ·Ca>:>. . especial, . AO mesmo tempo que •a 
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susci~ a idéa da ligação 4os dous serviços-~ Na consignação para set·viço dest• natureza, 
corr:ews_ e telegra. phos-!sana avon~ura~mo-no. s, q ua Í':l toressa ig-unlmen. te a kJdo o impe rio, não 
e nos nao estamos em ClrcumstancuH de cot·ret• convemdetorruiuarque seappliquecerta~uan
aventuras. Decla~o com toda a franqueza e tia em beneficio do qualquor das pt'Ovineias. 
~ealdadQ que_ as refi_exões do n~bre _deputt>do me A distribuição p·lrtencc ao governo, e só 
mduzem a nao aee1tar a auto~tz9.vao, que pro- devA ser clictadt> pelos intoresses gero.os do 
punha para o meu antecessor. Estado. 

O noss? prim~iro empenho d~ve ser prolongar M11.itas vezr,s uma propostu, como a de que 
e concluu a hnha telegraphtca.; coruple~ada se trata, é um bom· conselho, u:na indicação 
ella, poJeremos então reunü· os dotls serviços autoPizada; mas distribuir no orçamento para 
sob uma 56 di~e~ão. _ a colonisaç.ão do l'rlatto-Grosso, ou para ou 1ra 

Te':'os o edllicro do con·e1_o que so pt0Sia província, seria mau precedente. 
perfeltamente para o est:J.belectmento do servtço Convenho, porém em que se autorize 0 go
telegraphico, tir~ndo d'alli a cai:s:a da amorti- vcrno, dentro desta' mesma verba, a renovar 
sação, que ficarâ a ~rgo de um banco ou do por mn.is ci11.co annos, o contrato com a socie-
~heõouro: . _ . dade colonisadot·~ de H:unbut"go. 

Orgamsada. converue1ltemente a acltmmstr~- Tenho as melhores inform •ções a respeito do 
ção ~o correio e dos telegr.•pb-os, polle~ilo estes modo por qu~ clla. se ha. desempenhado de sous 
serv1ços ser desempenhados ta.mb~m por se- compromissos, e promove o desenvolvimento e 
nhoms, como acontece n" Suiasa, nos Estados .o prog-resso dn colonia D. Francisca onde sem 
Unidos, c n'outros paizes eivilisados. E ' tempo garantia. do Estado acnba de fund~r ttm' en
que o chefe de fo.milia nfio seja o unico a genho central para~ fabrico do assu.car. 
trabalh1r. o s A F d' 

Assim teremos até um meio de recompensar R. NDR.\Dl!l r<TUElnA a um ~parte. 
algum servidor do Estado independentemente O SR. PADUA FLEURY ( m.inistro da 
de remuner:o.çilo onerosa p::~ru. elle ou ]!ara o a_qrict<ltu;-a ) :- Não compt•ehen_do como de 
thesouro; é e,nprcgar-lhe a familia em serviços sn.ltü so possa passar de um reg-tmen a outro. 
do ~enero a quo llle refil'O. Se Lemus wn set·viço bem feito, :1.utorizado 
J~lgand~ adoptavel est"' emenda do noure desdG 1849, pot·que não o autili.at·~ (.-!partes). 

deputado, eu não f•ço mais do que prever a A camnra fara o que entender; eu penso CJUC 
conclusão da linha telegr~phica, c a união dos o cont~_ato ,deve ser renovado. 
dous serviços- correios e teleg1·aphos. Mas Dn•c1 a"gumas palavras sobre a ca.tcchese. 
a par disto, venho pedir mais 200:000$ para o Esta vet•ba é antiquissima, pouco tem augmcn-
teleg-rapho. lado, porque ha vinte :mnos era já dcS0:000$000. 

O orçame!'to <la linht ~elegraphica _do ~:tró. O Srt. EsCRAC='OLLE TAUHY:-E' QO grande 
a.o Maranhao pela capttal da provmc1a do consequeneia p:wa o paiz. 

~~etlr.' cf !~~Q~~~~~~~O~o;!~:~o%~õ3ot;~,.: 0 Sn. ANDRADE FrGUl;IM: - N:io SO tem 
e corrente e:-tercicio; m"s o encarregado do despendido. 
serviço julga conveniente estender logo a linha O Srt. PAniJA Fumtn· (m.inist>'o de. a!lricul
o a tê Maranhão, e para isso ô noc:!ss:~rio que a tw·a):-,\l6 certo ponto taiYez esteja de o.ccôr
cnma.t•n ·consigne a verba toda, sem o quo o do com o 1tobrc dep.,tado. S. Ex. entende yue 
m"lerial quasi que absorve o pedirlo da pro- Jm indios indomaveis; penso do m~smo modo, 
posto.. Por experiencia vejo Cjuo aa construc- ruas pódc-sc fatót· t~lgum~ cousa em Í:<YOr 
ções ilemoradas e parciacs são muito mais da!Juelles que n~o o são, c que c um servi
cara.>. Quem tem de levantar um eaifici~ e o ço de humanidade empregar os meios para os 
faz em dez annos, dispend~ muito rn<~.is do. <J_"J.e chamar :i. civilisação. (Apoiados.) 
quem o conclue e'n um anno ; t:tnto mais que Como, porem, havemos nós de emprega!' essos 
nós csporllmos oacontrm· naquelle ponto a linha meios, enviar missionarios, mandai-os Yir da 
telegraphica submarina da Arnericn do nor te. Europu., t1•atar da sua aposentadorio, garantir-

A ~~speito dus torras p1:1blicas e colonisução, lhes a. subsistenda sem recursos pecuniarios 1 
eu quizera cedQr o log·o.t· ao nobre deputado 100:000$ não é muito para. todo o paiz (apoidos.) 
pelo 7• districto da província do Rio de Janeiro, A minha opinião antigu é estu, a e:~:periencia 
que tão ol.ignamcntc dirigiu a respectiva repar- feita não abona o system" do reg~lamento de 
tição.· QuJndo o Sr. deputado pelo H o dis- 1845. 
tricto dà mesma província propunha UJ!la A c~techese não se faz por brigadeiros 
emenda reduzindo o. "\"erba a 20i:OOJ$, aquelle nem por capitães honorario<, é feita pelosmi
sGu dis tincto collega não pôde conter-~e c con- nistros da religi_i1o (apoiados.) 
testou logo, prestando-mo as,im um boill ser- Houve uut ensaio müogrado, creio que em 
viço, por qao S. E~ .• melhor do quo ou. p~rin. i85!:l,quando ministro do imperio o Sr. Visconde 
explicar as necessidades da colonÍ.3\.ão. do Bom Ré tiro. Fazendo p1·evalecer o elemento 

Eu não posso ceder, ~onão qu:lnto nos 200:000$ religioso, ~stabe!ocer:un-•o varias nucleos ao 
destinados à construcçlío de uma llOspedaria, a longo do Tibngy,o do Paraná-pmerna,na provin,· 
cuja suppressão foi j:i proposta pdn. co:nmisslío ci4 do Paraná, maa creio que só restnm o de S. 
de orçamento. · JeJ'Onymo c o de S. Podro de Alcantara, tfu'igi-

Ha tambem :>qui uma emenda dos nobre" de- do• po1· missiona1·ios que tom prestado impor
puta.dos por .Matto-Grosso,autori?.n.ndo o dispcn- La.nt~s •orvic;.os (etpoiados.) Esta c.~forço não foi 
dio de 20:000$ com o setviço da colonisação .aproveitado, porque~ Por falto. de.inspecçãp, e 
des~ província. de mna fuca.lisação aeti-va e i.ntelligente. 
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O melhor servi~ abandonado, quando a eo
mara, o governo e a opinil'b nüo o attendem, 
definha e desapparece. 

O SR. C~:-;Tlo:-Dcva-se dar a inspecção aos 
biapo•· 

O Sa. PA:OUA FLEURY (ministro ela a!f'"iaul
tura):-V. E"'. tocou em um ponto importante. 
Lembra-me que o bispo de Goyaz, quando em 
viagem para a sua diocese, fallou-me a este res
peito, e autorizou-me a ofl'erecer os seus ser
viços no então ministro da ag-ric•ltura, o 
conselheiro Buarque de Macedo. 

O zelo com 'JUe o illu•t.t·e prelado ha 
e>Cercido o pesado ~inisterio do seu bispado, 
não lhe tem impedido de prestn1· relevante,< 
aerviços a catochese. 

Por suo. iniciativa I~ foram tros missionarios 
dedicar-se a tão difficil encargo, vão mais dous, 
e na roa.rgem do Araguaya,ha tah•ez 20 e tantas 
tl·ibus, umas quasi indomaveis, e certo, mas 
outras que podem ser catechisadas. (Apoiados.) 
Ha ainda um nucieo de escolas de pequenos 
indioo de que íallcu o nobre deputado pela Bahia 
notando não se haver colhido frucLo de taes 
instituiçõ~s ; mas o ensaio tr)ria vingado-, po--
deria ser apresentado como um especimen de 
catecheso, si ti v esse uma fiscalização, si fosse 
insp eccion~do por quem,como o actual bispo,de 
coração se votaose a este serviço. N~o posso, 
portanto, aceitar rcducção nesta verba (apoia
dos.) 

Eu f~ço justiça ao nobre deputado. S. E:>:. 
qu or redu.i1• a verb~, J'orq11o ou não ci do~l?on
dida, ou é mal empregada: é este o seu pen
Bamento. Não posso dar matar garantia a S. 
Ex. do que a minha vids.. . 

Eu que1·o animar estr. serviço, farei lodo o 
possivel para [>romovel-o ; o, ~omo confio mais 
no pessoal quo conheço do que naq uelle quo 
mo dão, posso declarar que a provinch\ de Goynz 
tem uma garantia em mim para c~tc serviço. 
Si a camara b.abilitar-me com cstr. vr,.ba, tra
tarei do melb.oumento em todas as províncias, 
porém mais especialmentCl om Goyr.z. Depois 
de cmpregll.do.s os recur~os, cu direi ou o meu 
succcssor: aqt.i tem os resultados do ensaio, 
foram perdidos como os outros, ou aptoveito.ram 
por ter sido melhot• a organização. 

Não é possivcl que um paiz christilo, e paiz 
novo que ~de emigração varrendo mtütas 
vezes as ruas das cida~les populosas da Europa, 
dei>:e de buscar pessoal proxiruo e menos caro, 
os primitivos incola.s, chamando-os ao gremio 
da ei vUização. (Muitos apoiados.) 

Ha uma prClvenção o.ntiga· fundada ,na luta 
dos brancos com os vermelhos, houve abusos 
e eates abusos deixaram. uma tradieção nas fa
milis.s, que somos inimigos dos indios, ·e elles, 
selvagens, apontam o arco e a fiexa pa>·a aba
terem o animal e ab~tom o branco. Ha índios 
que cedem aos meios de persuasão, .outros mais 
altivos nunco. cedem. Entregue-se a inspccção. 
•uprQma desse serviço aos bispos, empreguem
se missiomrios, e este serviço póde dar grande 
resultado, mns pa.ra obtel-o não devemos recu
so,,. os meios ma.teriaes. (Apoiados e apartes. 

'Jratarei agora das subvenÇões às compan hios 
de navegação a vapor. Ha variaM e!llendas. 

· Uma indica 12:000$ para a navogação no Rio 
N cgro, na província do Paraná. Este servi~:.o vai 
se1· iniciado .. Ha outra subvencionando um 
vapor de reboque no Rio S . Francisco, liegundo 
contrato feito pelo presidente da província. 
Julgo acei tavel esta emenda, mas tirando-se a 
designação doindividuo.O serviço é impor tanto 
(Apoiados e apa1"tes .) 

Ha outra emenda que eleva a 24:000$, a sub
venção concedida o. companhia sergipana de 
navoga~.ão a vapor, obrigo.ndo-sB a mesma <lOm 

panhia a fazer o serviço de reboque nas bar
ras de S. Christovão e Estaneia. 

Com esta companhia ha um contrai.? feito o 
anno passado. Nesso contrato obr1ga-se o 
governo a pagar a aubv~nção . a.nnual de 
12:000$000. 

Creio que a experiencia ainda não esta feita, 
entretanto pode ser aceita a emenda. 

Os nobres depubdos por Ma.tto Grosso offere
cem urna emenda, autorizando a subvenção de 
15:000$ a com par hia. de vapores e_mp_regado~ 
na navegação interna daquella provlllCla entre 
a cidade de Cm·umbá e a à e S. Luiz de Cac ereo, 
villa de Miranda, S. José da. Hereulania e colo
rua de S. Lourenço. 

Este serviço en tranca-se :aa navegação do 
rio Para.guay, n'uxna. p rovinci"' remot:\ . Pedecoc 
uma quantia. de 15:000$; peaso que é accei~ 
tavel. 

Ao occupar~me com li. v~rba-correios, devo 
uma o:.:plieação no nobre deputado p~Io 11 o dis
tricto do Rio de J~noiro. S. Ex. notou e notou 
bem que algumoo a xplicaçueo das labellas não 
emm concebidas na linguagem mais conve
niente. 

Devo dizer no nobre dep~to.do q~e Ol'dina
riamente, d,lda a combinação do ot·çamea
to, a rcd~ção d~s tabellns é revista por um em
progado, que é o chefo de• te servi~o " di•tinc
lo funccionario muito conhecido. Acontece, 
poróm, escapar tuna expressão menos propria, 
como n de que se tri\ tiJ., na qual aliás nãO se 
deve cnxer~ar uma censura, e sómen te a in
tenç~o de justificar o augmento da verba pela 
insufficiencia verificada da que fót•a vot~d~ 
pata. occorrer aos S()rviços já autorizados. 

(H a wn aparte do Sr. Ar>dra.de FigtJ.eira.) 
Si o corpo legislativo não votar a verba, cer

t:lmente que o so1·viço não se fnrà, mas não 
seja. uma oxp>·essiio mal cabida o motivo de 
recusa a um pedido justo. 

Em relavão a essa verba ha dive1·sas outras 
emendas. Uma. propõe que as administrações 
dos corr~ios das pl'ovincias de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul e de S. Paulo sejam elevadas á. 
1• classe, e á 3• a. do Paraná. . 

O correio de S. P,mlo j á. foi elevada a 1" classe 
peh lei de 5 do Novembl'O de 1880 e n essa 
cio.~ começou a funccionar desd~ o 1 jde J nlho 
do anno passado. Foi .isso de lod~ ~ jus~iç~, por
que depois do do Rio de Janeiro, que t·ende 
648:000$, o de S. Pa.ulo é o correio; q_ue rende 
mais, rende 261:567$. Mas a Clmend:l. tndica a 
elevaç~o !i f • .clas•e do col'l'~io de S. Pedro do 

. Rio Grande do Sul que està nà 3•. 

E'·ae toda ajus~iça. 
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O Sn. ANDRAD~ FIGCE!I(o\: -E" um salto Sr. major J\Iuua, ó um homem de grande m&-
morl:u. reeimento. (A.poiados.) 

O Sf\. PADUA FL'&URY (mir.ist.·o ela agl"icul- O Sn. BEzERRA DE Ml!NE•ll• :- E" um dis-
tura): -E' o s~ho dos al garismos. Apenas se linc tiasimo servidor do Es tado. (Apoiados.) 
I'Oparn umn injustiç~ feita á província de S. l?e- O Sn. PADuA FuuRY (mÍ>t i~t~o da agricu l· 
dro do Rio Grande do Sul. ·· tu•·o.):-Começa, porém, a vogar a. DJ?iniãe de 

As administrações àe i • classe que temos que devemos vend"r a fauri ca ; Lnvoca-oe 
~ctualmente, &>10 a de S . Paulo, que rende como jn·incipio aiJ>oluto, que o governo ó mau 
261:000$ ; a de Pernambuco com a renda de administrador. 
91:000$; a da Bahia com 70:000$()00. Eu não me inclino :is proposiç15es a.b1:0lu t.."IS. 

Não sei · porque-a administração do correio do Si depois do organizado o serviço, entende~mos 
Rio Grande do Sul que rendeu 90:600$, h:. de quo niio podemos administrar a übri~, resol
ficur om chsso inférior ás ele outras adm.inU.. vecamos a vonda ou arreudamen&o delb; mas, si 
trações, que r enderam 91:000$ e até 70:000~'()(). pudermos possuir um ostabelecimClnto naquel-

Tambom é j usta a elevaçio da administração l as condiç(Jcs. por <[UC não o havemos de Grga-
do correio de Paran~ à 3• classe. nizar ~ 

O correio da província do Paran:i. rende Pois bem ; ostou ha pouco tempo no millis· 
fl0:348$ e estã na 4" classe, entretanto que o tQrÍo; não poil.ondo ap ro:.imar-me do Sr. Murs;., 
da província do Ceará com um~ renda de. · · · · · mandei-lho um Lclogrnmma, o roeebi a res
i5:\J1i$ cst~ na 3.• poRta hontem 1\ noilo. Diz-mo elle que para. 

Outra omond~, assigna.da pelos nobte.< de- mont1r-so a fnbt•icn pr!ldsnmos de 580: OOO;i; 
puL~dos por Minas Gernes, prop·cse a elevação d qu~ntia q110 nno mensau~m. · 
ia. ebs•e da adruini~traçil:o IJ'eral do< correios 
tlosm provin~ia. Para j llstifical-a., blll!ta con- O Stt. AIIIILAL\DO DE ]jmTO :- (,) dobro não :l.S-

sidcrar ~ue o correb de Min:u; Geraes rende sustaria. 
100:0<JO:íi, e portmto mais do que os de P er- O Sa. P ADUA FLEURY (mi>tistro da agricul
nambnco o Ba hia que são <b i" classe, e o do h•Ta):- Niio m~ a!ISostn absollll3.mente, porquo 
Rio Grande do Sul, que pretende sel-o. um cstabalecimonto dossn. ordem não se póde 

Em relação ,;. verba- Museu n:tcional-, o montar aem dcspoza. ("tpo iados.) 
nobre deputado pelo Rio de Janeira a quem Ouvi a dois engenheiro• distinctos, que não 
tenho a honra do responder, propõe a reducção s~ empregados llcssa fabl'ica, e elles me dis
dn p•·opost1 que li de 76:360$ n 7G:OOO$; isto é, seraru que o ferro é de primeit'a qualidilde, que 
UIM clliferelt~a para. menos de 6:360$000. ViÜG a. pena organizar a f:.brica. 

Eu sei que com est..'\8 p~quenas parcelhls se Portanto, qualqu~r verba que a camarJ. en-
faz uma grande quantia ; mas S . E:s:. tsrnb~m tender yotar pal"'J. este melhoramento, eu pro
salJo qu~ o museu de hoje não é o ru•J..,eo de curarei ;:~pplicu bem. Declaro que tenlio o 
hontom. desejo do fazer alguma 001.111&, no sentido de 

o Sa . ANDRADJI FIGUEIRA da um aparte. melhorar o estabelecimento. 
. . . . . . '() nobre presidente do conselho, o Sr. Vis-

Naturali~ms vmJ<lntessi!o hom.en~ habtli~dos conde do Par.lnagu:i, que ha. pouco o visitou, 
quo ·~ de<hc;am :Lo~ estudos S'E!?logtcos e !"'ne- . pensa do ruc3mo modo, e me a nimou a tr11zer á 
ralogtcos, a bot!l.!ltca: zoologta., que se mter- , camarJ. d,os Srs. deputados a impres~ão que 
nnm pelos nossos s~rtoes para os conhecerem.; o ' tenho, o e qnc não podemos nos des fazer dessa. 
os Lorn ·1~em _conhee1dos a hei? do progresso nao fa.brica, como do cstabelecirn~n to de· S . Ped1·o 
só d" scLenCHJ., mas d~ pr opr10 ·pa.Lz. de Alcanto.ro. onde outr o semelh:J.nte. (M ui to 

Um dclles escrcv•< u uLe u m trabalho mu!to in· ben•.) 
torcssante sobre a eos~ do norte do Brazil. o Ainda não foi org!l.nizado o. fabrica. Ella 
Sr. Hebcrt Srnith,que está o.gora no Rio Grar.de per!enceu ao winisterio da· guel'!_a ; estel'e 
do Sul ~ vai para :Matto Groaso. mntto tempo em abnndono, como. estão os phos-

Eu entendo q ue o governo Ii.ão póde aceitar pha~ do cal na ilh:. Ra.ta,' o outra.s riquezaa, 
esta r~da.cçi!o s~m de alguma man eira contra- quo, P0~ fal_ta do. recur;;os espotacs e j)Or 
riar o descnvolvim'enlo de um estabelecimento ontras Clrc~tanc\as, amda .~"" foram explo
imporhn\e muito b~m dirigido por funcaiona- rad:>S, o eon_b nuam des&~rove!.~d:>~-
rio em quem todos temos confiança, c fi'lue o S~gundo 1nforma o d trector, suo urgentes 
nobre de~a.tado sabe ndo que a desp., za por elle " V.ttrJQS melhoramentos, a condusOCo das offi~ 
proposta Jà foi glosada em 8:000$ na secre- ctnas da fornos altos e respoet1vos appar~lhos, 
ta ria. do. de refino, da de arame e fio telegra.p~co, e 

Segue-se na. propo•ta a verba. destinada. á algu~as obras para el~v:>r a força motnz lly
.fabrica de ferro de S •• João do l panema. O no- dr~uheilo. 
bra deputado não se oppoz a oss.,_ despeza, Ainda -n:w recebi um orçamento deti!'lhado de 

0 Sa. ANDRADE · F rGuEI'l\A - Niío t ive tempo toda a dospeza. mas qualquer qn~ntta que a 
para tratar dolla. ca.ma.rn dos Srs. dop!'tado. accroscentar :i pro-

. . · . posta aorá bem apphca.d:>. . 
O Sn. P.~;nuA FLmJnY (m•~utro da agr;C1Jl- 0 5,. . F ELrcro oos SANTOS'- Mas, a não se 

tura) :- !'ot'l eu tenho o prazer de· tratar. ·1 aus: ontar" eonsígMção. ó mel hor a emenda, 
A fabr1ca d~ ferr J .d.e S: Joãc?,, d!l Ip:mem& e c m~bor vender-se 4 fabricA. (Apaíaàos.) · 

um catabelect mento lmpo~~lh'isstmo : o ferro 
produzido e di melhor qualidade ; o director. o (H a oull·os apartes.) · · 
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o Sa. PADUA FL:&Ui\Y (ministro da agricul-1 o SR. PADUA PLEURY (;ninistro àa agricul
ctura):-Bn não aceito autQrizaçii:o p:wl vondet· tura):- E' po1sivol qtn em projecto separado 
., f:Wrico., o contrario seri~ procedor contra & te pos•n adotnr o.lg-uma. das mcdid•s propo•t..s 
minh.~ consciencia. (Apoiados.) Jlclo nobre d•!put-:ulo, mas na lei do orçamento, 

O Sn. Fzr.tcro oo; SAl!Tos:-Então V. Bx. nlio 0 podemos fa•et · _ . 
de,·e pe<lir a qu:tntia necessaria. J!ara mclh.ora.r .. .(\. vorbo. ~ra n ;uuoaçao _de ugcnuos mere~e 
fabricn. toda a c?ns1deraçao . E u na~ de,·o abusar hoJe 

O Sn. PADUA FJ.EURY (mir.istro da agricul
lv.ra):- A que V. E :<:. quizer auLori"~'·; de 
~20 : 000$ a 170:000$000. 

O Sa. MATTA M.<OIIADO: - D<ove pedir qu .. nto 
fór nccessario para ele·;al·ll á ..ltura. <ttH\ lh.e 
corn;~eto ~ 

O Sa. PAU!.A. F~EURY (ministro da agricul
tura):-Pois bem ; eu p~direi. 

O nobre olepul.ado J!Cio 8o di&tricto do Rio de 
Janeiro otfeJ•eceu um ndditi1·o que conte oro tres 
diopoaiçõcs distinctos. 

por m~1s tempo rh llltcnçoo da .camara parA 
dcs~nvolver o mou pensarnento o. ~ste re~peito; 
e I•Or iss~ limito-me a dizer que julg-o conve
niente manter ~ pt·oposta. tal qual está, emiJora 
e a. _9.11.iz~sso mais. . 

Ha \'arias emendas, uma. dellas distribuindo 
2:000$ para a colonia Bl:tsiaRa, .em Goyaz. Co
nhoço esta colonia, é muito dig-na desse favor, 
mas r,u estim:u-i:\ que e•ta. dislt·ibuição fosse 
feita. pelo m;niAtro, porque nós tomos estabele
cimentos fioNseentes, como esses de Pern=
buco, de Goyar. c de Minas Geraes. o eu não 
soi si haverá justi~a em d istribuir sómenta 
:>os que estão indirodos na.s crnendns, eem 
olhar para os Ol'tros, como por Q:templo, :1 co
lonia Cllristina no Ceari. 

A primeira esbbcl ec1 um novo processo 
para a avaliação dos '2Scravos que houverem de 
ser ~1íorr!ados pelo fando de crn•ncipação; o 
'l.u~l correria o< seu. termos n:>. parochia p:l-
rante u ma junta composta do juiz de paz, do p:l.· O Srt. ME·roN:- A colonia Cilristina tem 
rodlo o da primeir>> autoridade policial. quota . 

A diffkultlade de adopbr este procosso està O Sn. P,\DUA Fr.E!JRY (mintst1'0 da agricul-
princípalmente om não flgumt· ncllc o r~pre- tura): - \1' outra• que precisam, c se niio sa 
sent~ntc da fe.zoud:. . (Apoiados.) cl cva.r a vcrb:>. paroce mais regular confiar nc 

A scgund" disposição ó q11e as car tas de , m in islro par:>. dJStribuir. 
liberdade aejam remcttid:ls ao parocho pelo j uiz 1 O no\Jr.~ deputado )lor Mina> apresenta. uma. 
compe tente, paru cllo as entregar perante os i emenda. con sigt1ando 20:'300$ para o es~beleei-
me!Dbros a.. mesma ju~ta- . i mento de S. Luir. daquclb província. 

l'ilío descubro o motl:>O da prefcrenc1a dada [ o Sn. !GNACIO M.<R-rr><s d:i um. ap.r·la. 
~o. parocho . sob r~ _o .J111Z. pam <1:•te f;m, t -mdo o ~ 0 Sn. p ADUA Fr.Eunv (ministro da a!J1·icul
JillZ lo. ou~ d1spos•o;ao mero.~.ma1s ofhcaze~ pa~a ·tv.ra) :-Aceito , indicaç~o de v. Ex . par·a em 
cb:>mar_a. su:: presen ça os :~t·,rca~ados, c ver1- tempo tt·ata.r cii~lo. 
fi7':r a ulon t1dade dos alforrtados e outras con- Devo :>gora OJnittir· 0 meu juizo JJOb•·e algu-. 
dtçocs lcgaea. ~· rn:oa a ulot•izaçvos offerooidas pdos nubrea depu-

A tercoir.• disposição do addi tivo é q ue o t o.dos . 
paga u•culu <lo pre_ço d ts alforrias sejá elfec- A pdrneira autoriza o go\', rno a reduzir as 
tu:J.do nas col!octona.s. · t>x:>.s posta.~s e :l reforrn~r a repartição l)era.l 

Po.t·cce couso. simpl~s, o~ mim pt•oprio paro- do• correios, reunindo o~to. ropartiçúo :i. dos tele-
ceu, qu~ndo o nobt•c d•!pUl1do apresen tou ost1 g-r&phos . ·, , 
additivo; mas a questão ji foi agit.Ad• , a por &' preciso reflec tir quo v. linh.a tclog-raphica. 
p~rte do ministro da â.z"•:nda, em 1877, não esta t ermimido e portanto nilo . conviria. 
creio ou, foi declarado que nas indcm11isa~-ões enlregal..,. ja à direcçlio <los correios. Havendo 
das alforrias pelo fundo rle oma.ncipnçito surgiam s erviço do constracção, paroco m~i" conve
m ui tas d11vida.s quo o collector niio podi .. re· nionte adiarmo.1 esta união dos dous serviços. 
solver, e portanto nilo convinha s 1r-lhc coro- Todavia, n:io cluvido ac·.>i ta.t· uma auterização 
mettido o pagam·:nto. Es t1 decisão é do St·. Ba- para a refarmo1 do eorroio, f'O"lue ha clamores 
riio da O:>teg-ipo . do.quo ó preciso fnr.er-~~ alguma rGior.oia. 

O Sn. Mmn" Ftt.\Ncrsco : - 0 ;dditi \'0 dovc Por um additlvo ft ca o governo au tori•ado a 
collstitui r um projec\o om •opura.do. eonc~der :, ~ompár.hia Zoolechnic" e agricob 

do Braúl, da qu:il é concos5iooaio o Dr. 1)(}-
0 SR. PAooA FL~UnY (mú>istro da a!J"i- mingo3 Maria Oonçalns , a garontill <lo juros 

cultura) : - Além disto, como bem ObS(!rva. o de 7 o;, ao a nno, durante 30 annos, sobro o ca.
nobre dep.útado por S. P:~ulo. toàa. il. materia pita.l de 1.:500: ()()0$. 
de•te ad<litivo não é p ropria d~ lei do ort;amon.to, Só islo é u1u projooto <J.Ue exigirh largo:> di s-
e só j.óàe ser discutida em projccto ~sp~eial. cilssão. . 

O Sa . F. BELizARw:-A emendo. paÓ'IOu na Outro ailditivo o.11toriza o governo à mandar 
came.r& dos deputados e foi destacada no Re- imprimir por conta do ministerio d~tf "gricul· 
nado . tura, commercio o obras publi~as, o eornpendio 

o Sn. P ADOA F1..~llRY {minu"tro da agri-- de hydraolic> ngrieola do enzcnhoiro civil João 
cultw·a: _Sim, senhor; i.~to vem em meu Cbrokatt de S& Pereira de o .... tro. 

:cill :\'em o.•lá detcrn1inad~ a dcapeu. 
o.u. o i o.g-rad~õ " V • E x . Outro :~dditivo autoriz~ au:i::ili:u- com 35:000$ 

O ~R. F. B!:i.xzAR!O : :_Mas. foi porque•ni!o 3.'? brar.ilciro Julio Cesar na construcÇão de um' 
•~ qu'" toco.r na lei da 1871, n eru nesta P"rtc. aereoat..t.o do. SUl\. invenção.· · 
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E' uma. bella idea, particula rmente podemos ~ com apj>buso geral, a.utorinndo a garantia de 
a u:<ilb J.a, mas no estado ~etu:ll do nosoa.s fi· I juro~ :lOS ongcn llos contraes. · 
no.nçns pareeo que nilo tentos :-ocur30 para. a Direi m~i.s ; h a esperança de CJU!!. aeu!io no 
dcspr.m de que precisa. todo, ao monos em pat•te, esta g:>ranti:>. ser a no-

Outro adtiitivo p ro,lüo ([ue " condição de minal ; mt\S, incompleta ainda " o:rpcrioncia, aó 
apre•·intnçã•j de títulos ou e.artt.s de h"bilttaçiio: juizo udoptnvel a emenda r1ue autorita o go· 
scientitica., a qtle es~ã.o sujeilQs os Cllgenheit:os ~ v erno õl. ga:suw 400:00:1$, o isto mo~mo porque · 
ch·i• paio de"'·eto n. :~001 de 9 de Outubro h:~. reclarua.çõe• fundadas do pt•ovineins o da 
de 183U, afim do poderem exercer empregos ou nucloos produclores no sentodo de que, om .,u 
commiosüe; de nome;>çi<o do g over.ao, não se prejuízo. fo ram outros contemplados coro ex
rcfu·am aofreng enheiros 0\ e.t u~cs f!UO com doeu- cese.iYa · generosidade .. Si a c:~mu.ra en~ende 
monto~ officia~, diplom~ do ini titutos ou de ctuo esta omcndl\ póde ser appr;oovada, oa: me 
outros e.'<bbelecimentos profissionaes de enge- uti! L~uoi da :lUtorhaçiio ; as outras, porém, não 
nb:1ría, provarem haver iospeer.i oo~do, <lirig iilo me pa~eeem c<>:tvenicntes. 
ou cxM utado por mais de 10 a.nnoe obr'"' pu- Sr. presidente. creio ter :>prcciado otaia ou 
blicQ.G d ; maior importo.nci~. I menos as emendas apre:sentada5. 

Trata·se da de rogação ele uma In i espe.:ial O orçamenll> dependo do modo por que ó exe-
bom debaLid" naa eacnar:\~,quo na s•.>a execução cutado. 
feriu·um ou o~ tro t:idadüo habilitadissimo, e A lei tem d11as pMles distinetas,ambM essell-
is to com p-::zar do mini~Lro. 1 ciaes: a. confecçãu e a ex.ec.uçã~1; 1:' pot· mais 

Um.dr. meus :ln~acessOl'l2!1 dlrigiu :l.Viso eir- Lcn:n. foitn. <iUG pare($:1., pôdG, em su.~ exccuçiio., 
cular nos P"cddontos de (ll'OYinci•, pnra q''" sor i ntoiramonto ad ulterada, 
informas~cm qua.es os enoonhcit·os que em viL·- l\Iiuistro novo, mas corn alguma. c:tperienci:l. 
tu<.lc <hquella lei l1!1viam silolo di sponsados me- d os n."gocios pablicos, àccl.1ro que nutro os 
Tee~ntlo :tliü.s se~ aprovei t~dr.m.. m·.,llJoros dos~jos do cn:aprcgnr todos os esforços. 

Eu pretêD,lia propor foSllo alterada sema. P:>-•" bom applico.r os meios que me forem auto· 
lhaulo d isposiçiio, mas n:io o f.oço, porque c nz:ulos . , . . 
mat~ria de l><rgo ele bate que não cabe em uma Reco!'heço que o sempo·e dtffic1l e~ecu ':J'r bem 
lei de orçamento. umn lo ~ do orç, mento, quando ho.lH\os mvete-; 

E nt o·e outr~• omeod"' ha ur~" .im[XJrtante, t~~ils .;,",~"~~ta bolecido cert.~• norwas que nlio e 

autor.zando o ;rove~n~ o ga.ronttr .Jurosnco~· O orçamonlo ó vosto, os set·viço• em partG 
panhta.s ou emp

0
rezas de, esto adas de ferro ate a pouco conhecido•; 0;;0 servi~o• que 00 o•

<luaulla de iOO, Ü(};OOO,~OO J' . tendem n todo o pa1z, <JuG so referem a todo~ os 
Por melhores que SCJOm os dese;os quo tem i n teresses u que exigem grando nttençilo eli.r-

o governo d~ pron2~:;.:." taes m~lhor~mcntos, mezn. E' bom possivel que algumc.s das cmendt.s 
não me parece :>doptaval :1 nutonznção. npre~cntndas sej am m:~.is uteis rln que outra• que 

Quanto a. eagenhos can.t:· ::t.cs , ha. v3.rb.s :\cOitoi; rtuu: a minh:.L impi"oHSiio o o resultado 
emendas destinadas t>OSiti vnmo.nt~ n uma ou do meu es tudo foi este . A c amara r_esolvcrú. 
outr>< provincin. Umn aulor·i'l.n a ga r:tnt ir j corno melhor e ntender em sua sabedor1a. 
juro< até :\ somma do 20,000 contos c outra a To~nho concluído. 

emprezns que sa apresentarem h a.bili ladno.E stc Vons; - Muito hem ; mu iw heuo. 
despender- 400 eonLos em gn.rnn tia. <lo jnr"s n I 
serviço é novo ; hou\1~ tuna !oi que foi roo~bidn (O orlldO>' 6 compriment<Ulo .) 

.-....-...----~~--------

V. VI. -20 
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~ Sx-. Mau.oe1 Portella:- St·.j beleccu em c~mpo neutro decbr~n<lo- csla 
pres1dente, ou niio contava que mo coubesse o. pasb nõo ó politica, eu não serei anim~do nem 
vez de falla.r nesta di5cuasão; e muito loug·e es.. pela. affoição ~os a.migo::s, nem pelo odio aos 
twa de esperar <JUe uma circumstllncia toda im- a<l1·ers:trios. · 
prevista, qual a auaencia do tantos ot•adores E' um terreno neutro c•n <JilO todos po
inscriptos, désse logar a;que n~te momento mo dem.oacollaborar, tratando de assumpto• impor
coubesse ctunprir o dever d1 dizer algttmas pa· to.ntea dignos elo corpo legislativo. Nostas con
lavraa c.om L'eforoncia H. impo~~n.nt-c matcria. quo tliç.õcs, port11nto, tor.nu-.so-me ma.ia facil 11. 

se acha. em discussiio. Em hora tlo adiantada~ npreciação j:i das observaçües t>or S. Ex. 
quando ja oradores tão autorizado,, vozes tão feims, j<'' du~ que o11tros têm pr<Jdar.ido ~obre 
competentes têm aprecia.do os differentes r=os a mate1·ín. em discussão. 
da serviço que correm por cont~ do ministerío Senhores, o hon1·ndo miniotro dn a.gricultura, 
da "gricultura, comprehende V. Ex. <iuanto se pelo 'JUO pudo deprr.honder do seu discurso, o 
torno. di:tficil a minha posiçiio neste momento, ~intJ nilo tol-o ouvido intcgrnlmcnto, me pn.
tendo de tomar em consideração o discuroo que rJcou t~•·-so olvidado de um" porto cssGneial 
acaba lte proferir o Sr. ministro da ag-ricultura. do ~ervi~.o a :seu cn.rgo. 

V. Ex., pois, me permittirá, como os nGbre• Senhores, a agricultura ó objocto que não 
depu!aàos que me honrum com a sua attcnçii.o, póde deixar de Jllerecer serias cu1dados daquello 
que sem pro,tençio de fazer um discurso, mas '1 ue se acb.:> inv~stido do ~to cargo de ministro. 
simplesmente no intuito de apreciai' alguns dos Pareceu-me quo o discursJ do noiJ:·c mi<dstro 
ramos do servi~ a cargo do ministorio r.la agri- não tinha. tido o desenvolvimento necaaaario 
eultlll'a., oceupe por a.lguns momentos a. illus- quanto ao ensino profissional. A ca.mara, como 
trada attenção da cam.ara.. cu, ficou sem sabe<· qual o pensamonto <p1e do-

VozE.:-Oilvimos a v. Ex.. com muito praze1•. mina na odministra_ção_. . . 
. E', porycnturo., mdlfferentc a.o nobre mlnlS-

.0 _Sn.. MA.NOEL ~OR!,ELLA :-O.u'::' o honr~do tro a necessidade do ensino profissional1 Será 
m•n1stro dar expüeaçoe>.da pos1çao excepc•o- possível que S. Ex. tenha a mesma opinwo do 
nal em que se collecou .. Certam~~te S. E~. seu digno collega, ministro de estrangeiros, 
quando r?c!'rdan a prattca do s_erl'l<;O _quo. tl- 'l.ue, diocu~indo e•te orçamento, jul&oa dís
nha ~qmrtdo em.outra s~cretar1a, a. daJUSt<ça, pensavel a quantia pedida na propoot.<l do go-
servtço que acrGdltO ter s1do relevante, procu- verno 1 · 
rav~ apresentar urna desculpo. peb. insuf- . . . 
iiciencia quo porvonturo. tivessem as ohser- O Sa. PADJ1! FL<:URY (m;mstro da agncu~-. 
vDções que . pa~sa.ra a fazer a respeito dos hn·o:) :- Pedi o restabelcctmento da proposta. 
negocias da pa.sta que admini•tr:>.; ma• S. Ex. O SR. MA»OEr. PoRTELLA;-Jà. vejo que, por 
npezar de novel como se declarou, mostrou ter não estar presente, nã:o ouvi a parte do discurso 
cst11dado os variados ramos, cach 11m mais im· em que S . Ex. fez esta podido, c folgo com n · 
portanta, do s"viço que corre por seu minis- declaração de que neste ponto diverge de seu 
terio. honrado collega. 

E' poasivel que em muitas das obsetva.ções Cartament~ seria lnmentavel que, tendo em 
de S. Ex. eu esteja em deMccõJ·do, como em !878 o nobre presidente do con.elho da ·então 
desaccôr<i? esteja " cam.ara., mas s. Ex. C$11- convid.Mlo a çlasse agricola. I'<ll'&. um congresso 
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ágitando questõe• importantes, e entre cll~~.a <1. 

do ensino profissional, nesta mesma sítu:.ção, $ 

que pertence oquella hoorado estadista, hou
vo,.,.e u1n ministro que julgasse nliO dever to-
mar om consid$ração este importante assumpto. 
Folgo, portanto, de ouvir a S. E:s:., que 
não repelle, antes acolhe a. consignação de 
'100:000$ feita na. proposta do a-overno. 

Senb.ore>, si o. reapoito d" instrucção o nobre 
min;atro não deixou de exLernar o ••u ·penl;&
mento, como :.ca.ba de dizer em aparte, eu de

- .. ej~ra. saber o que S. Ex. pensa sobre o credito 
agricol&. . · 

Entonder:i, porventura, S. Ex., como outros, 
que a a~ricaltura póde prcicindir do auxilio do 
credi\o ~ Eu não ouvi uma só palavra a r&;
peilo, wao e r<> b"m de esperar que S. Ex., at-
tendendo ao muito riue sobre esto ponlo so tem 
díto, j a neste recinto, ja no senado, j:i. na im
prensa, "l'roveitasse a. pri llleira occasil!.o em 
que fallo. sobre negoeios de ena repartição p:u•a 
m~nifost~r-ac a. respeito de um o.sso<opto que 
tanto inter~A~sa a cauoa publica. 
Senhor~e. nes~e congresso, que B@ reuniu 

em 1878 no sul , quo teve rer•e•·cussão no norte 
d o Impo.rio, houve accôrdo •obre a nccc80i~ade 
do credito, havendo dive"geueia &ômeute <1uo.uto 
ao modo de provei-a o de oOe•·ecer á. clt•~se 
a grícol a recur•o• pocuniarios, mcdian t0 juro me-
dico e o.morli,.aç:to o. longo pra1.o. ' 

N:!o aorei eu quorn censoro a.a :l.dminislr:lçi)es 
·da ai tu~çiio <~c\uul por n :io terem dado execução 
á. lei de Q de Novcmb•·o de 1875. 

De feitó, •i om 1875 a co.mar.1 votn.va um 
projocto consigno.ndo apcnn• ·a <J u•ntia Jo 
50,üOO:OCIO$, o scn~do o a••pl i ~''" elev11DtlO a 
400,(JOO:()()Ui), jl~r~ que as nceessid:tdO.< <I:\ 1:~
voura foRSoru o.tlondid:~s o oncoul!11 . .,c ~ua no 
credito elemento poderoso para o •ou dc• '.'Jl\'Ol
vimon to " prospo!'i.l:do. 

E,to puJliurnonlo foi \ruduzido A <~ !oi a qno 
n10 rofiro. 

E' totlavia corto 'JUO o proprio honr:>do OB~'l
di•h que pro•idi11 o.o g,.:,[nete do 5 Jo Janeiro 
do 1878, [lfJUOI!o mo•mo •tuo tomou pnde di
recta na confecção dn !oi no sonado l.lraY.ilciro, 
como membro da commissiío (!llCl\t're;;arln Ó:\ re
visão do rroj,cLo da camara dos Srs.depulados, 
tinha reeu:zdo a.nto a sua. exar.ur;ão cmno ~~o ga
binete &nterio"- succcder" p~lliS dlffic~ldadea 
encontradas nos merc>dos eatt·angeiros, seg u.ndo 
consta do relatorio do miniolerlo da agricultura 
de1877 . 

Devo crer quo, senão pelas roosma.s difficul
dadce, por outrM que houYGSse encontrado, 
iôrA que o honrado cotadista n. que JUe refiro, 
sendo iuterpellado aqui om Janeiro de i 871l, 
:peh ontão deputado pel" provinci._ de Sergipe, 
o honrado Sr. nr. Monte, sobr~ a etecu~lio 
desta lei; se mostr .. r:\ de inteiro accõrdo com o 
honrado mini..Gtro d~ fnzenda de então, que con
siderava uma felicidade parl\ o Brazil o não ter 
tido execução a:lei. 

Sol'{lrendera.-m9 então e ;\a declaração; xnas 
o facto do todos aquelle" que oe -•eguiram a. 
S. Ex. n& s lta governaÇão do paiz ató hoje 
se ha.verem a.b&tido d~ cls.r execução á l ei, 
Dlostri que cada. um delles tem tido motivos 
podei'OIIOS para ae convencer de que a lei on 

não 1l6de da.r os resultados q11e er~m de esperat·, 
ou pelas suas dísposiçõ~• não póde ler oxe
cuçl!.O. 

De fe ito, nem S. Ex. então d<lu-lhes execução 
c sendo a.qui interpellado mostrou-se de accôrdo 
com o pens&mento externado p elo seu il1ugtre 
collegtJ. minis tro da fazenda, o nem nenhum dos 
ãous gabinetes, que lhe seguir:>.m, teve proce
dimellto diife r"·Jnte. 

O CJ,.ue devo concluit·1 E' que S . Ex., o hon
rado Sr. ministro da :J."grõcultu.ra, ta.mbem en
tende qu~ ald é i nexequi,·el. S. Elt. guar
dou Eil~ncio a este respi to; o seu s ilencio i m
porta. o reconhecimento d <> inexequibil idade da 
lei. . 

Ma.s si porventuu S. E:x. pensa. como seus 
honrados antec~ssores que a bi ó in~sc:1uivcl. 
pergunto : pretende cruzaL· os braços ante 
a necessidade a que est"- l ei ero. des tinado. 
a prover, ou tom S. Ex. Hlgum p•·ojecto a olfo
rccer 'I 

Si S . E:<. porvenLura o tem. mui to folgarei 
de ouvü· n~sto ruomonto, r.a.Csmo em n.parte, o 
seu ponsnm~nto. 

O Sa. P;.nUA fLlWRY (min.i•trD da O.!JI'i
culturo.) : - Não :.ch:uno• convonicnte ~ncos 
com g~t-anli~ de jut·os. 

Vor.r.;;: - Muit·, bom ! 

O S tt. E~ctt,\ll:<OI.t.E TAii:-"AY: - Foi um· 
hom, La.lve1. o unico scrYi~-o t!UC ! Jt'C:Sl-0\l o 
Sr. l\lo.nin ho G~mpos. 

O Sn . MANom. PoRTELL A : -Senhores, ô 
prociso que a c la~sc ag••icola saiba em quê 
loi hu. do viver, 6 preciso· c1 ~a nilo nc1uo illu
di<h, J•Ot· JUC n iio l1a n:L<Io. ~cior nostu p~iz do 
'J''O al imentar :u L!ill"cronl~~ cla.scs com es
pcran~·~Ls o com prollle~B~LS crn nomo do go
vc •·no, pt•omossM quo , com :1. n\~sma f1cilidudc 
COl O •jUO SiiO fci laY ficam DO CS !jUOCilUODt~. 
(Ap•Jicu.los.) 

M •• si ),oje, o 0.1bi neto, l'olo or,-ãu do hon
rado Sr. miniatr.oll d:t :• griclll lura o.~tã orn por
feüo u.ceüJ·do <.:om o natoJ•ior, bem corn.l) colll 
Lodo• ' JUO o ~nV:<:oúoram <lc•d~ ff:li8, o paiz fica 
sat.endo q ual a disposição em que se acb:> o 
g overno, :> cbsso ~gricolo. ficnró: sciontc de 
que a lei niio será cxecu !.ada.. 

Mas, si o governo não es t~ disposto a d~r 
execução â lei de 18i5,. a dar garantia d e j uros , 
seja-me licito perg-~ntar ao nobre ministr~ : 
não havera outros meios pelo3 qu."\e.• o governo 
possa. vir em au:úlio dà closse agrícola 'I · 

Sobre o pro.iecto c,ue ae acha no senado e 
<JUO foi submcttido á.. aprcciaç•1o de uma com
missão, jà. tGm o gov.erno opi.nião c jà wauj
festou-" á mesrua commissão,para qu e o senado, 
de :.ccõrdo com el la ou como melhor e ntol\der 
e:n sua sabedoria, resolva., approvando-b ou 
omendando~o L.. J 

Recordo-me de que o honrado O:><-proeiaente 
do coD.Selho leve occasião de di ter q u~ áquella 
commissão apres~•ltaria o seu pensamento, e 
que ~ó aguardava. occasião paro. !azot-o. 

Eu n oc~asiio qne parece nilo te~ chogado o. 
S. Ex. , cheg ou ao aetual Sr. ministro di!- agri
cultura., paro. que S. Ex., examinando a ma.
wria, externe. perante o. CGmmissio, ai por 
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ventura aqui mesmo o não quiz.r fazer, quol o 
peuamento que tem o . governo .e que pMe 
ou deve ser aceito. 

Senhores, a neccssid:J.(Ie do cr.O.ito é uma das 
mais impc~iosa•. Quando em 1874 mondou-se 
proceder a. um ilii U rito a respeito do e•tado· d.t 
grande e pequona lavoura no paiz, as inforroa
çõe• obram um resultado assustador. Em algu
mas provincias o. lavour;• estsva sujeits aos ju
ros de 18 a 24 •f• e e<O o 11tras a t~xa eleva va- •e 
de 48 a i2 •/0 ! . 

Si este resultado as~ustador levou o legisl •
dor a providenciar pela lei de 5 de Noveoabro 
de i875. que os g-ove ruos de então p;>r.t cu têm 
consideralo iuexequivel, bem comprehendo o 
n ob re mi•1 istr~. e a ca.maro., que ha nece-sida.de 
de que p.,las m ·Jios q uc a experí !UCia >cons~
lha.r. e A sciencia pre>cNvce, s~j~111 a<lopta.las 
medida~ para quo aqncl!e mal, qua ainda pot·
dur-.J., pOS!Ia ser, senão ex:.tincto, n.o menos mi
norauo. 

Esta. necessidade só cl reconbecid& p~ra o sul 
do paiz onde a eultnra do cafó t.con o prh·ilegio 
que nio tem a cultura do norte, o assuc.or e o 
algodão. 

VozJIII : - Qul\1 é o prh·ilegio do cafe ? 

O Stt . MANOEl. PoRT.ItLLA :- Qa:1ndo disso 
pri vilegio foi por fol'ça da n~t~rreza pi·otH-ia do 
prodocto. 

Si porventur~ ~s estsçües s!io contrario& c""' 
liD> fras m·~norcs, :l. õ.Llta d ' lJrOço contrans.::L n 
diffeJ•ença n•\ quuntidade : s i " es taçii:n é f:<vo
ravel e ll.'-' sa.fr::as são m:\iorcs~ 01\ln por it~so a 
diminuição no preço f:tr. ~l':lnd~ din:,.,·n~:u no 
resultado da produc~o. J:i. uã<J succGdo ~&Silll 
no nor te: n as!tucnr e o :ll~oJ.!io as tão suju it.o.~ u 
co!!diç~e• m nito di!Terentcs. 

Qusndo me ennnei) alolsi.m, ~enhoros, nlio 
faço mais r;o qno rcp1·ocluzi1· o ponsarulln lo do 
honr-ado e~ta<hsLa, ttue p1·o.r·~i diu o guUinula d(' 
5 d r1 Jn.neiro. Foi S~ E'< . qu!l no tiOn:\tl ,. em 
i 872, not.w~ com just:. rll.Y.:"tO n di ll'er-:IIÇ'L da• 
condições em que se ncl1a u. agr·icullura do s11l 
em referend a :1 ''!;'ricult nrado nortP., o produ
etc caré o os prodaetos ..ssue:>r o olgo<lio. 

O Sn . E:sotiii<H<OLLII T"o""'";-Tambcm ha 
outra raz>io: trabalha-s e mais no sul do quo no 
norl~. (Núo.o:poiados e outros (>partes .) 

O Sa. Pn EStDli!JSu:-Attenção! Quem tem a 
pala v~ a é o Sr. Portella. 

O Sa. MANOZL PonnLLA : - E' provavel oue 
eu Lome ern. cuu~itl:~~a~ .. 'to o aparte, corn que in.e 
honm o nobre deputado; mS:e poço- lhe quo.con
tinue ~ dispens~r-m~ a •uo. illustr~da., a lt()nc;.lio. 

O Sa. EscRAGNoLLE T .Wl<A"I: :- Sei bom que 
o són liinento de ti;{\ crismo ~m, mais on menos, 
" sua"inftuenoia: · · 

o Sn. :MANoe~ Ponuu •. \ : - Niio é espirito 
de bairrismo, não. 

.Mas, como dizia, Sr. Jlr esidonlé, a neco••i
dade do credito a.gricola, si deve ser a.tb ndida com relaçilci ao sul, deve-o ta.m.bem com maioria 
à e rl!-zilo C()!Jl relação ao nart:e. · · · · 

O SA. A>'FOKW CELSO .Ju,non : .,.... Nio, com 
igul'l<!~do de ro.%ão, 

O Sn. :\-hNo-,;r. PollTELLA. : - Com m .. ioria·. 
d~ · razão, [>eço t•••·missão pnra dize~. 

Quando o honrado ebúfo dA maioria conserva
dou <kot:> càmarà, ão a:_>re.~ntár~·e . o g-~bí
llCb p~o neste salão, reeor<hva o aiuito 
qua o !ls~nc:tr e o l\lgodio ·haviam o:mcoziridO 
<lurt.nte 3UU aonos pnra as deapezas publicas, o 
qu~ntO, nos 50 annos ultimcis, o café se tiilha 
:wa~tajad :, ; S. E:<c. trad~zb b2tn o pen oi .tm.eiito 
do p>iz, fuondo votos po.ro. que a paliHo.•; que 
nos annuociava o gabinete, pud · ss:i dar log~r 
a diminuição do imposto, tanto sobre o assuC:Ir 
•: o algodão, como ~ob1·e o o~íé. D ·feito. é eSte 
Ulfla aspiraç~o nacional (ll.P'>iados)", e poc- isSo 
todos nós :t~plaadimos a decl:u·açiiô do mini~ 
ler ia- de estar dis;>Oatc a li<Ritar a ' despem 
·;>ublic:> para que pude<s e ser diminuído o im~ 
poslo. 'lue onera a11uelles pro .luctos. 

Em hora o hotu'lldo o~- ;ol'G>~idente do eon >olho 
annnnciasse do ;oois no sou r~latorio :1. dim inui
çilo sómento do inlposto sobr~ o caf<i, deixando 
a.s~im em es~p1 eeiruenLo o :t.Siucar e o a1godJo, 
o•tou !,em certo de q ue. s i S. Ex. ainda diri
gisse os negoeios pul>l icos_ reconhe·:erin. :J. ~e .. 
C ' Ssidat!e de ig·unlar acsta COncoss~o a cultura 
<lo ;assuc:tr o do :\l:oodlio. · 

O Sn. !l.AT:;noo;."- E dP. guardar-se a devida . 
propot·çiio; ~" ig~u~ldad(; abi e:;là. na. proporção. 

(!lu. outros UJif.J.rws.) 

O Sn . MA"O~ I. I'OitT~t.l..\:- Peço aos nobres 
f1L•pUbl clo!l.t IJUO 1111) 011\H4111 . 

Eu dií:ia~ ~ouhoi' I 'S, o lll'Oeiso dcmonstr:1r a 
proccl~uncb da. w inh:l t• rnpw~i ço-iio, que eom 
1 11ai or i:.~ do r:lzã(> d·,Yi.:.\ KO r atlondidu. a Lavour:L. 
do lllH'L" , 

. Qu:.ndo on\ 1872 t'oi a preseu lado o projecto \. 
atltfllinnUo ú pr:t7.() p:at":'\. o roeolhimeutoda$ not.oa , 
do ll.o nco do llo•;uil, noodiauto u rll trilluiç!o ' 
do o!llprc ·tim·• ;olÚ 25.000:000$ :\lavoura · da 

' 

lti•• do Jauciru, <lo 11lin:ts o de S. P11ul o, !lo 
SOu:1d 1 hraz!lcúro (OI""J..IU a pt"C80-Dt.\..JO.S Oruend:>-1 
no acutido <(., lo,·n••· •o1tcoah·o rale favor h 
províncias d:t B<~hhl, Pe1'n"ro~uco , Ceará, Má
r~LUhüo c Par-J.; mas nenh urna ·dal!:LS 1>3-'-'Bou, 
tod~s tive~t.a de c1\bil" unte A coneidr,raçãci de 
que Lratando-s~ d~ iniciação (h credito convi
nha não estende!-·, então a essas p1·ovineiás, 
confiai -o ao Banco do Br..zil, porque catando 
sob as vist:>s immediLts• do govewo podori!' 
este e~mina.r e ;u:~.ompa.nbr..r tod'-S as &uaa 
op·erações ; ~. si por ventura a e>eperiencia. 
dósse bom resaltsdo, então torn:u· o 1àvor 
extensivo ao norte. 

J 
E o r eoultado, senhores, foi q l!C sómen~ ·a 

clas.e agrícola das· provincias !Jil IW> d"e "Ja
n~ir0, ~i~a• e s. Paulo t&m t i4o á. a~~ ~po
sóção a quantiá d~ 2:).000:oq9$,_ ~ ~~~~e, ~q!'IO 
mantida em eonpresttmos ~uçcessiVos. ~ JUro de 
6 .,. c " nmortiz,.ção de 5 ·J~. E" e!JSe 6.voi: "qõli.
cr:dtdo i Lavou r& das trca províncias, e eoncediao · 
em boo. hor~. muito lhe tem ser'i•ido, póiá 'em· 
um dos rela~l'ios do ministerio da AS'!'~cultura., 
não p osso lembt•o.r-au;, do qunl ann~,-eu .. tivo 
oecosião de ler que hwi~ elle "'!ncprrido pa:& 
que grande pctrte dos agriC)lltores, q11e ~.e achª~ 

·vam compromettidos, ficassem liberta~~s · e po
deesem dar I!• su~ p,ropriedade:s gcy.nde deaen-. 



c!mara aos DepLiaO os - lm"esso em 3010112015 00:02 • Página 41 ae 46 

158 Sessão em: 20 de Julho de 1882 

volvimento, com p1•ovcilo para a. cultura e por 
eonsequencia para o pai2. 

O Sn. Esctu.GNOLLP; TAtiNAY:- Potoque não 
imitam o M3.1'a.nhiio 1 Porque não fundam um 
banco1 

O SR. MA,.-o:ÉL PoR'rE~LA :-Responderei ao 
nobre deputado: é o segundo aparte de S. Ex. 
que tom~rei em considerr.ção. • 

Por isto, senhores, quando o honrado Sr , 
c:.:-prcsidente do conaelbo dizia, ou aqui ou na 
outra c=ara, que era necessario torn;~.r ex
tensivo este favor ás províncias, que dclle nl[o 
tinb.1m aproviitado, ClU nio fiz senão tomar 
nola. das p!\lo.vra.s de S. E:.:. , agu.ardando occ&· 
siio opportUlla para interpella!-o o pedir o 
cumprimento da promessà. 

E si o. S. E:..., por ter deixado o poder, nio 
posGO fazel-o, nas pall'vras que ha pouco proferi 
d irigidas ao honrado Sr. millistro da agricul
tura, que se âCha prescnle, va.i " minha inter
pcllação p~ra que, conforme a declaração quo 
S. Ex. faç(l. da opillilo que tem do mani
festar perante a commissRo do senado, posa~ eu, 
possa a ca.mara, e pos~a o p»iz sabe" qual o 
pensa.mento director em questão tio impor
l.:lntc. 

O Sn- DuQue-EsTRADA Tl!JumA :-Apoiado ; 
is to ó indispensavcl. 

0 Sa. MANOE~ PoaT&LLA : -; Mas diz-se 
« Porquo razão o no r to não organ•za bancos ? ~ 
Porventura o sul organizou a.!gum lm.nco de•· 
tinado a fnvorecer o. agricultura 1 Qual o bnnco 
instiluido para isso 1 

o Sn. EecnAGNOLLE TAUNAY dá nm :!.po.rto. 
O Sn. MANo:o:LPonTJU.u:-Isto é outra coosa.· 

O Bo.nco do Brazil tinhn pr :.:oo 1>o.ra. o r eco-
lhimento do sua.a notas : em retribuição ao 
favor, c1ue se lhe fez da prorogação do ):lrn.zo, 
prestou-se ollo " fornecer aos ~>gricul
tot·es dnquella.• tres províncias capitacs até 
25.000:000$000. . 

Pois bem, isto q\\G foi f' it? a<>' sul podin ter 
sido feito ao norte. . 

Quando em 2 de Dezembro de 1872 nós em 
Pernambuco ~rganir.~vamos a socioo~d<:> o.uxi
liadorâ da. agricultura c formula vamos o pro
jacto .dos nossos ~tatu tos, que_ foi s11bmetl'i~. à 
appl'ovação do governo, constgnavamos a 1dea 
do credito agriooln : quorio.>nos iniciar n" pro
vincia a associação de credito agrícola d~ mu
tuarios. Era. uma sociedade que se apresentava 
perante o gov&'no, niio pretendendo nem cm
presLimos, nem ga.ra.n.ti.Ms, nem ~vores, maa 
pura e· aimplesmente o cuxnprim.ento da lei. · 

Muitos mezes levou o gove•·no " exa.minar os 
· ~ata lutos e afinal a a pprovaçiió foi dada, sendo 
porém eliminada esta parte que muito interes
aavo. :i. ogricnltura. 

O Sll. TAUN.\Y dá um apo.rte. 
O Sa. M..NOBL PoaT~:-Scnhore~, quem 

ouvisse ó .nobre .depntado já no aparte com que 
lu. pouco honrou-me, jà neste com que me hon

. r~ agora, ·poderia suppór que nós no norte não 
trabalba.mos. (Apoiados.) . . . 
· ' Nós ti-vemos o bra.ço eBcrllvo no. uorto como 

existe no sul, mas o braço livre s uppriu tão 
vantajosamente ·o braço escrt>vo, que a nosaa. 
producção tem aú.gmeutado consider-.. velmente. 

E si é nol.avel o a.ugm.ento da produeção e 
inconlestavel e. diminuição do ,braço escravo, jli. 
pela mortalidade e já pela exportação, não se 
póde deixar de concluir que o trabalho livre 
tem tido desenvolvimento. 

Não se póde, portanto, dizer ; e i qu.ereis pros
perid•de, trabalhai. Não: là no not·te lt•abalha
ae, empregam-se os meios precisos pâra o des
envolvimenlo do t r:>l>alho. 

A colonisaçKG teve alguma couea de real 
para o norte 1 (Apoiados.) Não : entreto.nto, pnra. 
o sul foi uma. realidade. . 

Ahi esti!o as províncias do Rio Grande do 
Sul, ·santa Co.tharina e Paro.na pa.ra. mostr«r 
a. applicação que teve a quantia. de 45.000:000$ 
que, segundo o calculo apresentado por um 
dos nobros deputados , foi despendida ali com 
e. eolon.ieaçiio. 

Nenhuma parte chegc'.l p&ra. o norte (a:poia
à.os), e entretanto :~. producção no norte vai · 
tomando desenvolvimento, vai progredindo. 

E não só tem augmentà<lo cocoo ruelh1rado. 
Vemos quo na proviueia de Pernnmbuco di

'l'ersos agricultores têm admittido em sna.s pro
p riedades xnachinismos aperfeiçoados para a. fa
bricação do assncar : entre elles po$eO citar o 
nos•o b.olll'l><lo collesa pelo 5• d istncto de Per
nambuco. 

Machinas aperfeiçoadas para o fabrico do as
•ucar, engenhos que podem servir dG modelo, 
encontram-5e em diver5~• par~c• ; entrel.anto, 
vejam a dilferença com que :h ·vezes são tra
tndos os homens de umn e outra provinein. 

Quando estes melhoramentos forâm introdu
zidos na Bahia, o governo não se fez esperar 
em disting uil' os agricultores, quo os admiU\
ram. com condecorações, c titules muit1 mere
cidos (apoiados), entretanto, nenhum dos hon
rados agricultores d!l. min:W. província mereceu 
uma condecora'fão ou distincção. 

O Sa. DuQUE~ESTiUDA TEIUIII.A:-Apo~do, 
foi umo. injustiça clamorosa. 

0 Sa. MANOEL POl\TJo;LLA :-Eis porque digo 
que o nobre depu tad<>, que me honrou com ~rou . 
aparte, ci injUlllO. : 

A sociedade · ~uxilbdora da. agricultura a e 
Pernambuco tem. prestado e continúa o. prestar 
serviço muito r·~levante. Não fa.llando do con
gr.esso agrícola do Norte, que ella promoveu, 
c:Ongrou o a que o r olo.l.orio do micistario da 
agricultura em 1879 referiu-se de modo muile 
honroso, basta mencionar a agencia agri cola, 
de qM dão noticia os ulti,nos relatorios : do 
mesmo ministcrio, forneoondo machinas e ;in
strumento> para a bvoura e para. o fabrico, e 
gTatuitam.ente sementes pa.ra diverns culturas. 
Não tem. a sociedade au:rilio.doradoixado de, nos 
limite• de sua aeção, promover o bem da cla.sse 
que rovresentâ. í : 

O b.onra~o Sr. ministro da agricultura fal
lou.-nós om en~nkos contr&és. Antea m.es!llo 
.que em outra proviucia tivease sido (ll!ta. idéa 
·traduzida em lei, :mtorizaudo-so contr~tos pat•a 
a íu.ndação d~ ongenhoi centraoa, a proviaçia 
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que eu ten_ho a_h.onrD. de_I"eprese':tar adopta.va \.vel que eu não o cemprehendes·s.e e que esteja 
em SW> lcglS!açao umaleL a reapeLto. de aecôrdo com S.IEx. · 

A preferen~a na concessão aos agricultores, 0 s E• ." . · · 
q':le se a~soclassem, par~eeu à assembléa pro- ~·. 'fB.~G:<OLLl: TAU,.A't • - Jo1uV1lle 
Vlncial !dé9. que devia ser consignada n~ lei 'I nunca ot co o ma do Estado. 
(Apoiados.) o s~. ).Lu:OEL PoRTELL.I.:-.Mas, si interessa 

Infelizmente, porém, nem Jà nem ms demnia . ao P~IZ jlromover a emigração e desenvolver a 
pro~incias, qu~ me conste, esta idéa. tem sido C?lomsação, me parece _que não pódo ser esque
reahzad~. · . c1da e deve ser apruv~üada a população naeio-

Em geral apresentam-se capitslistas, obtêm nal: · 
as conceseões do governp, e o resultado é quo . S1 !JO sul, _attenta a differença d~ clima, 
ate hoje n~ sabemos quantos engenl:tos cen· e po~s,vel nutrn· fundada esperanlia de desen
trae,s con.tratados e~ tão funcciónando no·paiz. volvimento da c2lon.isação. estrangeira, no 

E por lSto, senhores, que eu não estou longe norte, emqunnto nao tivermo~ Vlas ferreas, pe
de concot•dar com o ·honrado Sr. ministro d:>. netrando no centro das pt·oVLneias, em que o 
a.gric!lHura quando Ímpagnou a emenda que clima é mais ameno, não poderemos esperar o 
autoriza a garanti> da jul'Os ll&ra engenhos mesmo resultado ; m~s a popul:l.çi!o nacional 
centraes at? ao capital Ele 20.000:000$000. proc!sa •er diri~id":, favorecida; e S. Ex. que 

Nós precisamos ver os resultados dos enge- ' prestd111 a pl'OV!DCHl. do Ceará, quando ai11da 
nhos· c:mtraa• jâ contratodos, ve1· como se estava. patente. o quadro luctu9so que a secca. 
ha.~momza o capltalista com o agricultor, a es- produnu, bav1a. de ter conhee1do esta necessi
peculação de um com a natural espet·ança de dade: 
outro de auferir lucros superiores aos que obtêm Se1 bem quu a este l'espeito as providencias 
actnalmen~e. Eu nutro aa mais fundadas espe- di!ectas ~dem l!·azer res?l~ados ~egativo_s,mas 
ranças nos engenhos centraes. nao_ faltara a !lrua. adrntmsLraçao preVIdente 

Quem a !tende a.o estado em que se achava a melOs para modiíicaY o estado, que não ó satis
a.gricultura da canna e o fabrico do assucar nas ~ctot•io, da população do centro nas proviu
ilhas Martinic~ e Gaadalupe antes dos engenhos· cJ.a.s • 
centraes, não póde deixar de nutrir as mesm~>s _A instt·u~ção diff<1udid~ por ·.esses centros 
esperanças que alli ~oram raalizadas ; .as pro- nao pód~ den:a_r de _produzu· benaficos elfeitos, 
pr1edades, c1ue parceLam não ter valor, torna- no enLretanto e mruto deocunda. 
r~m-se Jlor•so:entes, e os lucros obtidos pelos ca- Sobre a catechese, párece-me que S. Ex. 
pttaes empregaà?s nestes grandes ~ru.ehinis- ~stava vacillante entre o confia!-:~. M poder 
mos, e pelos agncultorcs f~1·nccedorcs da ca.n- ecclesiastico oa no poder civil, encal'tegando-a 
na, fonm t~es qao reanimaram a agrical- aos missionarios e aos bispos. 
tura daq<1ellas ilhas. N- · · s E · · 

E ' possível que as nossas cspCL'anças não se .• ao S{l_l Sl : '"-· teve em v" ta todas as 
realizem; mas tanto quanto a expel'icncia. au- mformaçoes _attmc_ntes a este assumpto. Pelo 
tol'iza, nós devemos CI'Cl' ~uo não são irrea.lizn- que tenho _hdo VCJO _que o L'ésnlt.ado d~ cate
vais. Recordo-me de t~1· lido um aviso cxpedid(' ehes~ Lem ~de .ncgatH·o e que"" quanllas ~es
pol' um dos an Lece•sores do hont·arlo Sr. mi- pend1das ~ao tem d,ado os re~ultadoa que set'llLDl 
nistro dn agricultm·a com l'Cf~rencin. :1 ll'l'autle pnra ~O~Ja.r i S. Ex. r_afermdo-se ao facto de 
fabrica. central do Quiss"mã c quo me fe~ ct·m· um mt.,SLonario 'l"e haVln almea~o, pn~·occu-mo 
que os t·osultados ahi obtidos eram inferiot·es entender <]l>C n melhor fisc:J.l sermo hlBpO. 
:1osque seespel'l!.V~m; mas const:J. que a. em preza O SR. P,\DU,\ FLEURY (ministro da a;vi
prospérn. e é de esp~c-ar que tcnha!isongeiro cultura):-Perdoe-me; eu respondi a um aparte 
futuro. do nobre deputado pelo Pará que entendin que 

O nobre ministro fallou·nos tarobem na colo- a catechese na. 6Ua província esta•·a abando
niaação e . na oatech":se. Qualquer deste• nada, e não fo.llei nos oi<pos seniro referi~do
asaumptos e de sum.ma 1m~ortancia. Com rela- me ao de Coyaz que se propoz a ease servtço. 
ção·ao primeiro eu noto ~penas quo S. Ex. O SR. MANOEL PoRTELLA,-Aexperienciaque 
parece disposto a voltar no systema que eu temos no Brazilj:i nos tempos coloniaes e ja pos
suppunha. condemnado, o da colonisaçao por teriormente deve sel'VÍl' de lição. O elemento 
contrato ou a tanto por cabaça. ecclesiastico teve grande inJluencia. e produziu 
, . O SR. PADU A FLEL'RY (ministro da agri- reaultados senão satisfnctnrios, ao menos pro
cultwa) :-)llão é esse o meu pen.•amenio. porcionaes aos que se podiam e'penu·: não vejo 
. o SR. MANDE~ PoRTELLA :-Folo~o de ouvir razão para. que S. Ex. não persiat:L no pensa-

I mento que ac~ba rlc externar e sobre o qual 
pe o aparte co!" que mo hônra o nobro minis· pareceu-me haver vacillnÇão de sua parte . . 
. tro da agricult11ra quo ·este não é o aeu pen-
samento. O Sa. PA.DUA FL:RURY (ministro da agricul-

. Si porventura· pretende de3envcl.ver a co- tura):-Não senhor. 
lonisação p3~os meios indirGCtos, não tenho O Sn. MA NOEL PoRTELLA:- Si a agricultura. 
senão 'L ile applaudir t:io acertada roso· considerad:I. sob o ponto de vista da instrucção & 
luçO:o. do ct·edito merece toda a attenção, não menos 

Quando o governo ~em ema.nclJ•ado a.• suas da v o morecel-~ considerada oob um ponto de que 
colonias, não seria conveniente volvo~ ao sy11- , IS. Ex. não ao occupou: refiro-me o.o elemento· 
tema an tcrior; maa ·~omo S. Ex. aCJLba do di- J se~vil. Pareeo quo sobre e~.~te ponto S, Ex • 
.zer que este não é o seu pensamonLo, ó vo••i- acoita n idóa de •eu antoce880r a~resonlada no 
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relataria, o augmento do fundo de ~mancipação; tenho ouYido a muitos que a conhecem, con
: mas contenLa-se S. gx. com i!:!so ou vai ~1ém '~ vence .. Lne de l.[Ue co"rn toJa a r_lzfio ~ua reelJ.ma 

S. Es.. nfi r teve or~casião e:u ~odo s !ll long·o p0;.- providencias para melhornmr;nto d·> seu 
dincurso de d!:r.,~r :tlga~na cl)u~a a i'Hspeit.o.. p·:Jl'to. 

Ucrn vê q·Ie qu_n.wlo ú .;ore.-no. pelo org-ã.o do ~ NãtJ t'l!s~~, p:-.is, scn::l:) qu~ S. Ex.~ que 6 co· 
honr.>do Sr. pres:d,,nte do consel!Jo, ~e .. l_ar" ao . nbece<!or de tão urgente necessidado,. procure 
par1J.mento que trata de ObJecto tao 1mpo~• I provcl-a. 
t&nte, crlL de e•pct·ar que o henrado Sr. nu-~ Com reforenci~ ~o de Pern>rnhuco, êll co~ 
nistro da agricultura enunciasse o seu penso.- nhoço 0 plano ou e o honr1do Sr. ministro ex
men Lo; mas pelo que diz S. Ex. nU·:> se con- t.P.rnon em 11m~ mnrnorin. muíb luminos!L a. 
tenta com o :J.ugmento proposto e quer ainda ir respeito do nossa• prisões. 
além. . Aproveite S. Ex. -1 occ:1slüo em que se ach~ 

E' tlm aparte que ':"an1fost"' o seu pensa- na ~!ta administr::>Ção do pn.iz, procuro realizar 
menta, e torna nccess1r10 que a honrada corr:· a 511,, idól\. 
missão d~ orçamento apresento uma e!llend~ . . . . 
augmentando 0 fnndo do ~mancipaçã.>. O Sn.. PADUA FLEUllY (n~mtstro da ay:•cul-

AcrcdiLo,, ortanto, qu3 isto ter>i logor. : •"a):- Recusanm os motos p~ra orgamzar a 
Quando assim, senh.,rcs, rno Gnuncio é flÇO Ilha do Fernando. 

votos para que o gabinete encontm meios d' O Sn. M~Nor.:T. POT.\'IT.U.A:- A S. Éx. n[o 
au;)'ruentaro fundo de e:llanc;pação,concr,rr nlo f:1ltar;iocca~ião para conseguir o que tenhs sido 
oor esta fórrns par·a :1 exlincçõo do G!erncnto n~gado ao ~cu ant<lc~s•or. 
servil, eu não po,so deixar de aproveik<r a oc- Este nenhum pedido f~z. nenhum plano nprc· 
casiS.o par.rt, com r'ürrencia aos ingenuos.fiihr)_r; sentou, n S. Kx:. tcm,_não de hoje, mas;. dG ha 
das 0acravas, notar <:rue são ell.~s b1·aços um i lo mui tn, 1·rojecto oxcqul vel c a.cGita.vel ; hoj~ que 
utei5 e que o~ pl·opfictario~ deYe1u tHnpreg~tr està inve:.::tido do -r;oder, deve dar-lhe cx.ecuç.ã.o; 
todos os m·•ios para apl'Ovcit,[-os convonimt3- peç·• os meios :.redsos e o poder logi;,l ttivo não 
mente instruind-.>-os. educaudo-.os~ o-.; reau .. -.a,·U certamente~ 

Tive occasi:Io de o~vir ne.<Lr, recinto qne o Senhot·ce, quem 1\ttende ao estado do presidia 
ingenuo era um elelllcnto de pcrtu ·ba<;Des n s de i"erno.nr.lo r. a 1 do porto •lo Recife nib póde 
fazendas. Ell acredito que isto Sll'"CCdc;·a, si deixar de r~z'r votos para qu·~ seja executado o 
por ventura u p:roprietario não dr.!r-lhe n ~du- p•oj(;cto que S. Ex.. f.ll:..nejnu; Bllisf1z ao mes
cação conveniente; mas si procurar encnmi- mo tem o o dtlplo fim do melhoramento do porto 
nhal-o !> educai-o no h<1bito do kabalho. longe nela moralisaçiin dos pr".sos pelo trabalho sem 
àe •er um elemento de penurba~i1es.ha d' c11n- g-ran:le onu9 para o thesouro. 
stítuir-s·• uru el~m9nto de ordom. A o.pro~ima- Mas, ernqnanto S. Ex. não procnrar resbzat< 
ção dos filhos aos P"'is, dos irr~ãos ~os it•tn:>o~, a 0 ·seu plano, clumo 11 sua altenção ll":a as 
cobn.bitaçio dos m'~rnbríJs da f;_uJJ.ili.a. soh o mos- poucas pat~wras, que h:1. din.s o.rpli profén com 
mo h.r, con<titue uma ga;·antia pat•:J. ns f;uen- refcrcn"ia ao estado das dm:;-as 6 do< v~pores 
da:s ; e~treitar c n.:1o romper os lo.L<?'s HaLuta~s empre~n.dos no serviço do pot"to do PernarnhucG: 
à o q11e convéUl pat'll que a familia, mix:liJ de sendo tal qu·: só a dcspeza da conserva,,ila qna:>l 
escravos c livres, não seja elemento d~ portu;-- que absorvo toda n quota votada para o sAr;t-
bação. ÇO. A' roclalllação qu" ent!iofi~ não estava S-1<.:~. 

A !~i de i87i concedeu ao propricta.t•io pr~sento ; peço-lhe ~;ora quo, tome am const
direito a uma indel1'lni•ação: en creio, porem, deraç>lo c [li'OI•idcncie como 0 caso reclama. 
qu8 não haverà prO)lriet.~rio al ;rum que, consul-
tando devidamente o seu in teres se e o de sua p,Jlou S. Ex. das estradns de ferro da. pt'()
fazenda,llse desse direito,entregando ao governo vincia do Ceará ; mas, não tendo-se occupado 
os filhos das escravas. das de Pernambuco, peço-lhe permissão para 

Creio mesmo que é muito limitado o numero chamar n suo. attenção sobr~ o muito que, com 
dos que o têm feito ; signal de que a classe ~eloção a essas estradas, j~ tem sido dito nesta 
agrieola tem consultado bom o seu interesse, tt•ibuna por honr~dos collegas meuo, daquella 
não reconhecendo nos ingenuos ao seu sen·iço província. 
elemento de perturbação nasfazend ·s. aecordo-me de ter oucido ao honrado ~nte-

Outra nunca foi a minha linguogP.m par~ cessar de S. Ex:. que a modificação da t•rifa da 
com os agricultorr,s da minha província, mos- <ntro.d!t da ferro do Recife n. S. Fra.ncis~ cn
trando-lh~s quonto convém que clJ.,, p.ro~rios contrava gr~nde difficuldad·' no ~ontrato que o 
eduquem, tl in•lr~am c aprov.,item pa~ao tro.b~- govGrno tem com ,_ companhio.. Sei, porêm, 
lbo esLn p1rto da popul"\iiO, rliepcn:.ando o que, ha mais de 20 annos, vigora essa·tarifa, 
81Stado do onui Ü;L in.J.-nl rliznçiio u d:L l'O:&pon- ape?.ar êhs_ roclamaçüs! cJnstantes~ não só pa~· 
sabilidado pola O<!Iw>çit<>. Ho1o ui~i~i<lll, ~·r;\ o porte da<tuellcs que fa.r.em transportar oe seu~< 
ingenuo trabalhodnr util <'(llll om éf>nOà, quo produetos por e•sa cstrad.., eoJtto me~mo pdr 
não a .• tâ longo , u paiz r onc,mLrua t•nra sup· po.rte do ongonheiM fiscal. · 
prir a. falta do hra~o oacr~ w. 

Sinto niia ter tompo para O'""'Jlllr•mB de Ltulo~ E•timarin., lloi•, qu~ S. Ex. ez.ami.nasse esta 
os pontos de que 0 honrado 1uu•i•lt•o ~"' 11gri- 'l ueRI.Iío, verificasse si cabe ou não ao governo, 
'cultura. tratou: !aliarei a.p,n1u do ~1~-tun•. ilulnp"n<lonle do qonlquer acc6nlo, re~olver a 
· Adeacripça:o que S.Ex. fo~do charnu!o porto modi1louçao da b.rifL 
do Cearâ está 9.quem d& realidade. l'iunca tive O Sn, t>ADCA FLEcnv (mio&i•tro daagricut-
oecuião de ir 4<tuella provincia, maa o qu~ hwe~):- Tolll&rei i1to om colditloraçlo. 
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O Sn.. PonTzt.u: -Este· ponto é tanto mai• 
impo:·tante quanto prende-se :i modificação da 
tarifa da oc;tt·nda de íern do Limoeiro, porque o 
contrato desta permiti~ que o preço do trans
porte seja elevado ·o.tiÍ 40 •f, sobre a t&rifn. 
daquella. 

As reclamações têm •ide ~nce.siv~s sobre 
a tarifa de ambas est ;s estrada' ; .convém, 
portanto, que o nobre m!nistl'O re.~o1v~ es t~ 
ques:Jio4 · 

Houve uma representação da Sociedad~ A u:s:i
liadora d~ Ag-ri cuhura, p~diuclo o prolonga
mento d" estrada de íerco do Caruarú ou d~ 
do Limoeiro, conforme os estucios ~ que o go
verno mande praceder. 

O desen Yol vimeo to de 'l_Ualq uer destas duas 
vias. fe~"CM é uma n~c,~s~id>tde p~ra aquell~ 
provmc1a. 

O centrn d1. provínc ia procis~ de tt·, nsparto 
para os productos qtl~ buscam o n1ercado da 
capital. 

Si, powentura, a hora. j:i. não estivesse tão 
~dis.nto.do.1 cu ãprovcit:l.rio. D.o~cas itl.o po.ro.. ouvil" 
de S Ex. a sua. opinião so ure o contrato que o 
presidente de Pernambuco aca.IJa ele f,lzcr para. 
uma estrada ele ferro de Goyana. a. Tim baú ba ; 
mas já tendo por. dema.i• abusado da atlenção 
daqu2lles c1ue me ouvem (rvlo apoiarlos), 
limito-me o. e•perar '!•lo S. E:<.. em alg-um 
momento á sua. disposição, p•·oqmc verificat· si 
aste act0 do p1•esidente c1nsultou bom os inte
resses da província : é p~ssi vcl <tM ainda 
tenh:> occasião de nccupar-me não •n <lesse 
como de outro' a c tos da a.dminêstraçlio. 

Senho~es, r>reciso te1·minar. 
Nesta. proposta do orç t mcnto vejo consig

nadD.<J diversls quot~s paru sociodo.dos ~srico
las, para a acquisiç;io de sementes e para outros 
mioteres que do porto interes;~rn i ~grictütm·:>. 

E' de esperar que S. E:s:. naexacuçiio dosla 
lei consiga que tenharn ellas applicaçíto, de 
modo que os sact·itkios que os cofres publico;; 
fazem. possam ser so;l"uidos de fructo• corres
pondentes. 

O serviç.J, que S. Ex. assim prestar, set·;; 
J•clevll.nto. Si S. E:s:. conll.ecer que est"s CJ_uo tus 

não são sufficientes, niio tc:ei duvida, si o es
tado dos cofres pubJ icos o permHtir, ~m con
correr com o rn0n voto pa~:1 que s~jam augmen ... 
tadas. · 
Ante~ de concluir, po:-ém, de\ro di:.:er que 

S. Ex. hbora >:>m um· equivoco com r .;]ação ao 
telegrapho. Pareceu-me ouvü· S. Ex. asse·ve
rar quo pela tabelb actual o scn·iço de t~le
grapho ~ mas b3rato do que pola tabelh 
anterbr. 

O Sa. PAnUA FLEiiiW (ministro da agricr~[
tura ) :- Conforme a h.ypothese. 

O Su. MAXOEL PoRTELL"- :-Pode ser que 
em algum caso l"nl10 :;eju.. mais fn.Yol"avel ; mas 
não é as>im na gcMralidade dJs c:>.sos, corno 
tem sido demonstrado na imprensa e ato nesta. 
trilJuna. 

Desde que se trata de um o.clo do poder exe
culivo e 'lua póde ser por elle •·efot•m:o.do, ~ 
de esperar q uc S. E"., verificando o eng:~no 
ciu •t<le se acha, nltet·e a Labella d' modo a fa
cilitl'r-se ~ transmis<ão do r:oleg-rammas não · 
BÓ O. p.u· ticu)O.rr~:l COmO tambem fi impro.nen., 
pa1·a a qual me consb •tu o a diiferenç.a tem sido 
muito considGravel. 

Ao conclui!', eu nlío posso dcixn.r de fazer 
"'·oLus pal"a. que rJ honL·ado minisko <.la ag-ricul
tur.t, 'lue pela primeir.t v~z tratou hoja de as
~umptos rolativo> á su:>. pa., l~, o•-ja. feliz n :> gc
rencía dos negocias que correm a ~eu cargo, 
uão só nn. indicaçuo d>.s medidas qne .iulgn.r 
convP.nbntcs~ como pr.incip;'l.lmc11to ll~ ex~
cu~iio d~qtJCll"< :J llO forem ~rloptarlas pelo pod~r 
legi;ln.tívo. 

Si o.ssim succcdor. o pai• não poderá doi=r 
de :l.pplaudir o. adminisLr:tção de S. Ex. espe
ai!llm ~ nto si, torne pl·OniGtte. S. Ex. se mostrat• 
li \T·1 de ospil'ito partida.rio. 

O p~i• redam:J. <rue. sobt•ctndo na pasto. 
da agricuUun. sejam consultados de pr~fe
rcn~~ ia o~ interesses o :ts convcnienci~s ptl
blicos. 

Vai nisso o into:>rooae ·c~e S. E:< .. o dcstn. 
camn.ra e o do pair.. 

Silo estes os meus votos. (11-luito bem.; m•tito 
bt m. O oratio,· rJ ádm.primetttado.) 

<·~<>:·:->-------

V. Vl.-2"1. 
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VOI,._ 111 DA :!• SESSÃO. - i',\t;. U7 

O Sr. Ferreira. Vianna. -Sr. 
pre•idente, ouvi com a mai01· atten<;ão ns <liffe
•·entes qucstõe• sueeitad!la palos oradoro~, qne 
:no antecederam sobre a omcncla do senado ao 
projocto remettido pela co.ma.ra acerca dos credi
to& abortos 110 ministcrio da marinha o do impc
rio para. o BOrviço a observação da. passag-om do 
V enas. Niio j algo opportuno tratar dos tas qno•
tües sem firmar um ponto que me pnroco du
vidoso. E' uma -preliminar; prej udic:~. a omcndn. 
aubstancialmante, e por conseguinte dove ter 
Dll ordom da diacWis1i9 toio. prcferoncia. 

O senado concooou er6dito no miniRtcrio <lo 
impcrio '? Affirmo <JUC niio concodou. · 

O Sn.. ANnMnt: FrGIIZHM : - Apoiado, polo 
emenda nr.o. 

O Sa. DuQU~-ESTlUDA T&~lU:llL\.:-E' claro. 
O S11.. FERI\EinA VrANNA:-,A emenda nll:o 

eonc<Xle eredito ~o mini•lorio do imporio, & per 
consegui nle esta moa discutindo despcz:L do 
caracter c n..turc•a Ín•:xoquivul t>olo oyeloma 
fin&ncoiro adoptndo ·um noss;, legisl~.ão. 

A di~poeição é a seguinte. 

(O oradOT lê a emenda do senaclo). 
Primeira falta-níio lixa " imporlan•:ia ilo 

:credito ; o qu.r •ft';r nccessa•·ío. Nilo ostli nos 
ostylos, ó contraria á di•t~osiçio do lo i. O g9· 
v~•·no pódorá usar do m1>1~ do 30:000.$, chegar 
aos 60:000S e oxce~cl-os, porque a ornando. do 
senado o aotori~~ a lnnç~r mão dn parLc da 
renda ordinarb. quo for nec•lss:.ria · pllra CHIC 
serviço. 

Estaria. esta. autori•ação na intenção do so
n:t.do 1 Poder-se-á considerar emenda 110 pro
jeet.o dn cnmara dos Sr~. dOJ?niMo• Y Está. n:. 
índole do senado, n.'L :Uta m1ssão que desempo
nka om noesa fórma do jpvcrno, na sua ()l'_opria 
. constituição, .docreta.r dospoz..a, não 5Ó alom do 
fixado pula cw:nara como aem fixo.ç~, nem 
limite algum! O aenndo q•1~ tem ~ssumtdo, P' r 

au:. :.lta sa.b~<hria e exccllenlo:. precedentes, u 
po•iç.ão de <leourião da camar~ dos dopubdo1, 
ex:püe-seassim o.estast·c fte"üoa,eolliio estr.mh0s:• 
d~quellos <~ue estão h.abitnarlo9 ,. vel-o no e:>mi
nho do. raus rogubr obserYancia da11 leis o das 
boas praticas. 

O mini~Lorio do imporia Le•·ia por esta displ)
sição um credito illimitado, senão fõrac.outrD. 
rc~tricçiío que a.nnulla do todo o pensamento da 
emenda. Si por um lado o scnad> parccon quo
ror dar :10 ministerio do imporia um c•·oclito som 
limito", pct• o11Lra parte re81ringiu a rcn,la Ol'
dillnria no cxercicio diJ :1.882-83. 

Ustá modo de legislar õ ino.dmíasivl!l, se 
oppüo á legisla.\:iiovigontc n o.ata. mataria, o con
traria as melhores praticas <lo governo parla
menLar. 

O r<cnado autoriza o ;;ofcrno para dispõr do 
p:irtc da ronda. ordínaria ; mao· p(l('que mcxlo 
o m inistc1· in do ímporio conseguirá. do cofre 
publico •!sta parte 1 Por P.G ta !oi niio ha duvida 
d•, que está a.ut.,ri1.ado; lllaS!O proc~s•o 1 E' in
diaponsnvol o· processe>_ do ordem o do J>aga
mento, o modo de eaeripturação. 

Esla emenda serà ,,;. cre<lito ox\raordi
narirJ 1 O" crcditos exlra01·dinarios ~ão dados ao 
governo por outro modo, c ocJopN ce>m quantia 
fix.1.da c pora acudir a um serviço imprevisto. 
Quando o po.rlamento está aberto, não h11. cr~
,Jito ox:t••:1ordiMrio: diapüc por uma loi ; 
CI'A<lit.o extra01•dinario é na aosencia ou vaean
cia. do parl11mento, pnro. attcndor a. ama des
puza, •IUO niío podia ser p••cvis\a pelo legislndor 
lllao, si o legilllado•· o•tá prooente, dispüo dirc
ctamente. 

liicrà considerad~ um credito supplemcnt11r ~ 
Mru; n!lo ha vo rba. no orçamento <tUO se lho refi.. 
r>. Por eon~equcnci", nom esta 'lu' liticaç!o 
póde ter. 

Será cscriptorado como uma tunaposiçlo de 
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ve~ll" '! Mao as transposições <l.c verhas estão 1 para esta despeza., que o ministro clo impcoio 
.reprov~~das, coudomu.ada~ c int·jra.menta pro- t·eputa ul'gente, reclumando a. rnaior attençia 
Bcriptas. da camat·a para não se impedir o •erviço. 

E d-~ lfllC ver·:Ja. ·~ Seria. p,·,~ci::~o '-llJ.C a Ci~ rwrla. O Sn.. DuQu.E-E.trrilA0/1. T.s:txEIRA :- Üllvi[c-
«10 ti~JJado o .dcch.;r:..~_sse. No~t·1 i_J!I.L'LG ficar1a. ro- rnou a..9 r~xplica.cõe.s: do governo ausente. 
voga;l": a cl1oros•ç"o. d_a. lo.1 do orçarnonto. que , , - 1 . . . 
vrohlblll a t!•anspOSlÇliO dr~ VC!"I)aS; ~ auJtJa o Sn.. ~J .. m~:El.JlA \IA.NNA.--~OID? Luar da 
:lBSirn s0 poderia ter logai· no nono rncz do r~n.da ord.wa.t"'.ã.. A r-~nda ord.I~nar.m ~o exer
'""'rcicio de 1882-1883, porque 5~ então Cll:lO cle 18~2 a 1883 e_stá sendo dlstnbmda,con
~~ poderia vel•ilicar n sobra . n• verba, q uc fo"mc a let, pelas diff~ron te a ~orhao dos o r-
devia cmprestat• a cstt dcspev.a.. çamentos c s~us rcspcctlvos C&[lltlllos. 

Não pórlc sar, lY,rtanto 1 nem é urn credito E• imu1fticit_mb para acudir aos iervi~.os im-
extraordin~rio ; nem supplcmentar; nem uma prescindiveis c ja decretados pela co.IO&r"
tri.Lnaposiyiio d: 'Vêrbn. e a..:nado . Este activo 'iue se receb~ nas 

Como é, pois, que o g-onrno hu de usar caixM do tbcsouro já está distribuído pelos 
•les t~ credito'! Tirari<l.a r•,nda ordinaria? dilferente~ sarviços, que constituem as dcspozas 

11Ias, senhores, uma lei não eontr,n·ia outra. goraes do imperio. 
Creio que os nobres deput<:~dos nio me ouvem. Qllal o proc~sso que acon•elha o sonado no 
ú Sn. EscJUG:>:or.L-e TAUNAY: -V. Ex. hon1·a~o ministro do jmperio para tirar esta 

eslã. arg-umenbndo de um modo ir1·espondível. qu~ntia ~ Da ren•l~ ordinãt·ia J Mas então ha 
(j Sn. FJmm:mA Vr.'N"·"-Acho '!'-'" cst•:s de ir ti ral-a de alguma. verba, e ne~se caso 

a~s11mpto~ tém a.lgum:1 irnportilncb ... (.A .. J.loiados.) contra1'in. uma d ispvsição com outra. Pois si a. 

O i:n. J. P10:;rno:-Esto.mos o~vindo a V. EJC. 
com toda "- <ilt,nção. 

verba e;ti dotada por uma lei, como ha de rc
duzil-;l sem outra~ E1·a preciso tevogar :.~lgumo. 
d isposição do orçarnen to p;cta il· busc> r a parte 
cort·e•pond,;nl~ da. renda. ordinaria.. {Apoüvlos.) 

l"ort:cn to, a camora dos :Ot·s. dept1tados com
prehende que não pó1e n.bsolutamente execu
tar-se n emenda do •·~na.io. sohre verba de 

· • BG!'Yiço votüdiJ (apoiados); ha de ser só e ex
'' rnjusto; nos clusiv<~nla nte do producto da~ sobras. Mas 

0 SR. FEIU\Jmu VIA~"'' : - .l::i. };et rnuitoB 
~nnos estou desanim"do de cbatr.&r' o. altcnç1í.o 
do contribuinte, qu1.ntu mais do seu ropresen
La.n te p:>ra eataB rnater ia8. 

O 81-.. J. P};:<roo:-V. Ex. 
t} cslamo:s ouvind(J. 

q u ~o do se veJ"iJlcarn sob ra• .em um oxereici0 ~ 
b:' n:>. sua liquidação. (Apouulos e apartes.) O Sn. FJmJu!:mA VrA ... ,·x.t.: -Exc~(jO apr~na.s 

urf1 devor I) paroce-mo quo llrn clit•ciLo de 1't)prr::
scntanlc da na~'~o. (Apoiada.-.) 

O Srt. J. PE:<wo : - Estaiuos lodos ouvin
do muito aU•Jnlamentll. 

O Sn. l'Jmlt~mA V!ANN.\ :-Poço aoe nobres 
de:putados (Lue m~..J infot·m&m ~i alO '..JF~Uio ouvin
do.,. 

ALGUN» SR•· DE!'U'fADOB :- p,,rfeil<lmanLe. 

O Sr... I'JmRP.mA Vr.tN:'(A :- •.• JlOr•!uc 
nUo poasQ lCY:lntar t11nto a. voz, caril. O O ele minho. 
obl'iga,;iio, por cau~a do osfotçn q u~ flz hon
t~m.. 

Não sei, se nhorcâ, t:si estou se.a.Uo cb~1·<.l, tanto 
qtlanto é CQnveo.iontc para que bem compre~ 
h c nela a ca.u:tar" doa SrB. deput~dos a. imp0>5ibi
l\iladc de votar esb emenda. 

g· uma ana.t·chia no aystema. financeiro do 
pai•. (Ar,oia,los.) 

O mini~tro da fctzoRda não pOde pagar esta 
d~spez~ ; o ministro do itnp~rio iguü.lmento, 
porqul) seria p1·ociso pt·eterir um sm"Viço 
dccro taào. Tira1· de uma verba. não o pódo 
fazer, se.m vi.olat• uma I :i. Dô sorte q u.e (J. a c
nada nos colloca. nesta clura condi.;:To-de \inpw 
a violação da uma. lei par :.1. ao.rvir a o1.1tr-a. E 

o Sa. ANTONtO nll SHl,U!!:IUA :-0 sus~urro é isto em materia financeira á para mim .da 
ft>ra da camara, m"-ior ~ravidado, (Apoiajlos; muito IJem.) 

O Sn. Doqrir.-EsmAnA TErxJmu:--Não; ó 
dantro ilas P\ll'Gdes do salllo; n· mesa ó respon
savel. 

O Sa. F l!nUl<<nA VIANNA :-A emenda ordena 
ao minist~o, que tit•o partG. da rr.nda ordin:>ria. 

·do e:<ercicio de 1882-1883. 

Senhores, não posso absolutamente dar o. meu 
voto O. em e11da do 5enado. i 

Si nil:o se tratasse do senado., diria:. a emenda. 
foi peior quo o soneto ('f'iso) ; por<iro trat.o.-~e 
de um • corporaç:to, no dizet· qos que fazem phi
lo.•<~phin do syst0'-'\(1 repre~entativo, o .fiel da 
balanç&. : · . 

Senh0re•, uma lei não pó de contrariar Olltra; Não es tau eonvoncido disto, antes mB,parMe 
.e uma lei d:! cspeeie ou de e:<ccpção não púd• que á o peso da b~lança.. (Riso.) , 
violar -uma._ lei geral; um systema e. ord~m. O Sa. J . PENIDo:-IslO póde ser. 
eaLabelecido~. qu~ aii~ a r;a~anlia ~ia effi.caz o Sn.. FEJ.UtEIRA VIANNA:_ Mas. emfi.m·, ó 0 
dos dit:ciLos do. contribuinte ·e da~ fim,nças. do fiel da bala!lça, assuw.ida a altitude de dt)curiilo 
estado; nàO· pode ceder o pa••o a •= prcco- ( · ) . 
de!'tG oceaBional o excepção monstruosa. Como ru;o • • · i 
tirar o ministro da renda odinaria para s.ccu- O Sn.. ANTONIO DB S!QUllmA : - Este tempo 
di r a. esta d~spesa 1· No 11ono mez era possiv·ol,. jâ vai passando· . ". . 
J>')rque se verificariam sa.l'dos em ah;uma.; vet·-. 0-Stt. FFlRREIRA VIANNA.:- ... e manda-nos 
bas mais •lotada& da fiUO era. ne~oueario. umo. emendo., qu.a não,póde. ser appro-.<a<Ut ~el~ 

Btt611: taldoa. não podem eor objecto de> · cama.ra ~os deputtl.dos por. eau1a da. alUI ÍÓl'Jlla . 
trl'~po•içio o no nono m•z nlo hn.ver ·.á verba. e di•p<llliçlo. · 
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A minaria c<)Aaervadora votou contra o~to. 
despeza. c . votando a;;-ora contra a emenda 
mantem a sua cohcrcncia. 

EntrQto.nto julg-o que a q uest[o não deve ser 
poota no ponto da coherencia ou incoher~ncia. 
.ma~ da competencia da cama.ra e doa princípios 
r"guladores da ma.t •ria na. formação dos orç1-
mentoB e dí6posiçõo• du. r"nda pul:llica. 

Creio, Sr.· presidente, q~:e o nobre ministro 
do impel·io JJão ~>.buoará a, disposiç~o da emenda 
quando appro-;>.da. e reduY.ida a lei. Não acre
dito moemo que o seu successor o fuça. Fallo 
assim, porqcre me parece '[UC este~ ministros 
hã.·• de ter •ucce<Bores com muita rupidoz. 
(Riso.) 

O Sl\. Z A.~l.~ :-Qwod Deus at>ertat 9. uan~o 
ao ac\ual ministerio. 

O Sl\. FERllllin.A. VrANNA :-Mas não se pôde 
oonteataL· quo pela. disT;osição <h crnend1 
poderia. tirar da renda Ol"dina!'i:., pefo p1·oceaso 
que julg:>sse melhor, a. quantia. de 'iUG carece 
para este serviço. 

Ora, :l vis e~ da dispo•iç.i~ e das roilexões gue 
tenho arrisca.do,pet·gunto·"os meus nobres cal
legas: qual teria sido a intenç[o do senado se
paranio o cr.cdito d:>. m·•rinha, que daqui foi 
inglobado, ao <lo lmpe,·io 'I TQria sido a de 1·e· 
duúr a. despe1.a ~Não parece; pr,los lermos da 
emenda o credito n~o tem limites. 

O Sn.. CAl\V.\LHO Ri:z~NDE da um apw·te. 
O Sn. .. F:o:Rll.ErnA VrANNA;- Mos ainda a•sim 

a exp1·cssão devia ser fixada e não simple~
mento dize1· qua,.tia nccasaria. Amba~ ell&s 
exprimem idCaa di vetsas. 

O Renada •eparou as doas proj<!Cta; no in
tuito de resistir ó. invasão que a. carnn.rn do• 
Sra. depu ta.dos fez á sua cornpetenciu.,juntando 
duas propostas de ministroa di v o r.o•. 

Senhoras, quando se tratou desta ongloba
mento, eu e os meus amigos e~tranhámos quo 
se fize••o (apoiaáos), porque n§o nos par ceia 
muito regular que se tomasse em consíderaç;10 
a p1·opooto. de um minútco, annexa.ndo-se-lhe 
a d~ outra. Assim como a• propostas do pode!" 
executivo foro.u. apresenta.Q&e separad•mente 
por cada ministro, deviam ser d·o me~mo modo 
di•cutidas. (A.poiados.) 

Nem me pa.rece razoavel allegar-se direito 
de iniciativa, quando ochava-s~ este-prevenido 
pelo proprío governo imperial; no nosso regi
men nio só o dep .. tado tem esf.e direito como 
as. ministros, exc,;pto em materia de impostos, 
q_uc "'constituiçilo restringiu. 

E'. preciso, poróm, reg11lár o e:s;en:icio desee 
direito, e do lide que o poder executivo. tinbo. 
delle ~sado. aatava. estabelecido a. • sua prefe· 
roncia u não podia a' camara.- concor~~r com_ a: 
iniciativa. em t!rojecto já apresentado. . 

Estranhároos e11tret .. nto, pela razão diL bo,. 
ordem. doa trabalhos ; mas nunea e.tó o ponto 
de duvidar' da· eompetencia da c:unara. para re
gular o debate como entond·ess3 melhor em tun 
sa.bedoria, e menos ainda no aentido de dar 
alçada ao senado pa.ra intenrir na camara cro. 
deputados, examinar a origem de suas. propastas, 
·verificar o· modo por quo· aqui é. observadj> a se11. 
ragim9flto· e· ID&lldar que voltaqeXIX o• pApeia 

para que reconsíderassomos e ~anassamos os 
defeitos que encontrou, e pelos quaes nos impõe 
esta expiação. 

O Sn. SouzA CA!l.VALMO :-0 senado tom 
poder para tudo, até para a palmutoria.. (Ha 
outros apartes.) 

O SR. Fl!:RR.EtiU. VIANNA: - Nao posao escu
recer que o senado, no seu proceder .revelou as 
mcsm ~J.s im t)regsfiag q 11 e .a mi n:ori.a conservadora . 
por occasi.:io de se fazer o englobaaento dos 
dou~ projectos. (Apoiados.) 

Por conseq aencia, o aeH_do está de accôrd~, 
nesta parte, com & minoria conservadora tla ~
ma>·a. (Apoiados.) 

Não é de nó• que dove pattir tt e•tr<~onheza, 
tomados i•oladamente corno um partido ; mas 
devemos considQror a questlio na sua maia~ al
~ura, nas l"elaçõea que existcltl e devem ser. 

· mantida• com todo o r~speito p~ra. dignid•de 
de aml:tas as camaraa. 

Sr. presidente, desculpa.•·-so-ia. eota prefe
rencia, senão a predomínio que o aenado quor 
ter nos negocias admtníst•·:,~.tivas,si. ello se mau
ti v esse sempre na altitude de zelador dos di.
nho. iros publicos c acompanhc.ue n esta parte o 
nohrc ompe11ho da oppo;;içllo conservadora. da 
camarll.. Mas parece-me que o senado, manda.n
do esta emenda, <).Uiz fazer concessão a uma 
do~spe~a que foi con$[derada :por todos inadmis
sivel, injustifieavel c contra a. qual a opiniio 
publica tem levantado verdadeiro clamor. 

O senado não qui~ neg-ar nem a~r. Niio qui~ 
negar tudo nem tudo conceder ; .ficou no meia 
termo. 

Politica. f,.t;al ! 
TiUlLa r~zão tinha para dar ao rni.nisterio do 

ir:nperio, como para. dar ao xninistario da ma-
rinha. ·.: 

E' urna politica muiLo usada no nosso pa.iz; 
o.prcg-oa.d" e louvada, a da meia fó; dos rneioa 
principias, da. meia crenç<>; e nila é extrnord(· 
na rio quo o diga,').uando, si ma niio falto. o. me
moda, ouvi ler um di&curso profcri<l.o este 
a:nno· no s"na.do por pessoa para mim muito 
q ualüicada, que, querendo pó r ..se bem atê 
certo por> to com Deus e não' fie;~.; i~iramento 
mal com o diabo, diase : em moral e religião. eu 
não quero senão meios termos. (Hitarídade. 
Metade poai\ivista e metade catholíco ! M~tade 
crente e metade impio! 

. O senado ~ d&stes meios termo• tão apre
ciado.• e qua.si geralmente aceitos: adopfa; o 
sys~•l~a seguido po_r um mathema tiO? de grande 
esplNiv, <j_ll9 dee>aiU· a quo9~0 agt·tad·a ont•e 
daus contendores, sobre e i 3 e 5 erão S. OU' 1i, 
di•e·ndo que devia se• \l i J2. A:~sim fie&va::bem 
com.aquelle que affirmav,· Slll' 8· e com o que 
que dizi .. ser H. (Hilaridade· • .) 

Entendo\ Sr~ presidente, que a rlespez .. com. 
a passagem diir V ""u"' não <ijuotifieavél, ném 
dentro, nem fóra. do paiz. O observatorio 
a11tronomico do R:io· dir Janeiro> tio altamente 
rl'rotegido cornO' teXIX sido, esta habilitll.do· com. 
todo o instrumen~l' liecee~~~orio·· pau fa1óe&- ai 
observações disrias,ordi:nari&s.e.e:.:traorditnaciu ... 

Si não o estll:, é· pol'qU$. niO·aproveitowcdaa 
de.spezasc feitas;. nem: quer' on pód.e. montar 
o instrumenu.l em tento e compr~o, · ; · 
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O senado pat·~~ia. '!ucrcr recusar o cr$dito, 
mas contentou-se com roduzil-o. 

O Sa. ZAMA dá. um aparte. 

O Sa. FERul'.lRA VtANN/< :-O colleg!}. sabe 
que ha. um prégão que tem sido levantado mais 
para ser ouvido do que praticodo -o senado 
nlí.o fa1- pnHtica.; e ne~te presupptlsto vamos 
fazendo o que o ilena.do quer, e· o governo 
abaixando a cabeça ás suas imppssições. 

E11 não sou, Sr. presidente, pratico nas 
eousa.s do governo ; 1·eput:.o-me s.te impropl'io, 
como tantas vezes tenho dito, para exercei-o. 

Não so11 ap11rador de príncir.io>, nom insisto 
pola exneu~o desta alta. pbílosophia do syg
teme. par lamentar ; :na• acredito que nas re}.ll.· 
çõcs do governo com a eamara e da camr<ra 
oom o eonado não se póde prescindh· da dig ... i
dad~ possoal. 

E em um parlamentar a dignidade está maia 
no 6spirito do que em q11alquer o11tra pat·lo da 
noua vida. 

hnp~r a um amigo qn~ vot~ o desvote ; que 
aeeite e r~cnse com intervallo de pequeno 
prato ; insistir nqui,onde •e diz <;ue ô a casa do 
governo e a~l!lenta maia viva a a.oberania. 
nacional, [IOr uma medida., c t•euunciar !li. 
dia.nto dos representantes doo mortos, dos ano
nymo>, da~ posso~• q11e já s~ foram, não me 
parece mu1t.o razoavel. . 

NO:o quero dar rogra.R; tom:tra poocr rêce b~r 
conselhos , tllnto ddle1 pro c ia o ; rna•, si fosse 
ministro e fi~cssc <tucstlío com o• meu$ amigos 
neut.a e:unal'lL p~ra quo votassem uma medida,de
clo.r~núo urS>Onto e <11 indoclin:wel neM..,idade 
em nome do governo, nilo havia. da ser o ~cnado 
bra.zileiro <[U0 me forçaR•e a vir regatear da. 
digni<.t .. de doij mous amigos o ro-pu<lio do s~cri
ficLo f oito, por eonsidar .. çio ao •anado. r," ;to ; 
é&Se f)t'Oc~dimcnto nlio t(}ria com n. camnra cloH 
s~s. deputados. (M,.ito bom.) 

Senhores, osts q uoatão, a ca!llllra se rccortl"• 
foi aas~nta.da. como uma quca!J:o !J'OVcrna~ 
mental. 

O senado não fa~ poli tica, ina~ não aceita a. 
questão c corta a despeza pelo meio : concede 
credit<J 8Ó ;~.o miniaterio do. imporia, e a ros~ 
peito do da marinha fic"'rá para depoio ou para 
nunca. 

O Sa. Pa:ESmJ:NTIIl:-Eu peço licença para 
!emlirar,ao nobre deput:>.do que catá esgotado o 
tempo para. :J. pr,imeira pa.rte da ord~m rlo 
dia. ~ 

O SR.. FEltREtn.A V r ANNA :-Sr. pre•idcnte, 
ei acreditasse no.s_ prn.ti<::le -:l•a.rls.m.9ntaree, si. 
p,nd~sse dci.:mr-mé dominar Y?• e>sag _illu~ões, 
111. não estlveSlle n • exen1010 da mtnha re
ceita medica de hygiene, soi o ~ue havi• de 
requerer . ., V. Ex .. : cr110 o ad1amento desta 
diaciiJ'slio "ti) q_uc cornp:>~ece!!Be nesta caRa o 
honrado Sr. rruniatro do imperio, pa~a· fazor 
duas d&cla.raçõos ; a primeira.,· por que procoaso 
havia do tirar do. re~da. ordinada. esta quantia, 
e a aegunda ai ostá resignado 011 •i entende 
qu<l os seus amigos da. camara B3 devem re
signar an.ceitar, depois. de tão grande~ llliC.ri~ 
flcioo como a eamar110 fez, .u imposiçijea do se-
1)2.(\o. 

Esta questão deve aor diacutida. com o mi
ni•tro & vista. E' gravill!lima; . vai abrir um 
precedente n§o conhecido nos nos~o• a!lna.e• 
1in~noeiro•-o do autoriza.r o governo o. tirar 
dinh<,iro da renda ordinario. em um exercício 
corrente, sem as dizer do ql!al dellas, aem se 
declarar de quo parte. V. E:t., Sr. prooidente, 
te'f'o a bondado de me advertir do quo devia 
concluir.~. 

O Sn. Pn:ES!DENTE : - Foi o regimento que 
mo forçou a isso. · 

O Sn. F~ruu:m.c VrA.NN.I.:-Conheço o regi
menta e o difoi to {lU e o orador tem de niío ser 
interrompido sem ter attingido o limite que 
este ih e da. Sei o meu direi to; rn~s não 
valo em minha consciench mnto que mo 
fuça e•quecer o muüo respeito que devo a V.Ex. 
como presidente da casa. 

Creio que a Cilmara não tcri:~o r:uilo q t~ando 
porvon tnra mo quizesse ~~usar da tomar-lho 
o lornpo •. Sou dos quo falhm menos, e só o 
faço para deaemp,nho do compromisso que 
tomei, provocado pelo JUini$lerio transacto, de 
coMot•rer o cooper~r com elle na forroaçilo dos 
orç~tllento• e na. t-educç;1o dM despezas. publi
cas ; o principalm~n te com o meu illustrc 
amigo a collo{,'ll, o Sr . .Andrll.de Fig11eira, que 
JM arraaLou, npe•nt• da pouca fê de roeu espi
rit<l, a ncompanhal-o nesta propag-a.nàa o in
t~opida defesa. do• dinhoi~o'~ publioos. 

o sn. AND!\AU1!1 FtGOI!:IltA :-Guiar-me, não 
acompanha1··ma. 

O SR. FJCt:.RII:ntA VIANNA:- Tem f~itll muito, 
e ha de pr~atar a osto pai~ os mnis assignaJa.dos 
•~rviçoo, porq uo ning11cm t.om m~is mereci
monto, mai• enorgia nem mniorinlegridado do 
cat•aeto~. ( ,l[ ui tos apoiado•.} 

O St\. M~70N:-E mc.is coho•oneia. 

O Sn. l!r.ItnEtll..\ VIANNA:- E mai~ cohc
r~ncia., diz IJmito b~m o nobre: rlc-putado. 

Sinto q11e me v-a:o dcRfallecendo a~ forças ; a fó 
npo.gou~.c no esJlÍI'Íf.o; não acredito na posaibi-
1 idod~ do tra vat• combate contra e• to inimigo. 
A· corrcnter.s. é t<1uito forte, e •ó umo. caergi~ 
·como ~ do nohro dep11tado peh pt•ovincia do 
Rio de .Tanei•o póde arrrontal-a com esperança 
de succosso. N~o ha oxpedient~ que não tcnh::. 
sido inventado, eu vol-o díssc bontem, par~ 
i!!udir o contrilminte ; nem meio to~tuoso que 
dei"''' •s e de ••• "mpreg~o p~ra augmeri ta r 
dBSp(!Zas. 

O governo 'nctual, Colllil o trans:~octo, prmn~t~ 
teu,.;.nus e a::;seguro)l ... !JOS .que ba.via de~~!" o 
main severo""" dospe,zas publica.. Elle o disM·, 
po,·quc ó o que eató.ino seu coração; ll)as não--
o póde far.~r; e•l~ p_ólitica n:~,llfra.ga. 

Um velho, que ·achou •3.udosas rccord~çõcs ·· 
nesto paiz,o Visconde de Albtiquerqua,assigna
lou. M cau.aaa do ~xecsoo diÍs cloa_P<r~as poblie.a.s: 
c: n~o ao pódc governar sem· m:uor1as, o om um 
pai~ ·de cenLraJizaÇão governar nczosÍiaria.
m~nte com maiorias e fiear sujeito " jnui~• 
imposições impreocindivei .. ~ . · 

o SR. ZA>IA'- .l••o era . n(): .. t.empo em. que 
.as maiorias ~iam impo!Jiç.õ.e• . .s.o governo. 
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O Sri.. FlzlUlEIIU VIANNA:- Mas não são im
po~~içÕilll illegitimaa, note bom o nobre deputa
do; pelo conh'a.rio, a.a considero muito patrioti
ca.e, por que as provincial, privadas doe roellr
sos, biío do·a.ppella.r para o centro.(Apoiados.) 

Eu as uncciono, defo ndo, e estou prom plo 
até a sar dollaa interpreto, como tenho· sido i' 
mas vol-o digo que emqua.nto o orçamento gera 
niio Cor ·limpo de tod~o eoiM! despoza. pelar 
eforma completa do nooao •y•tema. financeiro, 
isto é, pela deacentralizaç~o. 'não poderemos 
ter orçamentos senão com cJ.eficils. Esta <les
peza, digam-me em consciencia,--e appello ntá 

·para o nobre presidente da eamara; esta dospcza 
com a observação da passagem de Vcnus, donde 
vem ~ · Qual é a ca.beça desta ca.mara a. <juem 
possa ser attribuida. 1 Qual foi o repL·csenta.nte 
quo a e:tigiu ~ 

Qual a província q ae a raelamon 1 Onde 
esta o coneribuilite que a. ·pediu 'I O proprio 
governo a. aconselhou 1 Senhores, ou sei quo 
a franqueza neste mundo trn1. só encargoK c 
desgMtos : mas, eomo já estoa para snhi, delle 
affronto estes embaraço~·. 

Finnou-so no noaso paiz üma. opiniiio do 'l. o c 
ninguom põde sor alguma cousa eem t~r na 
Europa prégoeirn_, A fama dove vir de la, o ha ·· 
quem penso que o eiloucio ou o vituperio,do 
Brazil não valo nada na balanç.•, qunndo totn 
na outra concha o louvor do algum supposto 
sabio.da E11ropa. Gritn.m contr~> nós os eontri• 
buint~.~ quê paga.m, mas o quo vo.lo ~u~ndo 
temos os elogios dos amadores que nlio tm{lnm, 
do• aatrologos por profisslo á cuetn chquoll~s 
c1u~ nem ao menos Maoom pa.ra que a"rvo " 
ast rologia Y Roclam? como tQprosontaulo dn 
na.ção, si é quo o &OU, per'\UO croio IJUO du-
vid~m. (N4'o apoiado.< . ) • 

Sr. preaideoto, duv!di<•IO hojo do tudo, o lta 
pCIIIIOlll • ., V.,E:s;. quor que J. .. 'ag rnvnlo-l (/~i&o . ) 
Ainda bonle'rn vi uma quo duvidava C[UO ou 
soja catholico, a!'ostoltco, romano. (HiiCAri
dacta.) 

Não mo tenho afitigido muito, porque jó. o11tro 
noS50 eollega d<tVidou de outra crenç"' minh:>, 
(o que ·me causou pavor) dizendo que cu n1o era 
monarchistn. (ContinUa a hilaridafle.) 
Or~, uiio •er e&tholico ,; conta que tenho de 

·. prestar a . Do1l!l ; mas nio ser mon~rcbista. é 
conta com· oa homens, o isto é sempre um pouco 
)'ll:Lis perigoso. (Hi&aridarle.) Entendo com a. 
minha segur&oça, 

Senhores, aou tanto catholieo como mona.r
chist~. A minha fó nlo <i a do carvoeiro, nem a 
é <h ltlilta. ignorsncia, que muitas nzea de~ 
!lfljav& tor, m:lll a obtida na meditação, no .os
tado,.· na contewplaçlo das grandoz~• inimi
tavoia do CbriStiallÍsmo ; ó a íé que vem pelo 
espit'ito. (Apoiados; muito b~m.) · 

Ni'io son natholico para continuar a 8uccoss!o, 
de meus paco; .não. _O 1001 para obedecer a me<L 
espírito, C<Jntenta.r o co~çllo o pod4r auppéirta:r 
com paeioneia este mieeruel mundo. 

Sou monarchista. do espírito, da razlo; em 
theoria comprehendo o01tra tórma, maa come 
nlo quero ~ liberdade om. theoria,. ma.a pr:i
ti~a; . nio .a li bordado que esta eseripl.n, mas _a. 
exercido. · em fa.vor do cidadão, quer~ · anloa a. 
monat:ehia.,c·o~p:ltivei com· a liberdade, do que a. 

republiea quo 10rve quaai .sempre de aeu maior 
a.lgO'.I:. (Apoiado: e apartes .) 

Entendo, o oa nobres dep11~os estão de 
aecôrdo, quo a rnonarchia no Hrazil é a unica 
fórma compatível com a noss& educaç.lo c int<J
ressoo (Muitos apoiados.) 

Não de'I'Omos pór om duvida, nem é conve
niente fa~cl-o, a permanencia deij ta. fôrma de 
g over no entre nós. ( ApoiadoJ.) 

Si faço observações, e lovonto critic<>s, niio 
devem tomar om má parte. 

Si fa~as é porqne entendo q11e a. znonar
chia só se pódo aastontar dentro dos límitos 
da. Constituição do lmperio; a monarchia om
nipotente é do ·I'ouca daraç.ão, prccio:~. foi'
Iolecer--se no voto da. camara e principt>l.tnonto 
na. opinião publicn. · · 

Tenho muito medo de uma mona.rcbia q ue 
·l>Óde tudo no •~culo XIX, e bom inadvertida ó 
aqnello quG niio compJ•ehendc o provrcsso, c o 
grandioso desenvolvimento da.~ ide:~.~ demo
cratíca3 no mundo. 

A mona.robia ó inoompativol com o seculo 
nct na! desde q11e tornar-se p~~ora a liberdado um 
!'Cri go ou amonça. (Apoiados.) 

Sr. presid~nlc,c•ta. dosp~z<> não é justificada, 
nem f<,ita pllra intcroSl!o immcdiato do paiz. 
Dolla não r>Jde vir rê•ultado algtim -para .. 
nação : catá demonstrado o evidentamentc pro
va.do. 

Procede do um alarido cntr" os knbioa nacio
m•cs o · ~alrnngoiro•, nmndol"G• da astronomi:•, 
moamo natJ·omaniacos quo abundam e .~o IJtul
Liplica.m. (Hilariaade .) 

Senho1·ea, no lompo antigo, os roia davam a 
rnoda., bojo Rito os alraiuto•, (Hi lCAridi.Ado.) 

Oa roia onm o.~ ori{!'Üinca quo a .oeied:J.de 
copiava om qul!t~'io do h:tbitos, do coatumea, do 
liLtoraturn, do inclinnçãea, do MentimonLoa. 

Ningmom )lÓ<lo ignorar quo aquclle quo oc-. 
cup" a mais alta posi~iio do .E.tado, natural
monto ó objocto do estudo de todos, as!lio da 
contomplaçilo. Todo• ~ilo inclinados a a.dmirar 
o Jlrimciro, o me.ia qua.liti.ca.do, e na.turalmcnto 
acopial-o . . 

Um. Lourenço de Medieis, de qu~ já tive oc
eaaii'io do falbr aos senhores, o mao,.ifico, 'Viu-
9e a.trapalhado em Florença. com innumeroa 
pretend~ntos ~ SU<> prolllcção a titulo . de amador 
da arte. · 

Não h:wia mediocridade, a mai" rasteira, que 
não pretendesse émparelha.r com Miguel An
gelo. Não or~ t:mlo per acompanhar . oe desell-· 
volvimentos da esthet.ica, a.a.s principalmente 
pau CO:.participar <le dinheiro do ernrio dos Me
dieis, da sua. protecçlo naquelle tempo. Elle 
teve nocessidad~ de a.anclar trancar o palacio a 
~antas mediocridades prolt!nciosas ; hoje, · eom 
clita obsarva.ç(lo do Vonus, no Bra.zil, os senhores 
hão de ver, quo desenvolvimento .h4 .de ter a 
... tronomia (hilaridado); qu.e ea\<Ldo continuo 
dos astro; ! O proprio firmamento ha de 11e ver 
eans&do de eoffrer tanta obeervaçiio. 

Já nlo é extra.nho a muito• habitantee d~sta. 
cidad!l voce1n de noite, ém_ cúo limpido e __ 
trellado, aah.irom_ das jan:ollaa dos aobradoa os 
binoeulo3 (Riso). 'E' a. aslrQDomi&,uma ~eiencia;_ 
regia, uma inclina~ imperial, uma ~~ospiraçio 
que vem d.e muito ~I to; o, portil.nt?, niio ficamo,•' 
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na · emenda. de senado, ·nem nos -projectos que 
foram da cama.1·a; hão de se repetir estas despe-: 
zas, jã. porque Jupiter tambem quer ·passar 
(riso), jà porque Mercurio, deo> da eloquencia. 
e portador de boas novas. . . . 

o Sa. ZAMA:- E de outras cousas mais. 
O SR. FERREIRA VIANNA : - •.. já porque 

outl'os planetas tem que fazer conjuncção. 
Hão de se repetir até . que acabo esta mania 
por outra. 

Senhores, si a camara reprovasse este pro
jacto, que gloria para ella ! Não será possivel 
lavant~r a cabeça, ao menos uma. vez 1 Pois ha
vemos de estar aqui sujeitos ás duas varas, á 
vara do poder executivo de um hdo e ã. varJ. do 
senado, que não doe m'mos (rizo), do outro 1 
Pois seremos uma. qua.ntidad~ negativa na po
litica do paiz 1 Somos tão simplorios que con
tiauaremos a viver embalados com esta fantazia 
- o senado não faz politica, o governo é todo 
ouvidos, a camara é que governa- esta pobre, 
coberta de aleivozia.s, victima do que -se lhe 
attribue, impot':lnte ... 

O SR. _ZAMA;- E'pa.ra o scnhoL·ver oomo é 
om.undo! 

O Sa. FERREIRA VIANNA:-.•. como uma 
cbancellaria.. deixando passar tudo quanto que
rem. e1e:rigem. della? 

Sou insuspeito, senhores ; eu vos quero tanto 
. como aos meus amigos ; não ponho em duvida 
o vosso patriotismo, antes desconfio mai'i do 

meu, que estou aqui unicamente po~-hygiene e 
para preencher um período. 

Não me deixem, pois, decahir. da mais bella 
esperança, que tive na minha vida, de ver a ca
mara da eleiÇão directa e ter a gloria e a honra 
de sentar-me nella! . 

Aqui estou ! Quereis sabet• o, meu conceito~ 
Desenganado, arrependido e contL·icto. Levan
tei-me para defender a eleição directa na im
prensa., na tribuna. e por toda a p:tr'te ••. 

O Sn.. ANDRADE FrGUEIRA : - Foi um dos 
seus maiores campeõe_s. · 

O Sn.. FERREIRA VIANNA:-••• acreditava. que 
era o sursum corda, a. resurreição do governo 
p::trlamentár, a emenda desta geração com a 
geração de 1831, com a dos patriotas.· Estou 
desenganado, arrependido e contl"icto. 

Si est:ts obs3rvagões não servem para demo
ver o honrado ministro do imperio de aceitar 
este projecto, nem a camara de recusal-o, vou 
fallar-lhes mais ao seu interesse e . ao do paiz, 
e tal vez ·os convença, no que tenho o maior 

·empenho. 
Senhores, haveis de confessar que ~sta ma

nia dos astros é inutil e 1mpróficua. Condemne
mos este prJj:cto, e é possível que o senhor do 
mundo adapte outro systema, tenha olil.ra ma
nia, e, si me permittem a e:s:pressão, ·direi: -
é possivel que o ~ep.ho;· do mundo desperte um 
outro zelo-a mania do patriotismo -e a ca
mara o acompanhará. (lrluito bem; muito 
bem. o orador e felicitado.} 

-----o~ 

= 
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O Sr. J:c...,eJ.•J.~eb~a Viau.na : - SL'. 
·presidente, estou quo.si doso.nimo.do, vão me fal
tando as forças pa.t·a . dm· desempenho cabal ao 
compromisso quo tomei de oxarnin:~ot·, umn. pot· 
uma, todas •• s repartições, orn que so divide o 
aot·viço geral do lmpol'io. E' tt•abn.lho ingrato e 
duro por impôr invosLigaçüo,exn.mo ruinucio;o; 
·o insuporLn.vol 110 tot•nn. poln qua~:~i indifl'et•onçn., 
quo rot~reNouta<los '' t·oprqs'!nl:mtes pat·ecem 
mostrn.r llor OKto gonoro do llldll..!,:'açües. 

O Su. ANill\.\IHC l~WIJ~Il\A: - Nüo apoi llo. 
O Sl\. FJmmcni.A VrANNA :-Dero contont:u·

mo com alguns, r1uo tLpt•ecinn<lo dovid tmonto 
os t.Hroitos do11 contt·ibuinLos o 03 dovel'es que 
representam, nttondorn sol'inmonto para estas 
quosti:los, quo reputo, St·. presidente, vitues 
e ... 

O Sa. ANDrtADE FIGUEmA:- Apoiado: 
O Sn.. FErutEIR.A VtAlS'NA :-.. - indispensaveis 

para o bom andamento dos negocias do Estado. 
A: desa.ttenção da camara para interesses 

de tanta magnitude · reflecte contra ella, e 
inocula no espírito publico a des~rença. 

Desejava que a cu.mara. .. dos Srs. deputados 
·tomasse interesse vivo por estas questões, 
e abandonasse as q.u) só pódem entreter espí
ritos mal educados e os apetites do escandalo, 
tão saboreados na nossa terr.1.. (Apoiados.) 

O Sn. G.n:I\HNIANO GóEs :-Diga V. Ex. a ~mpre 
a yerd.ade as>im, com energia. ' 

O Sa. FERREIRA VIANNA:- Sr. pre~idente, 
não vejo o governo .•• ·. 
. o·· ~sn.· A.--.nRADE FIGUEIRA:- Est:i invi
sível. 

O Sa. FERREIRA VIANNA:- .•. a.té acredito 
que. não temos governo ... 

O Sa; ANon:Ú>E FIGUEIRA :- O thesouro já 
es.tá impalpavel. . . . · 

v. VI.-22 

O Sn. FEnrtEIItA VrAN~A :-. , . abandona o 
consclhe da nat;.ão, quando se discutem os mais 
altos int•~resses a seu cargo. (Apoiados~) 

O Sn. ANilltADE FIGUEIRA :-0 Sr. ministt·o 
da ugTicultura dovia estar aqui. (.1poiados.) 

O Sn. l"EnnJo;trtA VIANNA: -A ine:X]?Cl'iencia 
do alguns dos Srs. ministros ganhar1:1. com a 
frequencia das camar!ls, ouvindo os oradores e 
principalmente os quo se entt·eg::un ao estudo 
enfadonho e improbo das bbcllas das despesaa 
do Estado. 

O Stt. A:sonADE FIGUEIRA :-Estudo bem 
euf;tdonho, ó verdade ; ou jú. estou f:Ltiga.do. 

O SR. F.El\REIHA V!A~Izo;A :-Um gt•n.ude es
tadista. poder-se-ia talvez dispensar; mas um 
novel administrador, ainda não ol>l'ig<Ldo pelo 
regimento, mostraria zelo c interesse pela 
c::~.usa publica, aproximando-se dos que a r·e
presentam mais directamcnt'3. (Apoiados.) 

O Sr... ANDRADE FIGUEIR.A:-E' inex.plicavel 
que lllll ministro novo não venha assistir a 
sta discussão ! · 

O Sa. FErtREIRA VIANNA :-Se não ganhas :c 
com a nos3a experiencia, nad:l pot•dot•itl. 
(Apoiados.) 

u~r Sn. DEP~TADO: .;.._Approveitaria muito. 
O SR • . FERREIRA VxA~NA : -Finalmente, 

S1·. presidente, o coutacto continuo, intel
l.igentc, entre o governo e a. camar.t dos Srs. 

· doputad9s, ó indispens:wel p:n·a. a harmoniá 
dos dous poderes publicas. (.1.poiados.) 

Não vejo o governo, p:1.rece que se . receia do 
app:1reccr perante a camara, ou pelo muito que 
pensa que lhe pedirá, ou pelo nada que lhe 
póde dar. (Riso) · 

Quem governa pre.cin antes de tudo ter idéas 
governar é um acto de alta razão,e as idéas não 
se formam . senão pela · accumulaÇão· de cori.he
cimentos especiaes,cstudo das individualidades. 
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Não h:~. scieuci:~. no estadista sem analyse. O I nin:;-uem o ]_Jóde ver; nem tocat·; unico meio 
estadista é deposit:;u·io das g:.-andes syntheses de acreditar na sua longevidade. 
dep:Jis de ter procedido á rnais rigorosa &na- Esta. religião funda-se na crenç~ de ser o 
lyse. (.!.1!fttito bem,.) Não conheço sciencia soberano pontífice gurit·d<~. de uma palavra, 
m:üs experimental do a política, e tambem que lhe foi confiada pelo creador do universo, 
outra que mais eleve o espírito e nobilite o co- na hora sublime d~ tirar do càhos o mundo, ex;. 
ração humano. (.Lvl,uito bem; apoiados.) pasto a perd3r-s; e aniquilla.r-se, s~ a palavra 

Estes estudos não se fazem no governo, mas não fór tránsmittida. de pontífic~ a. pontífice, 
nos banc:;s do parlamento E' examinando no (Risadas.) 
gabinete, discutindo n:~. tribuna, lutando contra 
Ol!! advel'sal'ios nesta arena gloriosa, que S} pre_ 
param os grJ.ndes homens de Estado (Apohdos) 

O SR. ANDlU.oE FlGUEIRA:-Não h:~. outra es
cola ne;ta fórrua de governo~ 

O SR. FERRElltA Vr.-\NNA: -Quando o i1oder 
vem âs mãos por vallidismo, e preferencias pes
soaes, o investido põde gmhar nessas n.p
parcncias com que se sacia a vaid1de, mas o 
paiz perde inevitavelmente. (Apoiados_) 

Não njo o govemo, e de.;;~java vêl-o, não 
paN instruil-o (tanto não é a minha pretenç:Io) 
mas para ter o prazer de contemplai-o (Riso.) 
•) peJ.ü· instante mente que att:mda part1. as cir
cum ;tancias clifficeis em que a! acha(alwiados); 
ouça as advertencias que partem da camara, 
não de üúmigos, mas de zeladores da causa 
publica, e portanto, d<:~ amigos do governo. 

Desejava vêl-o. Sr. presidente, até par~L que 
perd•:ssc este h·aço do governo syrnbolico, 
oric;,:O:tal, bizantin0. (Riso.) Quero um gove!'no 
que conyiva comnosco ('fiso), que nos ouça, que 
nos cowbuta, qt10 affirme ou negtt•), em. fim, 
um govemo que viva a vi(h es;Jiritual, e não 
s~ contente com o silencio e o abandono da 
c:unara dos St·.5. depulados. 

De muito t•!rnpo s; diz, e nü:o sem bons fun
dat~~entos praticas, que o silencio é ouro. 

Mas, senhores, quem govern::~. precisa f..tllar 
(1·i.so), principalmente em . um gove1•no que 
fundou um templo pat'il a palavr.:t: o padu.rnento. 

E' forçoso que os mudos fatiem (Risadas). 
E não será · o maior prodígio do governo 
parlamea tar. . 

O .silencio é pat•a o espirito, muitaa vezes, 
J·esignação, outras consolação; é finalmente um 
cnvolucro para occultar ou ma teria ·de com
bustão, ou o profundim·3nt~ vasio (Hilaridade.) 
_ Dizem que (J nosso cerebro (quando digo nosso, 
quero dizer vosso, (riso), por ter muito phos
phoro, é cheio de vitalicied9.de e energia espi
ritual; o phosphoro não põde estar em contacto 

· com o ar e a luz. (/Uso.) Talvez por este motivo 
o governo se envolve_ no manto do silencio. 
(Ris·?.) 

Tllmbem é tn.-io de pt•cstigio : dá grande di
g"l'lidado ao quo ás vezes não n. tem (1·lso), e re
leva ao chato. (T?.iso). 

F.' como n. distancia o o lGffi\)0. 
No Orient'; e :u que as t•cligitíc: tõ:u tnais 

!4pparato do que fundo, mã.is pompa do qur.l phi
losophia. estctica do quo idéas, os supremos 
sacel'dotés guard:un inviolavel segredo e se oc
cultam dos cre!ltes , pt•opaga.ndo apenas no 
mundo · e:tterior, que são' d3positarios de urna 
idéa divina, sublime, .para entreterem a. devoção 
e~ :piedade. . ..... · ·_ . · _ ::.-

Assim, o pori.-tifice do Thibet, segundo refe
rem os seus crentes, tem 4.~00 annos de idade, 

O SR. SouzA · CARVALHO:~. Applique. 
O SR. F:mrmErru. VIANNA :-Ainda não é 

tempo. 
O Day L~m.ma, tal é e nome de pontifica, 

logo que sóbe ar> throno, nomeia o seu succes
sor e communica-lhe a palavra sublime. 

Ultimamente, porém, um philosopho, talvez 
com as minhas pretenções, e dos mais intelli- · 
genLes do oriente, nomeou o seu successor, e 
cont1·a a regra não lhe tr:msmittiu a palavra. 

O successor · era d~wot·ado por um!l. curiosi
dade immensa.. Os nobres deputados compre
hendem. Era justo. Mo1·avam ambos no mesmo 
pab.cio, magnifi.co, sagrado. O successor es
preitava-o em toda a parte, . sorprenà.i:J.-o em 
todos os seus actos. 

Na. firOt10rção que o tempo decorria a curi0si
dad~ augment.ava, crescia e tornava-se mais 
ardente. 

_O succcssor e1·a joven c com todas n.s illusões 
da. fé; o outro, de m:üs experi ·nci.:t, retinha o 
segredo. Mas a. inquietação i•edobrav;t, ;:orque 
não communicada. a p:lla.vra e morto o pontífice, 
tudo estava pe1·dido. 

Afinal, na hora extrem~, o pontífice chamou o 
succes~or, que logo se prostt·ou esgotado de 
p::~.cioncia, e avido de cm·iosidade para receber 
a pabvrn. santa. . 

O pontifico disse, com -,roz de moribundo: le
vanta· te e senta-te perto a mim. Muita torn sido 
a tua curio~iJade e niio menos n. minha pruden
cia. Vou morrer, e sou forç.ado :l dizet·-te o que_ 
não queria, e me constrango. Tu sab!.!S ? A p:t
la.vra é .•. que não ha p:..tlavr..t. (Hilariclade.) 
Guuda esta crença. o povo, este pobre 'e dos-: 
graçado povo nella deposita todas as- suas es~ 
peranças. Gu:trda'-n. ! ·! · : 

As:;im digo do governo: muitas palavras~ 
muitas 1~romessas, mysterios, e n::~. · realidade', 
nada. (Riso.) 1 

Ssnh~ll'CS, a nação esp~rou muito desta as-
sembléa: · . · 

E ella:, eu o di.;o fazendo-lhe justiçá, teve 
muit<~ confiança c :1 si . . Mas"po1· que a est1ehtii~.il. 
do constituinte e a confiançà do representante 
cle1·am em result::i.do a iu~rcia? Nada temos 
feito o o govem0 im"'l•·rial tinha .lhnte de .' si 
u.~a cam·u·a cheia do b ··ll::Jfl ta.l·ntos. ·animllda 
peta apeio moral da. po;,ula.ft:.\0 , glol'ific'ad:~. 
pela luz o uma. cleiç:1o livre. f 

Pol' que totloH e :t·•s elcrnontl)~ 1:10 :tnuulláram 
e a camúr11 consolid11 o d !Sa.nimo aoLerior l Niio 
n::;s illudamos nem teut •mos ·' eng-anai· o p:dz. 
A ~ituaçlio é difficilli:ua e usando de tJd:J.libel'
aaae !l~i . palavra, condição iniis,,ensavel do 
exerci cio do :mandato, CU VOS dii•ei Jledind~VOS 
perdão ..,;_ a nação pela · · éleição de· i88i collo
cou-se acima.de nós, nó~ ficámos muito abaixo 
dos eleitoreS.. · · ·· 
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o Sa. c.~RVALHO REzExo.z:-A :JOiado; muito 
abaixo. • · · · 

O Sa. FERREIRA VIANNA :- Assumjndo o en
cargo de ministro da agricultura, o meu :1.migo 
e honrad) colbga de infancja. o conselheiro 
Fleury, que idéa teve '? · Quaes os meios de q_l1e 
pre~ende us~r para chegar ao fim ol~jectivo, 
aceltn.ndo esta alta tarefa ·~ 

Senhore3, ó ministerio, a que me refiro. bem 
poderia ~er subd:.vidido em trcs ministérios·. 
Creio que o serviço t>ublico ganhar-ia senão em 
aug·mentar o numero das repartições do minis
teria pelo menos em alliviar este de alguns tra
balhos que por elle correm. 

O maior talento, a mais energica actividade 
ainda não bastam, no meu conceito, para b~m 
gerir esta repartição. Entretanto, devo dizer, o 
honrado ministro tem dotes que o recommen
dam á nossa confiança; tem talento, bo:1 von
tade e o considero com saude sufficicnte, apezar 
de aposentado, para o des·' mpcnho do. missiãO 
em que:foi collocado, talvez contt·Cl. a sua von
tade. 

Deve protecção, zelo e muitn. dedicação :i 
tt·cs grandes ramos dt:~ s 'rvi.ço public -,, n.gl'Í
cultnra, o comrnet·cio fl obt·as pnblicas. O que 
póde fazer em lnn··ficio dosta.s tres g-randP.s 
J•amificações de serviço~ Olhai., considerai o 
orça.monto da agl'iculLura ; expur~ai-o de todas 
as vct·bas que pertencem e:s:clnsivn.mente n. 
intor~s!'les municipncs e da lllaior irnporlancia, 
e reconh~ccreis commig-o que a repartição 
pou ·o on nad·1 tem feito c est1t h: bilitadn. a fazer 
para o adiantamento dn. nos a n. ·:p·icultm•J. da 
industl'iü, do com;u <:> rcio " ch Jt:we:~nç1í. ·. · 

Estou convencido ; o que alt•azn. e."tn. repn.r~ 
tição, ou os serviçns a scn car;.;-o, ó o t•cgimen 
intolero.vel ela pt·oto ·çiio, qu'} esmag-a. Si o 
governo imperial quizcsse ficar na posir;~1o stj
monto de attendor nos interes~o;; que por indple 
c natureza do governo lhe competem, estou 
certo de quo o dcscnvoh·i cuto d:~o hvom·a, do 
commercio e da. industri:1. teria sido muito 
maior. Vcu cxplic~r-mc, o chamo u. vossa bc
novela att~nção para este ponto. Talvez por 
falta de tempo não possa descer Í\s minuci.o
siclades, mas me comprometto a dn.r os grandes 
traço;; da politica "que aconselho, e fari:t si 
tivesse poder para tanto. · 

- · O que d~nuncia o orçamento da agricultu
ra 1 O. protectorado, o regimen d':! previle
gios, de monopolios, de garantias c tle favo
res. Mas quem pretende proteger e quom é 
o protegido? O governo, tomado obstracta.-

. In.ente; é a. pessoa ideal que representa to
dos os intel'esscs. Por si não póda prote
ger ; ha de. _tomar de algum:l. fonte meios 
e recursos, e com elbs levar a protecção. a 
garantia. o favor :is industrias, ao commercio à 
lavoUl·a. Num paiz que tom commerCio, la
voura. e inclustrin, isto é. num paiz em que es
tas tres fontes de rl'ceita estão abertas c l:lrga~ 
mente corr1m. ó pos•ivel. em circumstl.ncias 
diffic·\is para a lavoura. tomaJ.• por omprestimo 
os recursos d>t industria.. Assim :t Republica 
dos . Estados-Unidos pôde sobt:epujar, :"!la guerra 
do sul com o norte. os embaraços da. cessação 
ila lavoura. do sul, porque foi buscar recur-

sos mais sufficientes na prospera industria do 
norte. Em umã outra circumst:mcia. a. indus
tt·ia dccaa, e o Est~.do vai procurar um protec
tor à industria na lavou;oa que cresce, que 
prospera. 

E' possivel que em taes ::t.lt:::rnativas os au
:x.ilios de uns sirvam pa;·a c;,mpensar os a.u:x.i
lios, que ol!tro j{~ teve. Mas num paiz unica
ment-::J <.lg"rlCol::., a protecç:'ío · redund:l. no pro
teg-ido :wra.ncar o dinheiro do protector de uma 
alg-ibeira par::t. lh'o metter na outr!l,e quasi sem
pr 1 tira mais do que d~i. 

o SR. FELICIO DOS s,\NTOS : -Tira.l' do tados 
para dar a alguns. · 

O Sn. FERREIRA VIANNA:- O ministerio da 
agricultura. tem credilos em relação á azricul
·tura ; paraquc ·~ Para proto.;el-a; como '1 Serêi. 
o credito de Lt·es mil e t:1ntos contos de sub
venção :i. navegn.ção"? Será o CI'Cdito enormís
simo de gat·antia ch juro :i-; r.s~racbs de f:m·o ·~ 

St·. pr )r:idcntc, s~i-> ap ~ n ris protocçõcs in~li-
rcct·ls. · 

QnC!n fnz e~3as ostmdas do fe:·ro ? A la-
vout·a. · 

9u-:m pag-a csEas tarif:1s pesadas e as suppor-
t.'\ ? A bvoura. · 

De onde anfct·e o _:;oyerno os t·ccursos neccs
snri,1s para p:Lgar os ,juros enormis'Jimas da sua_ 
divida C0!1Solirbd:l. do interior o do oxlerior ? Da 
lavour:i. 

O que pótlo acontecct•, é r1nc ha. _lavradore.E; 
que pr ·cis:1.m cb p1·otecçio; o que não inlct·cssa 
á lavoura, em geral. 

O orç::unento,a primeira. vista, so reconhccc.é 
de um g-over11o absoluto, não oriundo da divisão 
dos podere~. nem da aclministt•ação peculiar d:~ 
cada. UJt, como cstabeloceu a Constituição. mas 
um govel'llo patriarchn.l, pcrfoita:monte pa
tri 11·chal. 
, Eis o.qui ; recorramos a est:1. hbella de dcs
pcza<~. (O oraclor folheia o orçamento.) 

Sccrctai·ict rle cst ado. -Será beneficio á la
voura·~ E' meio::indirccto, mas não auxilio ::i. 
lavoura, ao commercio á nave;::-açiio OLl :i. in-
dustria. · 

Sociedade mt:niliado1·~ da indttstriã na
cional.. 

Senhores, desgracadmento neste nosso paiz, 
nem o amor da !'Ciencia não disp:msa a tu tela 
c o patronato official. Creio que s~_juntas-:em 
meia duzia de philosophos (a. philosophia é uma 
sciencia muito !lb::mdonada) logo Ra zn. sessãO 
havoria quem propusesse: solicitar a protecção 
lo g-overno; e subsidio:-. assembléa. (Riso). 

Sob este nome bombastico. « Auxilia.dora da 
industri:l nacion:tl, o:oDO$~- Não é o auxÍlio p~ 
cuniario, ê o intllllectua.L A~ int~llig-enci;l-; pão 
se podem reunir sem~ mi:.;alh:1 dola.u.tq l>a.n-
quete do orçamr:mto ~ · 

Devo chamar a attençii<:? d "} V~ Ex. S:-~ P!'~~i
den t'"!, para a proposta d ·· orçamento . de ªe_!;
peza no futuro exercicio de 1883-188,4,: ·· ~l!e 
acaba de ser destri~t.üda e r~c:o~r~~~:) ~ ~ll.;-te 
relativa ao ministel'io em discussão.li a se!t\lintc 
épig-raphé : · · - · ' · · · - · ' 
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« O orçamento da despeza no exercício de anime· á. lavoura, principalmente redusida a. 
1882-1883.>> Corro as tabellas explicativas e disposições praticas. . 
vejo. Para o e~ercic_o de 1882-188~, é. o or- Desde creança que ouçó fallar m. pratica, n:l 
çamento velho mclu1do no novo, (h~lartdade) sciencia pratica da lavoura e todos os grandes 
Como estou ainda com este orçamento em mão: ' lavradores, os.roais ricos que conheci, confessa
cl1amarei a attenção da cam.ara para o frontes- vam não te1· e:x.periencia_superiOl' ao escravo, 
picio « resttmo do orçamento ela recaitct. e des- habituado na sua fazenda, a dirigir os traba
pe:;apara o exercício dei683-1884. Ministerio lhos. 
da agricultura, despeza 25.882:9209$. Abaixo o. Ac1ui appareceram americanos com sciencia 
receita. é calculada em 128.068:000$. Accr.es- dn. lavoura ; arrendaram fazendas de assu
c •nta-se 2.500:000$, de deposites, som- car e intt·oduziram melhoramentos conside
ma-se 130.508:000$, e então figura-se o saldo a·lVeis; mas arruinaram a> fazendas no :fim de 
:3.298:000$000. . algum tempo e não p 1garam aos proprietarios 

Para engannr a quem e quem o enganado ·~ nem um real do arrendamento ; e segundo me 
A tabella C, a dos credítos especiaes, auto- consta, perdel'.lnl o dinheiro trasido dos Estados 

riza despezas na importancia-« pouco mais ou Unidos. 
menos» ifl:ual á totalidade das desrez~s com .Acqttisiçiio de sr:mentes e plantas 18:000$. 
~~s verbas do or·çamento, isto é, despezas extra- .Auxilio para a conclttsão da flora: 
ordinarias e como se cilizem, rep1·ortuctivas de Os Senhores comprehendem que nada tem 
25.000:000$000. com a lavoura propriamente dita, desejava tam-

0 Sa. F. BEL~SARIO:- Fóra 0 que a cama1·a bem que o nob1·e ministro estivesse r resente 
ha de votar. para lhe perguntar se já se acabou e_ completou 

o contrato com o allemão sucessor do Dr. Mar
O Sa. FERREIRA VrANNA:- E diz no frontal tins, c se é possível vêr estes trabalhos. 

do orçamcnlo 3.298:000$ de saldo! 
O Sn.FELrcro nos SANTos:- Tem vindo, maFl 

O Sa. FEr.Tcro Dos SANTOs.- E' para a exe- tc:m se perdido na secretaria dl. agricultura. 
cuçãodoprogramma. O Sn.. FERREIRA VIA!\NA·: -Si é verdade o 

O Su. FERREIRA VIANNA:- Saldo da roiseria. que me informam : e 3tes trabalhos ethnogra-
publica.. phicos; c1no pos.3oas e:r:ttendidas me dizem ser 

(Examina ele novo o avt,lso da 1·cdacçao de alto pt·eço, foram de:;presadoa. na alfandega, 
do pro}ecto em discussão. Seguem-se outras c alli apodreceram, alguns se venderam 
'l)erbas.) na porta da alfandega, para pagamento dos 

Sociedade b1·azileint. de acclhnaçt'io.- Não direitos fiscMs. 
entendn hem este nome, · mas em fim va~se. O SP.. FEr.tcro nos SANTOS : -Não ha meio 
(Riso.) - de obter um exemplar; o govol'llo deixou per-

!?nperiaZ i?utituto fluminense de ag1·icul- der-se tudo. · · 
tura.- Creio r1ue é lá no Jal'dim Botanico. o Sn. FERRErnA VrAN:'iA :-0 mais é passeio 

O Sn. FEucro DOS SAN-ros:-A sociedade é de publico, serviço municipal; jardim da praça da 
acclimaçã0 de a.nimaes. Acclaroaç.ão,.serviço municipal; corpo do bom-

O Sn. FERREIRA VIANNA:-Então é anthropo- beiros, sorviço municipal; illuminação publica, 
Io:-rica. (Hilaridade.) sct·viço municipal; e;;goto tia cidade, serviço 

Estou convidado 11~n·a uma exposiçã!!l. Não municipal; etc. 
será. isto~ (rn.ostranclo tt.?n gt·andc cnucloppc). Edttcação de ingenv.os ; é para uma escola 

O director do museu tem jurisdicção no de Minas Gera.es, é set•viço ger.:tl.-
Jal'dim Botanico 1 (Lê o cartão ele convite). E' O que ·resta para a lavoura ~ para as indus
commigo. Será exposiçã3 de uns cal)'.)Clos que tt·ias do paiz 1 Que principio adopta o .go
ahi andam~ (Ris'?)- Como é negocio de museu, verno? Ou quer adaptara camara ~ E' um meio 
é raridade. _ · termo entre a protecção e a liberdade ? E' a. 

Será gratuita a expoSição, ])O r amor à scien- protecção, isto é, a influencia ,do Estado, a es·
cia, ou para vir, buscar dinheiro aos cofres tadolatria, em seu maior auge:? E' a iniciativa 
publicos ~ particular, como convém, no meu conceito, aos 

(Lendo o projecto.) I mpeJ·ial Instituto povo ·; novos, livres e americanos ~ 
Bahiano de Agricultura.-Vou pedir um para E' preciso acceitar um principio para poder 
minha terra. (Hilaridade.) Acho que a provin:- fazer uma política. . O . governo imperial 
cia da Bahia tem toda a razão e louvo aos seus aceita todos. os principios ·/e os põe em con
l'epresentantes a instancia, com que defendem flicto·~ Os resultado3 tem sido os mais funestOs. 
os interesses.de sua provincia, querendo nella Se <tUer adoptar o principio da liberdade, este 
todas ~s instituições creada.s em outras. orçamcntopt·ecisa ser refundigo; se quer o .da 

Tarnbem vou reclamar uma escola poly- protecção, ainda é indispensavel módifi.Oa.l-o, 
technica para o Rio Grande do SuL cadeiras reforçar verbas e enfraquecGr .outras; se quer 
ile biologia, geologia, mineralogia, enfim, o um systemn. mixto, elle é de todo impres-
concurso dos sabios (,.iso.) tavcl. ' 

Estabelecimento rural de S. Pedro de Senho1·es, o governo ô um~. affirm~~:ção e uma 
Alcantara. -Pareceu-me qua havia quem nego.c:iio simultaneas. 
quizesse exting-uir-este estabelecimento. Levantou-se nesta camara um espirito escla.-

Au~iZio ds · escblas praticas de agricultura recido · · que a ,, . morte ceüou, bello · talento 
e ,'~>eterinaria.-Emfim:póde ser que a·sciencia cuja memoria: sempre honro: o Dr. Ta':ares -
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Bastos ;.dominado pelas idéas que tin. habebido·l O Sn. FELICIO DOS SANTos:-:-E nós aceitamos 
nos livros e querendo subordinar este mundo a o desafio ! 
regra systematica de principies e ~e con- O Sn. FERREIR<\. VIANNA: -Pois bem; arvo
clusõ)s, muito concorreu-.para que se.hbe:tasse rou:se a bandeira ou parecia que estava arvo
o commercio de cabotagem do privilegw na- ra.da e então cada um tinha o diroito de 
cional e fosse entregue a todas as· bandeiras. colli~ar os . seus recursos, armar os seus na-

Pois bem; era um espírito que ac:ed~t~va na vios~ 
liberdade; mas não se aceitou o prmc1p1o nem Era uma politica temeraria e não havia ainda 
se. deixou de aceitar. · . . provas sufficientes, que a justificasse ; em vista 

A grande questão é não resolver e a ISSO de um paiz poderozo e invencível na sua mari-
se chama resolver. . nha · não procedia de um paiz que se tivesse 

Veiu um decreto e a~iou, que~ a pe10r d~ educ'ado no syslema da liberdade, antes no sys
soluções, em certas materias, adlOu dete!m1- tema do mais regido monopolio, (apoiado d~ 
nando-por tl.ntos annos fica o comi?erc1o de Sr. Fr:licio elos Santos), e que empregou ate 
cabotagem livre do monopolio na~10nal. E a força bruta para destruir as frotas de seus 
depois quo es.t~ tempo se esgotou, fo1-sc refor-_ vizinhos e:aniquilar a proponde;~ncia da H?l
mando, amphando prorogando, o quo~ O-re- lauda. (Apoiados.) Era uma pohtlca temerar1a, 
gimen. que não é nem · uma affi1:mação, nem não tinha antecedentes razoaveis, nem elcmen
uma negação e o maia fatal poas~vel., porque tos p;<ra ser :;.ceita; mas emfim, era uma poli
navios não se f2.zem com a mesma hgeuesa ?Om tica. 
que se faz um ministro de estado; ma1·in~euos Poróm a adoptada e aceita no Brazil é nem 
não se sopram, e tanto uns como outros sao ne- Deus nem 0 clíabo, nem a/firmam, nem ne
cessã.rios e indispensaveis para a defesa da gam e sempre aqueUa palavra mysterioza, que 
costa do Brazil; além de que não se C?mpre- se~ de proferh· um dia, mJs que ninguem 
hende uma nação ;ica S~J?l c~mmerc~o ma- s:tbe qual é (1·iso), abrio-se logo uma verbaz.i~ 
ritimo e o commercw marltuno e o partlCu~ar. nha c1 ue nasceu como um pequeno gato e Ja 

O adiamento dá em resulta?-o •. s~nhores, ~ 1.m- está.' um leão: a verba da subvenção á nayega
possibilidade d3 voltar ae prmc1p1o d~ pr1V1le- ção, 3.800:000$, etc .. ~ 
gio. nacional, porque os armadores nao poc'!_em Senhores, não ó aceitavel, ~em s~ns:üo ! Qu·:
maJs garantn·-se contra a sua renovaçao ; reis a lib'}rdade da navogaçao e arrancaes do 
e assim se estraga um capital enorme para uma thesouro dinheiro para favorecer . a companhias 
concurrencia impossivel de sor afront~1da pela que lutam contra aquellas quo não tem essa 
nossa navegação. . subvenção 1 Qual é a navegação a vela quo pódo 

O que aconteceu 1. Os nossos ostalcu.9s desap- resistir a de vapor, aux.iliada pelo. thesouro '1 E 
pareceram, os officmes de construcçao foram contra o thesouro nac10mü ha hbcrdade pos
procurar, em paizes estranhos, salarios que. não sivcl ~ ~ão ó o th.csouro apoi? i~vopc~vcl .do 
achavam na sua torra , e ficamos sem marmha monopoho 1 Como tirar do contr1bmntc dmhe1ro 
mercante. par·o. subvonciono.r compn.nhias e proclamar 

A cnm:l'l'll. hem comprehende que não estou bom alto : 11. O Brazil hasteou a liberdade do 
cstu.belecendo a preforencia de uma ou ouLr·a commer·cio maritimo, da. naveg-ação do cabota
escola. ...0m ·~»(Apoiado do Sr. Felicio dos Santos.) 

Acho que nenhum pensador J.?óde contestar, 0 Eu pr!çhria ao Sr. ministro que adopto uma 
quo ó absoluLamcnte neccssnrto n.br•açtu· um destas politica,s : ou aceite a liberdade, se con
principio. fi::t. nella ; (como liberal deve aceitar), ou a 

Crêm na liberdade ~ Abracem-se com clla c re""eite. Eu a sigo, porque gosto de confiar 
sigam as suas consequench~~· Eu creio, ~~o na m~itas vezes n. minha causa ao inimig:o. (Riso.) 
liberdade da cabotagem; 5: u~a qucstao da Portanto, nesta. parte, em vez _da: h~erdade ; 
defeza nacional, com ou~í.'OB mteresses po- monopolio ; em vez do monopoho ; ltberdade: 
litico3~ . E' como me dizem, acontece no Japão; não se1 

Attenda a camara pau a política que te~os disto mas as pessoas que lá têm ido m'o ref~
seguido : liberdade. de cabotagem~ porque ass1m rem,' no Japão a politica de quem governa de .d1~ 
o frete t?rl!-a-s!3 ma.1s barato. J?evla pel~ mesma é differente d9. política do quem gover~a d~ no1te; 
razão d1mmmr 0 1mposto de ~mportaçao, p~ra (Riso.) A da liberdade d11. naveg-açao . e a po
que o consumo tornasse-se ma1s barato. ~Apo~a- litica do dia, é para todos verem; .a do .mono
dos.) E não sei_ porque se ha de sacrifi:_ar o polio pelas subvenções do ~hes?uro, e a .da 

. consumidor aos mteresses do Estado, c nao. se noite, ó cá. para comnosco. (Hllar~dade.) 
ha de impôr ao transporte um frete maior, C rehendo senhores a politica da .• sub-

. ainda por·interesse da defeza,e ~a segurança en:! com c;racter int~iramente provisorio, 
do pa.iz- Nãe compreh~ndo tal desigualdade. vã o~a uma 'politica perpetua. 

Mas, emfim, parec1a que estava . arvorada a n o c . , . _ 
bandeira dà. liberdade do commerc10 de eal:l~ O SR. ANDRADE FrGUEinA.- Apo1ado. 
tagem; nas costas do Brazil; que cada u~ ia 0 Sn. FERREIRA VIANNA:- E' um auxilio 
bater-se com os · seus . recursos. ; que a _do~tnna para habi tua.r 0 menino a. andar ; é como fazem 
pregada na Inglaterra. com ta.n_to patr10tísmo e as mães e as . amas com as crianças nos car
sabedoria, pelo Sr. Robe1·t. rill e sustentada rinhos. (Riso.) 
antes . delle pelo Sr. Huskis~on, pensador e . ~ M . inos ue se 
grande economista, tinha falto propaganda. O Sa. ZA"MA.-hi as e~sas, ~~:dem' n~nca a 
A Ino-laterra. não temia~ninguem, ~desafiou a chama;m compan as, nao ap 
todos:: porque nisso ia o seu interesse.. andar sem. subvenção· 
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O Sa. FERREIRA VrANNA:-Na nossa terra-a,. As nossas ~>t·ad~s do aystema. antigo vão 
subvenção acowp.mha os meninos· e velhos, i desapparecendo. HoJe. quem. não_ está. na mar
todos a quPr~rn, se per e~ua e cresce, Sl'. pre- .

1 

geu1 de uma strada de ferro, nao pode conta.\' 
sidente! Esta verba corncçot~ pequena e es_ta com est~·ad_as de roda_g,·m: . 
im.1•ens:1. ~ A mator parte do mter10r das nossas provm-

Como meio de alimentar a ·iniciação de uma cias é s.ervrd t n~o por e:-:tl' 1das de ferro, mas 
empreza difficil, por X')tnpio, as .estrada:<> de por ca.m1n~os. fettos no womento .. 
fJrro ·como um estimulant~ a capltol.CS alUda As provmcvts s;m r ~cur~os, rgu1lmente a 
dcsco~:fiados e. remissos por novidades, que não mnni~ipalid;;~des. O t•stado preoccupado com a 
estão provadas r:J as~entadas pela p"a.tíc<l.; com- protecção ~s estl'adas de ferro e dos. enge~hos 
prehendo a subvenção. c •ntrl;l.es, nao ::óde tomar em con~td?raçao 05 

0 s· F B . . E e ir alguns queixumes e clamore~ desses brazlle1ros, per-
n.. • ~ EL:_ZARIO.- para s ry . · didos peh interior do imperio. E, corno não 

portos que nao sao procurados pelo commercw. pódem tronsportar os seus p:·oductos, não pro
O SR. FERRE_IRA VrANNA:-M·ts esses portos duzem, e como não produzem, entreg-am-se a 

de\' em s3r s ~rv>dos p~los nossos transportes de ociosidade. 
guerra. é serviço politico ::lo Esta.d >. , Eis co no explico que uma nação de 12 mi-

E para qu'! temos t ·anS!JOrt s. a :tc:'Jrivlos ~- lhõe;; de habitantes tenh' uma producçito; qne 
calh.\dc)S, estragan?o-se, qu~ndo s~,·~a um meiO n<i.o se póde comparar coln ;1, da Belgica, de po

. de dar á n~ssa. .. >(u·.mha mmot• acttvtdade; a.os pulação muito mrmot· (Apoiados.) 
nossos naVlOS r:erv1ço? . Os canaes. recursos dos povos que começam 

Cum·>r3, s_enhores, est::tbelecer a_ 1gu 1ldadc, a no pro :;resso do (!Ommei·cio, foram tentados e 
i~ua.ldade vtola,la de uma m tnelr \ fl t·;rant<J abandonados · no s ·u leito ficou a lama., e mais 
erLtr:.: subvencion tdos e não Si:bvonciona !os.. fundo o di nh~iro gasto. Delles não ha. vestígio. 

No Brazil (nnm se re 'ar:t. pa.r·a. ? que v~ L de O c"pirito do. governo. da camara c póde-se 
dolorozo nesta confiss~o !) no Bl'a~ll depot~-~lc dizer d · q uasi todo o paiz, voltou-se para as 
60e tantos annos de tndlpcnd~ncta.:: de.umao, estrada-; de fet•ro com mais paixiio, cumpr) 
ciment td,t por b •.rb~rt. cen tt•,thsa\ao _atnda os dizcl- '· do que refiexiio. 
interesses das provmctas en tr·e :-"1 rnv' ' odcm Senhores. n:"ío destingo um :filho do Pará de 
prescindir <L'\ n ve~tção snbv- ·ncion t:l t ? Qu ·m nm filho do Rio Gr.1ndr:J, todos pertencemos a 
o imped • ·~ C:m1o se enche tu .tlo !.:"l:H·t:ls c 11fa- esta prl.tria. com nn~; mas qu nd') se trata do 
nia. quando. fa~lam ~o ~r·og-t•::•sso e n~ pros- emp;·cgo do dinheiro é necess::u·io conhecer as 
peridade rlc t:illupet·to, ·tmd t nos rndrn•mlos condição" t'!ln que -:c o faz. (Apo:arlos.) 
d t infa.ncia, r:J qu 1ndo nn. '•rnrwrção 'lnc S'l Pl' '- Si a imi~r·a6ío a"udisr;e ao Brazil como nos 
longa a vid•t, m ~ior P'"?tor,~:1o I'c~h11~1:l . .p;Lf·n. sua Estudo:;-Un.ido;, "Ompt• hendo que ,.;e desvirgi
navcgação cost'nr 1, o mtc .·I~''~Wlncr;~l · · lla!:;;cm ~"Ssas llot•e·~tas par, passarem estJ•ada.s 

Par ·ce que, som este f.l.t_l'iill.ll offic,ul •. ns p1·o- do for1·o por tnrln n. pn.rta, porque, antão, quem 
yincias não se C· •rnmunwu.r'r1uu. H~rw.rn os- emparr:wa o 1.0rt[JOn era o prnpri:J colono ; ma\! 
tranhll.B um;•s. á'~ ~utra: q11o os nossos tn tor·e~<; •s 1111111 p~i7. <Jnd. n. por,ulaçiio é escas~a~ para 
não tem a sohdan ·rla.de quo so fLIII"Cgoa. So~J;~ o ondfl n. i1Jlmi::1·açfio tülo vom , a. pohtJc·t dos 
Cfi-SO de perg-~ntar bem alto: no 1!11~! H?rl'lll n. EHL•llliJS Uuidos, 'lU'! r.hamam temeraria, entt•o 
nossa c·ú1trabzação, que LnuLos sar.t•Ificios nos ru'Hl, 8111·ia ltuca. 
tem custado, se nem 110. 1uono; pou.lc d ·son- As IHIHsa.s esLI'udas do ferro clovia.m correr na!:1 
volver o commercio, a mdustt•ltt c n. no~s!t nl\- zorws orn quo e;;te ben ·ficio pod~sse sor sup
ve .:-ação ? . . pot•t.ado, e não com encargol perpetuo do tho-

Provincías de producç:iio ti!o dJ(fet·ente, e pro,- sour.t. 
ciso que"~ communiqueGpot· ~rescentes sub- A estrada. ,lo fert•o é um melhor[l.monto, o 
vençúes para.. que os seus ha.lnttmtes venham primeiro •nelhoramento de transporte, não ~a 
solicita. r a.r1 u1 os empt''!g •R, as gr•;u;a.; e o.s be~ d 11vid ~. m.,_iJ ó precizo que seja determl
ne:ficies; 20 pro~in:ias aos 11és de u111a ctd~de, nad 1 pela prodncção e conveni•mcias cconomi
amarradas, oppnm1das e a quem se regato1am c<n·. NiTo é u111 m ·lhoramento em que se possa 
todo, ?S ben:fici·os)... . di.ssipM impunemente. . .. 

Cr'lo .. na !1berda.de, e a quero: Pre:fir?-a a esta Ent1·a aqui de novo a. questão pohtlca. Qual 
centrahz;j,çao que esma.. e op·l~tme_., E uma t:f· 0 principio a adaptar? O da h herdade, o _da 
rannia. devemos sacud1l-a. (A.(JO'ados). A h- protecção. o mixto ~ . . . 
herdade l!a d l venc ·r! Invoco •> tesr.~munho de O- Estad) adoptou praticamente um pnnc1~ 
o dos aqu'•lles que me at~endem. h?Je:. talvez, pioimpossivel, foi mas ~o qtte·o da. pr~tecção, 
em curto prazo ouça os gr1tos da V1•.:tor1a desta 0 da subvenc:.ão perpetua : garant1u .Juros fi 
idéa !. (Muito bem.! mu,ito ~em !) _ . , estrada. de ferro por 90 a:nn·Js. ! 

Ha de vnncer! N1nguem po•ie :·es141r-l~e. E Ora., Senho1·c~, que inter~ss~s póde ter uma 
impossível manter-se semelhante centrahsação em~rf.!sa de estrada. de ferro com a gara.ntia 
com prejuizo da unidade politica do imperio. de · 7;/o no d~senv1lvirnento da sua renda e ,na 
(Muito bem.) sua prosp"'rid1de? . /: 

E aq telles, que. r-P.conbecem. a n~cessida.de Os 1neenLivos dos lu;ros n ~as van.tages de~aJ~ 
que ha da paz P.lib rbade das provi. netas para :lo parecem p;la ~arant1~ de .JUros .•.. E demais 
unifl 1do do irnperio, hão de preferu· dat· .a cada essa. ga.rantta r~produztda t-1d~s ps annos •. o que 
um o se•1 a sacrificar a mais bella ·co usa que demonqtra 1 Que a estr_ad~ na) t~ve o. t1 aça:4o 
pos•uimos- a integridade· poli~ica. (Mui~o aonven:ente, que não e Vlavel, e uma pupzla 
bem.) do· eatado. 
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Vejamos as conseqúencias desta pratica. Os 
que d !Sejam a protet:çã:o ou n. explor tçito das 
estt·aJas dn. Cerro pelo Estad>, apoiam-se na 
vanta~·em de não ser o Estado um comlllerci
anle não attender a lucros c por cons!lquencia 
sempri.! disposto a reduzir as tarifas, O";peranlo 
ser compensado pelo mt ~resse indirecto do au
grnento da producção que desperta. 

Sou inteiramente infimso a essa escola ; pri
m:liro, entendo que o t'ran~p::>rte de mercadorias 
ou pa.ss2.geiros é uma fun~ção inteiramente com
·rncrciál, é uma relação merctintil qu! se funda. 
em um. contrato, o qual presupõe a igualdade 
entre os contratantes. 

Ora, o g-overnoott o Estàdooquerepresenta? 
A sob,~rariia, uma funcção publica da autat·i
dade. Estt autoridade,. collt1cada diant'l daquello. 
ql.\e quer fazet• o transporte, é o mesmo quo a 
poeira diante da mollrl de uma grand ·z~. 

O Estado sem duvida que tet·á tende;lcias para 
re:l.uzir a t•,rifa c póde reduzil-a tanto que não 
chegue para pagar a a1110rtização do capital e 
dosjut•os. 

Deu-se este facto na Belgica e não h~ muitos 
annos. A l'educção da. tarifa até haver de(lcit 
para accudir· ás despezas dJ. estrada de ferro; ó 
q U'l quer dizer 1 

Levantamento de impostos, como acontece 
entre nós. 

Quem paga estas grandes verbas de garan
tias dl ,juros a estradas de ferro? O, illlpustos. 
Mas vêJe bem -o tr<,nsporte ó um contrato 
commercial entre quem quer transpot·tar-sfl a 
si ou transportar ::. sua m::t·cadot· .a, a. ta1·i fa é a 
despel!:a de um serviço I'ealmenle etfectuado; 
m·1s a ta1·ifa n'io pOde ser um im['osto, porque 
então tod 1S aquelle> cidadãos que nunca entra
ram em cstradf~s de ferro, que não precisam 
dellas, não devem ser· obri:.radus a pa ~·ar 
impostos para accudit·. ao. defi,~it. ( Apoia
dos.) Este system!l não e pots accettavcl. Outra 
circurastancia quanto :i adtninist:-ação. r\ admi
nisti"ação de um:1 estwda de fet·ro ó muito es
pecia;l, muito cornj1lexa, exige g-t·and() ~'Lctivi
dade e ac•:urado estutlo das ci1·curustancias. 
·Ella não póle set• estabelecida em regras im
mutavei "• inflexiveis ; o Estado pot· sct• o sobe
·rano, por s~r o repr~sentanle d:\ autorid 1de su
prema. não deve tratar desigualmente os ~ida
dãos. Portanto a tn·ifa fixada pelo Esla lo 
t:em o primeiro dos defeitos - a sua igual
dade. 

Ainda outra razão- A tarifa preciza respeitar 
as circumstancias, e a. administração dr:! uma 
estrada de ferro deve acompanhar a ebsti
ci.dade que tem 's serviços de tra;nsporte E' 
preciso qu·~ f,tça uma alte1·ação aqru. uma de
d.ucç.ão acol:i, que attenda .a um fre.;u~z de 

. certa posição C!_Ue dà determ1mda. quanttdade 
de carga, o que não póde fazer a outros. Mas, em 
uma ~dministra.ção official do E~tado, esta elas
ticidade pôde ser acompanh 1da ; pud~m !'er 
attendilas estas desig-11allades 1 ~ _tanfa_ fica· 
pois sendo um imposto e a adm1rustraçao do 
Estado uma funcção de autoridade. . 

·AttenQ.ei ainda mais. Est'3 systema da adrru-. 
nistração do Estado9 o sy~tema proteccion~sta: 
enfraquece a r·,sistBx;cia do proprio Estado, e a 
da liberdade política.. 

Senhores, não ha ninguem que .. aeomp~nhe 
o d:;sei:J.volvimento da· autoridade ent1·e nós e o 
enft·aque iruento do.; vínculos da collectividade, 
que não S3 tiinta com temor diante desta poeira 
que se chama o individuo desagregado, separado 
de todos os outros, e a enorme re istenci;,., es.te 
poder i:nru.enso •.J.UC entra na sociedade por todos 
o; modos, c se d J,;tilla p0r todos os poros do 
org·anismo do Estado. 

Ora ajunto-se a esta omnipot'!ncia de direito 
e de factn milh res e milhat·es de centena.;;; de 
empregado•, que tem o Estado para o serv .ço 
das estradas de fer1·o .e ver-se:.á que vamos testar 
a nos.; •S filho; o mais detestavel de todos os 
tyramnos. porque não é o da força que aviventa., 
anima. o· levanta. as alma;: mas o da corrupção 
que rHatu, o.podt·ece, avilta e rebaixa. (11{ uito 
bem.). 

·O Ec;t:1do! O E ;tado não dcv.~ administrar 
est1·adas de ferr -., salvo se reunem fortalezas, 
estrat·Jgicas ou .guarnição fronteiras; m ts e-;tra
das commerciaes de tt•ansporte de passageiros, 
de cargas. não. . 

Aprov Jito-me da occasião em que tenho a 
palavra, nesta augusta camara, 1~ara protestar 
hoje e sempre, que o deputado Ferreira Vianna, 
nito quiz c não su.ncc onou este sy.;tema de 
administração que hade affiigi.r a geração fu-
tura. (Sensaçcro.) ' 

O gov ·rno 'J"tà forte demais, tão fot•te que só 
o facto de ter nas mãos as redeas da a:.lmi
nist:·açã:l, nobilita, engra~dec::! e torna no
taveis os sr-us servcntuarios. 
~enhores. em nossa tet·ra, nem talento se re

conhece sem que um acto official o consagre. 
Pec;.o li,·ença a V. E:s:. para lhe fazer uma re

vellaçiio. ToJos d !Vem sabe1• que uão.sou con
s lheiro , isto é, eu sou conselhP.iro, mas 
pagam-me os conselho.3; sou conselheiro do 
povo. (Riso.) 

Trn tam-me porém de conselheiro ; e interro
gando-me urna pes.;oo. estimavel, que assim mo 
~lcunh:wa, não pot• m:i vontade neru pot• querer 
desautorar-me, int ·rt·og 1ndo dizia·me: pois 
vo ·ê que sab~ um pouco de prim·~iras letras 
que sua mãi lhe •lnsinou c algumas rezas, ain"da 
não é cous lheiro? 1 (Hilaridade.) 

Senhores, . é preciso a. sa.ncção official para 
tudo. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- V. Ex .. não ca
rece della. •ara se1· rer~onheeido como muito 
illustt-udo e muito competente em todas as ma
terias. (Apoiados ) . 
; O SR. FÉRREIRA VrANNA:-Qu'll tem sido o 
result ·do pratico e r •al deste syl'ltema de es
t:-adas de ferro.administradas pelo E$ttdo 1 0 
defi.cit. Qu .1 tem sid '• em :roporções menoi"es, 
porque.o sy~tema govei"namental sutfoca a. in~-· 
ciativa, resultado das nossas empt·ezas partl
cui n·es? O lucro. A est1·a:la de fe'rro D. ~edro li, 
que tem todos os mono. olio~, todos o~ favores, 
apez<~.r da . sua. tarifa. eu já provei á camara. 
que nunca deu saldo, e sempre deficit. 

O Sa; F. BELISARJO :-V. Ex. não tem razão. 
·O Sà. FER~IU.A V:A:-lN.\ :-Entio dá.~ldo ·1 ;.. 
O ·sB •. F. B~LIBA.RTO :-Sim, sen.bor; n.o ul

timo exercício d~u 7,28 °/ o· 
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O SR. F.ERREIIl.A VIANNA :-Eu creio que o 
meu nobre amigo me faz bastante justiç::t para 
suppó1· que não estabeleço uma proposição des
tas sem ter reflectido, calculado, examinado as 
cousas. Por consequencia, a sua negação prom
pta faz-me abalo, preoccupa o meu espi1·ito. 
Então; est<.trei com elementos_ falsos; tal é a 
autoridade da palavra do nobre deputado~ 

O Su. F. BELISARIO:- A impressão que o 
discurso de V. Ex. me fez, foi causa do eu ir 
leL' o ultimo relatorio da estrada de ferro, e 
vêr que deu 7,28 o/o-

O Sa. FERREIRA VrANNA :-0 nobre deputado 
deve presumir que tamb3m li o relatorio. O f{UO 
o nobre deputado diz ó certo, é certíssimo ; isso 
está cscripto :scriptum est ; mas é que relato
rios e factos não estão sempre de accórdo. A 
estrada de ferro D. Pedro li não dá lucro, da 
deficit, porque não considero a estrada de ferro 
como o supremo tribunal dr~ justiça, uma func
ção política do Estado; é uma em preza que de
mandou capitaes, capitaes que o Estado levan
tou com o seu credito em apolices da divida 
publica, cujo juro pega na caixa da amortiza
ção semestralmente a 6 oj 0 , e emprestimos fei
tos na Europa; e estes aind:~ com deducções 
grandos, mas emfim faço a conta de ô 0 /o. O 
custo da estrada de ferro D. Pedro li está hoje 
em 100.000:000$. O rclatorio diz 90.000:000$, 
mas não contemplou elementos que excluiu, não 
digo de proposito, mas por que assim nos mi
lheiros não tomou (.}m consideraçã0 as centenas. 

Ha materiaes em ser em gt•ande quantidade; 
ha muitas obt·as que estão feitas, mas ainda não 
entregues ao trafego; dando ainda no mínimo 
100.000:000$, a juro de (:j 0 / 0 , são 6.000:000$. 
E' preciso, portanto, fazet• a conta do capital e 
juro. · 

O Sa. BELISARIO :-Mas a estrada rendeu 
sete mil e tantos contos. 

O SR. FERREIIlA VIANNA: -Não rendeu tal, 
rendeu muito mais; de renda b1·uta teve 10.000$; 
mas na estrada de ferl'o D. Pedro li, nem o en
genheiro em chefe, nem o g-overno, faz a 
conta do capibl, diz apenas :a estrada de ferro 
rendeu 10:000$, gastou 5:000$ no seu custeio, 
por consequencia o resto é lucro .. 

Mas o juro do dinheiro empregado ·~ 

O Sa. BELISARIO:-De modo que para V. Ex. 
um<t empreza que dá por exemplo 6 ou 7 °/o dá 
prejuizo. 

O Sa. FERRErRA'VrANNA::-Pois se o Estado 
paga o juro do cápital? Senhores, alg-uma com
panhia de ostradada de ferro, conhecida no paiz 
ou fóra do paiz, deixou já de fazer a conta do 
capital e juro~ 

O Sa. BELISARro:-Mas isso é a renda. 
O SR. FERREIRA VIANNA : - Então não dá 

lucro, dá deficit. A nor;sa divergencia é no modo 
de fazer a conta. 

Ha um elemento que não tem sido contem
plado peln. estrada de ferro D. Pedro li, é o 
juro do dinheiro empregado, juro que cffecti
vamente é pago úa caixa de amortização. 

Era preciso, portanto, para aue o capital ti
vesse sido emprega~o rnproduêtivamente, que 

pagasse o juro, o custeio, e depois de tirado;; 
esses dous elementos de despeza déssc saldo. 
Mas é o que não acontece. Além disso é preciso 
incluir na conta daquella cstt·ada. 12.000:000$ 
cr:~io eu , da estrada União e Industria, que 
se inutilisou para poder servir ao monopolio da 
estrada de ferro D. Pedro II. 

O Sa. F. BELisARIO:- V. Ex. não tem 
razão. 

0 SR. FERRE!IlA VU.NNA :-Não tenho razão; 
mas o facto é que WJ encampou, o por consc
qucncia este capital devo :;e1· lançado á. conta 
da estrada do ferro D. Pcd1·o 11. · 

O Sa. F. BELrsAmo dá um aparte. 
O Sa. F.EJ:mEmA VIANN,\ :- O seu modo de 

formar a conta é muito dilferente do meu. 
Bem sei que essa ó a opinião da estrada de 

ferro D. Pedro li ; é como ella faz a conta ; 
mas a minha é feita de outt·o moiio, com
morcialinente, e ó como dcvrJm ser frJitas as 
contas de todas as ernprezas. 

O systema, portanto, de protecção, ou da in
tervenção do catado m administração das cs· 
tradas drJ ferro c sua apropt•iação, prima (acie 
não pódc ser admittido. 

Temos outro:; meio:; de pt•otecção a lavoura. 
Os engenhos centraes Quando se discutiu na 
carnara a gar,mtia de juros para os engenhos 
centracs, lembro-me de que concorri com um 
elemento : o principio do mutuo, que foi con
sagrado na lei e depois abandonado com pre
juízo, no meu conceita, da lavoura. 

Um engenho central não ó outra cousa 
senão um engenho unico para muitos producto
res. Si se funda, separado do productor, não h& 
um mutuo e recipraco interessJ, o que acontece 
é se estabelecer no centro da producção um 
elamento industrial que vai prejudicar o pro
ductor; porqno dosde que elle não mantem 
mais suas machinas ou não lhe convem man
ter, fica na dependoncia da industria do eng-e
nho central. 

O engenho central tem grandes vantag-ens, 
a Jll'irncira é disponsar o empre;,;-o de capital em 
machinas impe1-feitas c unicas compativejs com 
os recursos de cada: lavradot•, em segundo logar . 
faz com que cmpt·eguem-se todas as forças (la la
voura na producção em vez de dividil-as ou sub
dividil-as: é a lei da divisão do trabalho. Se o 
engenho central se desagrega inteiramente dos 
interesses mutuos do lavrador, a ind11;tria ab
sorve a producção; mata o productor. 

Pretendeu-se contrariar estes factos por con
tratos pr·évios de fornecimento. Estes contratos 
são impraticaveis, porque ou o lavrador pro-· 
mette mais do que póde, e neste caso sujei
ta-se á. multa. pela falta, ou então promette 
menos· e a diffcrença do-' que produziu em re
lação do que prometteu, h:\ dr! vender a um 
engenho central se lhe quizcr comprar, não 
por prefixado ou estabel,~cido preço. . 

Os contratos prévios são impra tica v eis, in as 
quando são socios o indust;ial e o p1·o.ductÇr, 
quando estes dous esta.bclec1mcntos se JUntam, 
se em uma safra o lavrador perde como pro
ductor, ganha como industrial, c se perde como 
industrial, póde · ser compensado como pro
ductor. 
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Eis como comprehend? o en~enho central. ! ultimas economiaá para. c0brir o seu çredito ex
Moiernamente t1rn se feito conces~ões a mãos' haust<? t:dos os semestres, havia de .hir pro
!ar;as ;le en~ -~~o_s centraes ~apO!~Os),_ sem I cur_Ll' a !ayoura, a navegação, o commercio; 
mda;ar da poss1b1hlade da e:ugenc1a do JUro, seru sohc1lado por todos os ramos da activi
com manifes~o pezar da lavoura. e raclam~ção dade e a baixo juro. 
sua, _como d1sse o nobre deputado pelo R1o de P~r consequencia, aconselho a política de-· 
JaM1ro. fend1da. com tanto patriotismo e vigor pelo 

O Sa. F. BELISARie:-Certamente. no?re deputado pela ~rovincia do Rio de Ja-
. ne1ro~ meu amigo, e chefe desta nobre tarefa 

O Sa. FERREIRA VJANNA:-~o lad? dos en- e gr;.rnde zelador da causa. publica (Muitos • 
genhos c·:ntra.es creou-se uma mdnstr1a desco- apoiados ) 
nhecida, vender en~enhos centraes: é mai1 · . 
lucrativo (riso), porque não precisa S3r lavrador o s~ .. CARVALHO REZENDE:- Apoiado todo 
para ser concessionario. o elog-10 e pouco. 

O Sa. Fa:A:N'crsco BELisARro:- Para ver o O _Sa: FERREIRA. VIANNA:- Apoiado todo o 
escandalo destas c:mcessõos basta attend~r para elog-10 e pouco. 
um facto" que vem narrado no jornal de hontf!m . Se conse(fuissemos esse grande e .P trio
ou de hoje : titulos garantidos pelo governo tlco pensámento de equilibrar a receita com a 
vendidos em Londres a 6 °/o, da estrada de Mi- dtospeza, d•! modo que o Estado não precisásse 
nas e Rio de Janeiro. um só vintem das economias pat'ticulares ; se 

O SR. FERREIRA VrANNA:-Temosuma massa não _exigisse economias para si, para as ne
consideravel de dinheiro em garantia de juros a cessLdades &J seu thesouro,. acredito quo esta 
estradas de ferro, a engenhos centraes, subsi- protecção era maior do que todas as que até 
dio a navegação, e outras verbas que elevam o hoj~ te~ sid:>con~eclida.s, o com duas vant:.tg-ens: 
orçamento da agricultura a 50.000:000$, des- 0 •llnholro correna para sua direcção natural e 
peza extraordinaria e a que chamam reprodu- 0 thesouro ficava desaffrontado com credito pode
ctiva. roso pará acudiras crises d.:l momento o ás diffi-
. De 41 :000:000$ nos dfi noticia o balanço de culdades eminentes. · 
1879 a 80 que foi di!Stribuido hontem ; e E' a grande política qu~ :i.conselho. 
60.000:000$ o orçamento de d~speza da fazenda, (Cruzam-se varios apartes). 

Eis a renc!!J. publica real; o mais provem de Não se educa o povô para a liberdade na es-
emprestiinos. cola do proteccionismo. (Apo'ados.) 

Peço licen·ça aos nobres d<Jputados para tirar 
a conclusão que é o estabelecimento· da politica A nossa politica mostra uma face e occulta a 
que aconselharia, a. se por desg-raça do Bra- outra, porque segue o systema do naveg-ador 
zil pudesse algum dia ser ministro, o que n~o de voga; não sei se os nobres deputados se l~m
esp'lro, uern mesmo da Ordem 3a. da Pem- bram, um navegador de voga olha pa1•a o ponto 
tencia (riso). faria e estou prompto a apoiar, de onde partiu e dá as costas ao ponto aonde 

' d h · d d · 1 quer chegar. (Riso.) 
porque enten ° que · avia e pro uzlr resu· ta- Ora nós olhamos para a liberdade, o governo 
dos beneficos. 

Nó. 'temos provado pelos papeis do thezouro, não falia senão em liberdade, temos uma con-
em duas tabellas, que os nosso'i deficits de paz stituição liberal, mas o povo está olh~ncio para 
excedem de quinhentos mil contos. 0 det!!potismo, para 0 estado, para o senhor do 

Quando ·fallo em deficits de paz, quero dizer Mundo ! ! 
os defi:cits resultantes da tabella. C; esta ta.- Si pudesse pot·ia a minha cxistcncia em con
'bella c preoccupa 0 . meu espírito, é quem tribuição á disposição do governo na seguinte 
árruina 0 Brazil, 0 absorve. hypothese:-si a política do nobre deputado 

Andrade Figueira fór adoptada, si o equilibrio 
b Sa. FB.ANCtsco BELISA.Rro:-Acho que ha da receita com a despeza. se poder realizar. cor- · 

outras peiores. tai-me a cabeça, se o Brazil não fór grande. 
O SR. FERREIRA VrANNA:--Ouça-me o nobre Esta protec.ção, este dinh0ir•) dis ·endido com 

deputado. · subvençõ~s, com gerancias do Es:ado, com a 
0 SR. FRANcisco BELIBARIO : _ A 'taoella do estadolatria, com a id(,)latria, emfi:n, é o que 

matta. o Brazil.(Apoiados e apartas.) 
funccionalismo é peiór · Sinto em minha. consciencia que, estou atli-

o· SR. 'FERREIRA VIANNA.: - E' detesta.vel, ·gindo a ·camara ( rauitos não apoiados), 
mas a tabellaC tem em suas entranhas o grande até parece um esca.ndalo qu ~ tenha falhdo 
."fancciona.lismo, ·que não ·conhecíamos, o func.:. por tanto tempo (não apoiados); mas, r~puto 
cionalismo de -estrangeiros sabios, celebres, a ma.teria lk maior r.elevancia, e procuro vêt• si 
~ologoi a 20:000$ por -anno, quantia qne nem 'Ó _possi.v.el -firmar ·.e .fundar uma. politica em 
um con3elheit-o ·OU mini;tro de estado tem. nosso paiz, li.beràl, ·descen.traliz:tdora, q.ue;.nos 

E' na ta.bella. ·C que ·está o .grande.funccio- sal:ve da .inercia que opprime. 
nali,mo. I· Qual a protecção aada ·ao'commercio'·Y ·o que 

Pois bem quinhentos mil e tantos contos de fi~ura nesta 'tá:bella immensa. e }le9aaa Am"bene
réis têm s:do empr l~âi:los na prótecção, quando ficio ·da classe ao commercio brazileiro ~ 

a_nos·sa. r.e .. n .. da.o.rdinar .. ~.a.. m. ai. _.c.h~. g. a..e n.em .. sem-~ ... Nada·,· ~ô~olut~zn.en·t.e.nuda; _nem .Pa.re·c·e q._ue pr& dá. pal"a as despezaa ordtnanaa. "t!BJa,do1DUlliteriO'do·com.merol:>. · 
-'0 :eapit&l .,U9't!eia. pm· a. lavoura, ~por que o · Entl!etauto, ~ar.~· ·prt'lid ·nte, .::61ém de outraf; 

goverco .~_.1'1 :lig8ir'o :-i, ·pl'59a :a •r.rane~ar a.s :~·quo <:~ó :dlo ~R;o, ;eomo 'jt .~ei 
v. vr.-28 _ 
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quando discuti o orçam8nto da despcza da f<J.~ 
zenda, figuram outras como esta-Museu na~ 
cional 76:000$000. 

Senhores, Ó preciso conhecer o desenvolvi
mento desta despeza para que a c~mara possa 
avaliar do justo titulo, com que as províncias 
clamam e reclamam. contra este systema pro
teccionista. 

Obras (Jeí'aes e auxiliares ds prooii~Ci6ts.
O Sn. CoELHO C.urPos: - A algumas pro

vincias. 
O Sn. FEllRE!lU. VrAN::-:A: -A' algumas. 
O Sn. CoELIW CA:><IPOS:- Ha outras que não 

têm. 
O Sn.. FERREIRA VrAl'."XA : - Gastou-se de 

1860-1861, em que se fundou o ministerio da 
agricultura, ate 1882....:...1883, a quantia de 
28.842:000$000 , que estavam orçados em 
28.000:000$000. 

Não apresento esta quantia por ser demasiada, 
não é; mas entendia que em vez dao; províncias 
receberem auxilio:>. dflviam tel-o como renda 
sua e faze1· n.s dcspezas á sua vontade. 

O Sn FRA::-:crsco BELHiAmo :-Essa politicn. 
nunca ha de ser aceita; nunca se ha de querer 
essa dcsentralisação. V. Ex. não consegue 
isso. 

O Sn. PRADO P!liiEl'iTEr.:-Nem é possivd tão 
cedo no paiz. 

O Sn. FEnREIRA. VIANNA :-Não é possivol ·~ 
O Sn. PnAD:J Prli!EXTEL :-Talvez seja d'aqui 

a. um ou dons se ::ulos. 
O Stl. FERRJ~IR VrANNA:-Dous :;;eculos! Mas 

pot·quc dous sec1llos? 
O Sit. PnADO PrMENTEr.:-Porquo então o paiz 

V:ra b:istantc aliantamento e as p1·ovincias po
<lcr~o viver por si. 

(lia out1·os apartes.) 
O Sn. FEr.tREIRA VrANNA:-1\Ia.; ellas são po

lJrcs, pot·q ue nito vivem por ~:<i; usta. c a raz:1o 
da sua pobreza. 
. O Srt. Prt.\DO PDIENT.B:L :-Então com qu<~ ha 
de o est:.ilo :mstcnl:w o exercito, a. magisLra
turn, etc. 

0 ~r... l<~.ERREIR:\.....VIANNA:_:O estado su.stcu
hr-s-~-h:-t pel'ÍeiLamento, porque, desde 'Iuc foi· 
limpo o ot·çamento geral (apoiados), de todas as 
despezas, que não são <lo caracter nacional, o 
orçamento sorà mais que sufficientc (apoiados.) 

O Su. F. BELISARIO :-E não havcr·:i. as des
igualdades de que se queixam; ess:1s questões 
d~ provinci:.t. · 

O SR. FERREIUA VIANNA :- Cumvrc orga~ 
nizar o· paiz, o que temos não ó organização ; 
isto é uma herança. do governo absoluto. 

Fóra dest:t política a camara não fará. com 
que ü. recommende ao reconhecimento do paiz, 
nem tora ,força pat·a arrancai-o da dolorosa e 
tristissima condição em. que se acha. · 

Este3 m_eíos tei·~~' pali~tivos e expadientes, 
·eu_jã o disse anles.clc· hontem, são_a..ruina. da 
· nação brazileira ; nada assim se consegue. 

.Subvençtto d na~Jegaçtto a vapor.- Chamo a 
attenção da camara. De 1861-:--1882 até o "'xet·
cicio de 1879-1880 gastou~se a quantia d•) 
51.000 c bnlos contos. (Oh!) 

O Sa. F. BELISAR.IO :-A favor da libe-rdade 
de cabotagem 1 

O Sn. FERREIRA VrANNA:- Sim. 51.000 e 
tantos contos vale uma frota; orá melhor tet· 
mandado comprar uma frota. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-E não temos ma
riaha mercante ! 

O SR. FERREIRA VrANNA:-Nada, e !,.l'astamos 
51.000 e tantos contos! 

Gw·antias ele juros ds est,·adas de (erro.
Durante esse mesmo periodo gastou-se a quan
tia de 28.309:000$ e dava-se um orçamento 
de 23.000:000$; isto só .com as estradas de 
S. Paulo, ReClfe e Bahia. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Alem dos 2 Q/o do 
adiantamento da garantia provincial. 

O SR. FERREIRA VrANN ..... : -Ah! Isto é outra 
questão. 

Sociedade Auxiliaclora da Industia Na~ 
cional.- Com isto gastou-se a quantia de 
110:000$000. . 

Est1·ada de ferro D. Perlro II.- Despeza 
71.000 e 'ta:ntos contos; orç:unento 63.000:009$. 

Tenho as verbas pelos annos, mas não as 
leio pa1·a não incommodar n. carnara ; dou-lhe 
logo o resultado. 

A inspecçtio das obras publicas na côrte, 
quo f;omeçou no anno de !861-62 e terminou 
no de 1870-71, porque passou então a obra~ 
publicas, teve um orçamento de 9.6!9:000$ e 
gastou cffectivamente 8.158:000$000. 

Limpeza e esgoto da cidade do Rio de Ja-
. nei1·o.- Durante esses exercicios, que termi
naram em 187\)-80, porque não tenho o de 
1880-81, como os nobres deputados sabem, o 
orçamento foi de !7.951:000$ e a despoza de 
15.125:000$000. 

/f[ elho1·amento da -rmltttra da cana, acqui
siçCío de plantas ·e sementes.-Teve um orça
mento. de 1.058:000 c gastou-se 6:38:000$. Como 
teabvn.-se da acquisição de plant:ts, de sc
meutqs c de coisas que podiam set· uL~is o v;w~ 
t 1,josas ú agricultura, a~despeza foi muito me
not• do 'illC o oi·ç:unonto. 

o Sn.. rtoDRrGUJl~S !).],; BARitOS : - Foi quasi 
utet:ide. 

O SR. F:rmn.EIR.A VrANNA:- A secretaria de 
estado tem gasto 3.934:000$ com crescimentos. 
Aqui n. questão do crescimento é tudo: prin
cipiou em 63:000$, foi ·a 160:000$, depois a 
165:000$, iiO, 214, 299, 300, 270 e 236. Emfim, 
tom g·asto desde que se instituio 3.934:000$000. 

A repa1·tiçüo das terras publicas e colo~ 
niz-açüo gastou 46.000:000$. O que a lei votou 
para esses exercícios foi 25.000:000$; os ~i 
nisterios, de ambos os partidos; gastat:am 
46.000:000$000! 

O Sn. ANDRADE FrGUEIRA:-lncluidos o:; ul
timos creditas ~ 

O SH. FERREIRA Vr.AN~Á:..:... Não; tenh~ só 
até W79.:._1.8&0 .. ·Não vou.alé~ ~o.i! balanços que 
entregam·; não confio 11as synopses .. ·. 
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O Sr:.. AxnRADE FrGUErrÜ :-Pois a despoza 
vai além. 

O .SR. FERREIRA VIANNA:- \'ai. Ora! Ora! 
Isto é até o exercício de que temos balanço 
1879-1880. ' 

Corpo de bombeiros é um serviço municipal, 
não é da competencia do governo; n. lei do i" 
de Outubro imcumbe expressamente este set·
viço á municipalidade. Tem-se gasto com os se 
corpo 1. 953:395$152. 

Passeio publico, ·e eventuaes, con·eios e 
paquetes a vapor. Tem-se gasto com isto 
18.749:000$000. 

T~legraphos e lllt,minaçao publica. A il
lumma<lão publica é um serviço inteiramente 
de caracter municipal, tem se gasto com elle 
uma somma enorme. ( !J[ ostranclo as tabcl
lcts.) 

E aqui estão outr.'ls pequenas verbas como são 
a encampação da companhhr de M ucury, a 
construcçã_o de :pontes ela Boa-Vista no Reci
fe, a exploração do rio 8. Francisco, e :t Es-
2lO~içcio n~Xcional. 

Importação de colonos e cmxil1:os á im
?nigração, exercícios flnr.los, garantia de juJ"o 
de 5 "/o de capital ar.lr.licional á estrada de 
(en·o de Pernambuco, pagamento ela divida 
da companhia Unicío a Indust1·ia, abaslce,:
mento r.le a,guas, no cc:s linhas tele!Jraplti cas 
para o sul rlo imperio, des·pe:;as nci'o class1:fi.
cadas etc. Aqui está. tudo. 

Agot·a a tabella C. Ddsdc 1872 a 18i:3 até 
i8i9 a 1880 g-astou-se Mstcs oito exercícios 
pnt· creditos especiacs 03.485:004$506. 

O minisLCJ·io rla agricultura lovo ostc de
senvolvimento d1) despeza. No curto pr:1zn de 
sua existencin. desde 1860 a ii@1 até 187!1 n. 
1880, a. dospeza teve um ag-mcuto do 10 vc:t.os 
mais, e a receita geral d Impcrio apen·1s :tug·
mentou 8 vezes. 

O SR. F. BELISARIO:- Este ministel'io da 
agricuUura devia-se chamar 111inist<H·io colllt•:.t 
:1 gricu ltura. 

O Sn. FERREIRA VIANNA:- ExacLamcnte. 
No primeit·o e!:m•cicio de 18G0-18ô1 tCYCl um 

credito de 2.7!5:000$, (Zé) (consta da tabella.) 
Agora começa :t tempestad0 (riso) (lê) (const<t 

(la tabclla.) 
U::\I Sn. DEPUTADo:- Em qu0 anno? 

0 SR. F. BELISARIO:-Não cliga. 

O Sn. FERREIRA VIANNA:- Não digo; mas 
é no fervor da guerra. Parece Ütcrivel (Lê) 
(consta da tabeUa.) 

O que acho espirituoso ó que fixando o parla
men,to o credito e o governo fnendo despoza 
dobr.1da, o parlamente ainda contimia a marcar 
16.000:000$; o governo gasta 42.000:000$000. 

Depois de tér gasto o governo 42.000:000$, o 
parlamento no anno seguinte torna ao credito 
de desaseis rnil contos, e o pode1· executh·o pes
pega-lhe com esta: 47.000:000$. (Risadas.) 

Ora, nós valemos muito. 

O Sn.. RATISBONA:-Os ex.el)lplos que V. Ex. 
aca~a de citar não são dignos de imitação. 

O SR. FERREIRA VCANXA : -Não são, diz 
com justa t·azão o nobre deputado ; mas eu não 
me contento com esta palavra, desejava . que 
o nobre. deputa.do aconselha!lõse ao parlamento 
que sn.!Hsse desta posição subalterna de con
s~ntit· que Ü?pu~emente o podet• e::s:ecutivo 
d~sp?nha do dmhe1ro da nação por um modo tão 
dtssrpador e J'e\·oltant':!. ( A.poiados. mui to 
·bem.) · · 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - O parlamento 
é o culpuclo, nunca toma contas ao governo 
desses e:s:cessos. 

O Sn. FEcrcro nos SA!'iTOs : - Emquauto o 
0 spirito de partido predominar aqui ha de ser 
&empre assim. 

O Sn.. FERRJmu. VrANXA:- Nestas questões 
não devia predominar o espit·ito de partido. 
Nós dcviam~s unit·-nos p:1ra cxti1·par taes 
abuzos. (A.powdos.) 

Senhores, no meio de:; ta dessip:ição e desor
dem ainda porLcria haver uma consolação, é que 
p1·emlccesse a ,justiça; mas não, o arbítrio dt! 
dissipal' fortalece o g-overno c elle se torna um 
instl'Umcnto de injustiça c d·~ iniquidade. O go
verno acolhe e acalenta com todos os favore;; 
aos amig·o!:l, aos outrils dosrrcza senão perscg·u(), 
não ob:Lante a i:.;·nuldad:~ de cit·cumstancia;;. 

O nosso governo, ullimameuto, porque o 
:1buso ct·escc com o tempo e com a i111puniclade, 
Lotu exagerado muito o seu favoritismo. Ao pas
f'O qn·~ concede aos amigos, como disse, favores 
que cu não. lhe disputaria, n~'ga ao:; seus 
advc1'sarws justiça a que tl!m direito. Sou 
inlcis·:imontc imparcial, nunca sacs·ifiqnci a 
jusLiç:t por paixão politica. A politica om oüus 
não oxct·ce essa influenci:i, porque :i ri1inha 
politic:t r.i ant•.·s um:i idc:t, c niio lllais. 

Usn govct·no que tem tant:.t autoridade nas 
mlíns, o dispu:) de força tão exorbit::tnl'l só po
clos·ia CHCUI'CC0r na conscionci:i publica faltas 
lão grayes, si a.o menos rcspeitnss0 a justiça e 
s·! conteutasso r>m fnzct· no.~ seus amigo~ situ• 
plos ftworcs. 

O nosso credito lêm Hido art•ast:tdo pelas pt·a
ças lb. Eu:·opa com verdadeiro sacrificio. Ha 
concessões fllitas por decreto e o governo ob
sLinadn.mlmtc não as quer rc:tlizar e nem da1· 
despachos. 

A oslt•ada de f,:Jrro chamada D. Pedro I a.hi 
cstti. desde i865, como cosnpanhia instituída em 
Iugh\lert·a c dil·igida por r~e3soas da. maior com
pctcncia, é s~u prcsid0nto Lot·cl Devon,que Jnc
receu de seus compatriotas uma esta. tua "lll vid;t 
c um dos s'3us di.rcctores ó ministro de estado 
110 governo inglez .. Não se dà despacho ao re
querimento da companhia. Noguem ou con
cedam o requerido, mas despachem ; ·senhores, 
o estado não tem o direito de intreter ninguem 
a solicitar nas repartições publicas por prazo 
interminavel. 

O O SR. AxDRAI>E FIGUEIRA :-E o ministro 
não ve:n dl\r c::s:plicações. 

O SR. FERREIRA VrANNA-:-E' a repetição do 
que se passava no governo absoluto dos govei'
nadorcs ou vice-reis, que ma.ndavam chamar um 
subdito, um leal vassalo e kvav;a.m dous annos a 
fallar uo pobre homem. 
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Estamos como os leaes vassalos, o governo 
recebe petições, tem-nas e~a si e não as despa
cha ! Despache, tome a responsabilidade d1s 
suas opiniõe; : O tempo é dinheiro, o cidadão 
tem dirúto de ser servido não é o ministro qu13 
hade ser servido pelo cidadão. DJsde o imp~
rador que está na cupula do edificio até o mais 
subalterno empregado publico, pago pelos co
fres e honrado peh confiança do Estado, são 
~e1•ventua.rios do povo, seu patrão que lhes paga. 
(Apoiados.) 

O governo tem a segurança. da. su1. grand! 
politica: dei:ue falbr, que orem. os retho
ricos, que os deputados se fltiguem em longas 
iJ intermina.veis discussões, p~na é que ainda 
exista este trambôlho e não possamos fechar as 
camaras. 

Não faço censura aos homens, porque a todos 
estimo e respeito; faço-a vehemente aos actos 
e á política, ~ não de hoje. . 

O nobre deputado que me está ouvindo, o meu 
amigo o Sr. Dr. And1·ade Figueira., commigo 
tem feito essas censuras ha muito tempo. 

Hll.verá. nas regiões superiores, algum eli-xir 
subtil, veneno que transforma os espíritos e 
rebaixa os mais altos·~ 

O p9vo não acredita em homens de est~do, 
nem em membros da. representação nacional, 
porque os vê todos os dias fazer e desfazer, 
contrariar o que votaram hontem e repudiar o 
que aur.tentaram. 

Elle não vê essa energia indispensavel para 
rmstentar opiniões. 

Nó.~ não :;omos representantes do povo, 
contestamo-nos Hm ser J:P.pre:;entantes de 
partidos que não tôm mais razão de ser. 
(Apoiados.) 

o s~. FEr.ICIO nos SANTOS :- Esse é o maior 
m:Ll do paiz. 

O Sn. AnAUJO P!Nuo :-:-Os partidos precisam 
fort.:doccr-sc, reanimar-se. (Apoiados.) 

O Sn. F.ll:RREIRA VrANNA :-Precisamos re
erga.nisal-oli sob a. ba.ze das idóas ; mas de idéas 
que estejam da harmonia com a civilização e 
o espírito do nosso tempo. 

ultl Sn. DEPUTADO : - Com o programma de 
1869. 

O Sa. F.ll:RREIIU. VIANNA:- E' uma. anti
qualha, umâ puL"p_ura vellla tira4a do gavetão 
de um governo sepultad:,, ~ada vde, nem a ge
ração actual se contenta com isso. Ella quer 
duas causas ; os que pensa:m, uma monarchia 
ret~resentativa n,aciona,l; e os que ~e acham fas
cinados pelas · idéas q\la beQem nos fastos da 
Grech e da antiga Ro~a,e se nutre.(ll das libElr':" 
da·les dos Estados Unidos, ~m~ gran!le repu':' 
blica.. (Jfuito bem) 

São'oa dou·" grande~ pal'tidos do Brazil que 
hão de accentuar-se infallivcl:nel\te; aque!les 
que não quizerem ret~~peJ;"ar a monarchia nas 
idãas novas e fazer-lhe aceitar o de,.en-volvi
lMnto d .t democracia. no nosqo seculo, perdem 
a sua causa e fúão pr.:valecer a republica no 
Brazil. (Apoiados.) 

Ninguem aceita. uma fót~ma de go-rerno pelo 
prazer· da fórma, à pela. substa.ncia; e um go
verno que desde n independencia até hoje nos 

dá este resultado, não póde ser um governo de 
consistencia. (Apoiados.) 

Fiquem certos os no~res deputados de ~ue o 
modo por qq.~ tem sido ad.Alinistra lo() patz, si 
assim continuar, levar-r.os-á iníallivelmente á 
anarchia e depois á republica. (Apoiados.) · · 

O mtueu nacional. 
Não é uma pequena. deapoza.. São 76:300.~ 

para guardar defuntos e de outras ordens. 
(Riso). Este estabelecimento fJi creado pelo 
nos3o bom e saudoso l''Ji D. João VJ, a quem o 
Brazil deve muitos servi<}OB. 

Conheci o museu quando era estud1.nte ~ o 
frequentava, não pol" ser inclinado, nunca o 
fui, aos estudos d 1 antropologia e historia na
tural; mas por causa de cloís egypcios redu.., 
ziJos a mumia.s, que me faziam muita impres
são ; sempre fui dado aos estudos -ubterraneos, 
das sepulturas_ Creio que esses cgypcios ainda 
por lá estão. 

O Sa. FELicto nos SANTos :~E' verdade. 

O Sa. FERREIRA VIANNA:- Era u~ museu 
sem raridades, sem riquezas, apezar da muita 
ri<.Iueza. do pa.iz em todos os reinos, tanto 
animal como mineral e veg~;tal. 

O Sa. PRADO PIMENTEL:- O a.ctual director 
tem sido incançavel. 

O Sa. Fl':RREinA VrANNA:- E tem feito al
guma cousa em mumismatica, para o que já se 
lhe votou um credito e não e-xíguo. Quem devia 
ter uma mumismatica co~pleta era nossa ca.s:1 
da moeda, mesmo para não perder o feitio, por 
que é um estabelecimento que se annuncia da 
-moeda-mas sem moe:.la ; cunha-a, mas não a. 
tem. 

Dizia. eu : o museu era um estabelecimento 
modC3sto cqm que se contentavam os homens 
do interior qne vinham ao Rio dGl Janeiro o não 
deixavam de visital-o. 

O museu tinha uma. subvenção modestíssima, 
da 2 a 4 contos de reis, e foi subindo lenta
nientfl até que começou uma nova Hogyra. no 
Bra.úl, um a.nno do eclypses, de viagens ce
lebres ; e então todas as desp ·zas destes esta
belecimentos ·de instrucção, de· decoração, de 
:1rtes e de . estlintica., cresceram, OB credito& 
avultaram consideravelmente. 

Q-; .nob1·es deputados sabem qué Ro~1a, que 
tinh;). preva.lecido ., muito sobre Athhexia.á na. 
fol"ça mu~cular e nas obras da· guerra, sempre 
s~ considerou sujeita nos prod\l(l~os- do en.tendi
mento e da. imaginação; em ·fim nin{luem er_a 
ri."~da em Roma sem ter ido a Athenas. E o 
proprio .. governo~· os consules. tinham: o sys
t ·ma de mandar embaixadas· scientificas a 
At~e~as pár~ ràcolh~r :!Il ·os. ultimos pensa.
mentos dos philosophos, ouVlrem as formula.s 
mais elegantes. da ~loquencia dos cele!>res r~e
torico~ que orna.r~m aquell~ republica: ate a 

·respeito ·dos aphorismos e dogmas{ da alta 
sciencia, e mesmo de outras novidades. Em 1iq1 
Athenaá eri· um foco ! Por!ún em Roma toma
vam . esta providencia: quando a em~<liX'•ds S?
~uia, Ro.ua ficava. em suspenso, l!ão . se. pod1a 
fazer' modificaçilo nenhuwa nas 1natttutções; 
esperavam o fresco, o perfeito, o a.thenienlile. 
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D~~e q~e vol~wao emb~~xador, com~ça.v~m 
a§ refur~~s. N~ temo11 ~4o tambem destas 
Sl:l@peQ~Q~I, U~ rQfHano, e tá~ve~ do ultimos, 
teni ido a Athenas; ·e quando V.Jlta, abrem-se as 
V@rb~~ ~ª~ d~~P.~z.ts, Q ~qseu ~preveitou das 
v~a.g~~~~. e dos· 4;0Q~ em que eu o conheci, 
cie~conb:~ci-o ÍI,lteiramente, agora que o acho 
enfarda_do em 7~:000$. Tratei de indagar~ 
cgmo. este q~asi me11d.~go ~e tinha apresentado, 
vel!~ido ~Íll ~nto realce, com roupas roça
g!inte~. com q,ma n1~ges~e quasi ré :;ia: v -.:·ri
:fiqu,e~ qu~ ~o mqs~q abriram-se aulas. No 
Jl1ê.U ~rqpo ~o.qv~ -~ Ulii.a 1;\g~ia viva, que mor
reu por não lhe ~rem. • co~er ; agor .1 ba, 
cáQQ~!ol!! que nos vem dar o e:;~mpb de quanto 
é util 11- àig~m~!l-· E;rqiJ.m, abriram-se aulas, e 
&:~las mu! c~ra~. N~o fui ~a~ educadq; e o meu 
nqlu;e col~ega e a~igo deputa.do pelo Rio 
Grande do Sq.l, meu c~ompJ!.n}).e~ro de infancià e 
UIÍl qos ~a.is brilhantes ta,lentos de seu tampo, 
o Dr. Felisberto da Silva póde dar Lestemunho, 
(apoiados), V. Et sabe (para o Sr. Felisberto) 
que nó• não fomos mal educados, tivemo• pro
fessores de ver<liLdeira scie~~ia ••• 

O ~a, J,l'E~Hii~1'0. :-E ~Oql os quaes V. Ex. 
muto aproveitou com o Qrilhanto talento que o 
distingue. (Apoiados.) 

O SR. FERllll:riU. VIANNA:-•.. que contenta
vam-se muito honr.tda.m mte c:Jm 100$ por mez; 
entio nio se especul~va com a scioncia. Agora 
a sciencb. ó um:.t. grande industria. A sciencia 
hoje impõe ,,aciencia, p 1rque os charlat:les são 
muito\, (Riso.) Não Rio maia prof!ssores d) 
100$, são prof~,;aores d) subsidio, além d · pen
são e hono~rios, que tinem e honorarioa quo 
refteetem (riso). Ficam com tal prapondoran
cia que não ha. diroctor que posna com ollos, 
por~uo estio amparados, protegidos por mão 
muito augusta. E s ·ndo, ou devendo o profes
sor ser 110m pro subordinado ao dir;:,ctor, o quo 
acontece é quo se lhe diz com ma.gnanimidado: 
ahi tem este profJssor, viva bem com eu,, não 
o norturbe, ô homem sa.bio. Sabio de 20:000$000. 
(Riso.) 

O Sl'l.. RATIB~ONA:-Se aproveitam ••. 
O Sa. F.a:RREIRA VIANNA:-Não B"!i r;o npr<>

vaitam,porqu · nio tenho tempo para a frequen. 
cia, estou v :lho parà aar discípulo. 

Além diato, quando algumas noutes, tenho 
lazeres,. vou ouvir musica. Estou cond~m
nado, pela medicina, a ouvir musica, o ha do 
ser a do bn-bn ; a cla.saica faz-me rrofunda 
emoçio. (Htlaridade). 

O Sa. RaTISBONA:-g V. Ex. que gosta de 
melodiaa. 

O Sa. F:&!lllEIRA VIANNA:-Direi a V. Ex., 
·já que se mostra tão interessado por minha 
sande, que a musica antiga, l\ classica abala
me,mas o kan-Mn não me entern1ce,nio tenha 
por esta parte inquietaç!o. (Prolongada hila
ridade). · · 

Devo chamar a attenção .de V. Ex. Sr . . preai
dente, porque póde . ser valioso interm~diario 
com o goTerno, para que este olh~ para as nu
las do museu. L:i. f11i uma noite e sahi muito 
incomwodade, com franqueza, desolado. Es
tava annunci9:da uma conferencia de_ phisio-

logia, creio que do cerebro. Eu que an
dava sentindo umas tonturas quiz ver se a phi
siolo ·.da trai.Ía. al;uw en~ino sobre as pertur
bJ.ções da winha massa cerebral. /'to. ~ora da con
_{erencia era ~ da che;adJ. de Sua Mag~st&éle: 
cheguei antes. Fui conduzido por um ~go 
ao ate li'"" do professor. Logo me desagra-. 
dou ver uns criados, .,,repostos . da sciencia. 
agarrando pobres cachorros muito magro~, 
apanhados mesmo a.lli no largo da Acclamaçio. 
Estes animaes grita.vam; pres•entiam qu • lhes 
iam fazer mal. posto que não tenham intelli~ 
gencia, segundo penso, têm in!itinto a.pur..tdo, 
que é quas1 intelligencia, mas lo5o foram amor
daçado~. E' costume a,uordaça1· a quern grita, 
e eu não SJÍ ainda como tenho voz (hitaridaàe.) 
Amordaçaram os cãe; e depois senti que o pro
fes or puchava de urn instrummto cort mte. 
Fiquei soffrendo tanto como a victima. O cão 
nem podia gemer, foi-lhe aborto o craneo, para. 
poder o professor tocar em certa parte. A ca
d•Jira é de phisiologia experi.uental, e o pro
fessO!' pretendia tocando na mas·a do cerebre 
mostrar a localisa.ção de certas far.uldades. 
(Apartes.) Achei Ullla crueldade, o soube depois 
que esses cachorro" custavam dinheiro. (Hila
ridade.) 

.O Sn. P.!!:NIDO :- Claude Bernard procedia 
&este modo n era espil·iLualista. 
·O SR. FERREIRA VIANN,\ :-Bem. Os ca

chOI·ros eram pagos, era preciso dar uma 
quantia por cada um, como por outros ~ni
maes. 

Cornprehendo quo por amor da. scioncia mor
tifiqu~m-so os a.nimao3, n.pezar da sentença do 
Simiio de NanLua. 

O SR. FtLlCIO oos SANTOS:- V. Ex. não 
percebo, está. na e~cola positivista. A escola 
positivista quer isto. 

O Sit. FFRREIRA VrANNA:- Então é porque 
niio p·!rcebo, não ha nada como a santa igno
raneia. (H ilaridade.) 

O que me causou maita impressão foi o cito 
a:final resignar-se. : Quando chegou a occaiiio 
do professor apresentar a prova, acabou-se a 
lieção. Não ha. tempo de ver o cachorro; ~ia
saram. (Hilaridade.) Foi um tormento inutil 
feito no pobre :~.nj.ma.l! . 
Cornprehendo ~~ue soífra torturas um animal 

quando é necessario, não para demonstrar, mas 
p •rs. desco!lrir urna verdade; mas depois de pro
vada, experimentada! •.• Sr . . president~. até 
ha tentação de maltratar os anima.es ! Os cães 
que d'antes corriám a ci:lade e andavam perto 
da academia e do museu desapparecera.m. Agora. 
nem mais no lar:;o da Academia, nem no campo 
da Acclamação ha cães! Fugiram tpdos! (Hila-
ridade.) · 

S•mhores, estas lições experimentaes custam 
muito dinheiro, e nadá · tem com o museu na
cional ; é . uma das taes cadeiras creadas 
sem ser:nos ouvidos, porque não somos suffici

entes para dar a. nosi& opinião,sobre cadeiras 
de anthro ;,olo:ria e de physioloJia experimen-
tal ; nós a.penas servimos, fiquem .os nobres 
deputados c.ert:>s. plra apparentar, enfeitar 
o systeill& constitucional rJpres:mtativo, e 
assim se diz: o parlamento voto. 
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UM Sa. D~PUTADO : - Persuadir ao povo que ! Ha etianÇl>S _nestas pr<>ins da. Guaratiba, e 
elle quer. · em ~uttas loeabdâdes da província do Rio d~ 

O Sn FERREIJU VrANNA:- A cnmara 4os J:one1ro, abandonadas, a que nã:o tem educaçlio 
deputados decretou, o senado se conformou e o alguma· 
Imperador sánccionou; maa no fundo a verdade Para que, pois, tal divieão,qnando d~veriamos 
é a segui'\t•: as deopezas slo feitaa e nós nã<l concorrer para o. communhão, e:u vez de 
soruos ouvidos; depois de feitas s.s sane cio- separar os homens pela . educação das cri-
namos . anças ~ 

Este syst.ema n:lo póde continuar. Eu sei porque se escreve esta palavra-inge-
Sr. prelidente, · resta~ me a pena• dizer a nuos · E' pat•a. daao pcswas 'lu~ valem tudo 

V . Ex. duas palavras sobre a eduea\:.ão dM neste paiz; para o estrangeiro na. Eul'opa e 
ingenuos. para contenta.'' a quem quer que a. Europa nqaa 

Conr.orJo com a propag11ção da educação - con~ente. E' .um favor aos ingennos da lei ·de 
dcsej o e faço votos para que se desenvolva; 28Lo é preciso quo e e .saiba. 
porque da educaç.ão virá o melhor bam por~> a I mens senhores, Deus u be q~e não quero 
parte mornl, política e intcllectual do Imperio; .fazer inj11atiça.s a n ill,<(ucm, ncsi certos que 
aP!lnas propanha que se cortasse esta pala.\'l'a · esses que f~ern semelhantes e:s:plo~açõ.es, 'lue 
-mgenuos. . fallam em 1agenuos e desehm to.nto a sua ada-

Ed•tcaç<lo dos ingenuos 0 quo quer d' o ~ cação, que 011 distinguem ~s dema.is crianças, 
. · lZ .r.~ em geral, amam tanto a hberdade como en 
. Referem-se aos filhos ·a e quem foi (!scravo amo a tyrannia. ·' · 
hbor~ados pela.lci de 28 ~ . 

Só [lOI"I}Ue não ae é filho do escrM•o se é ~o- Tenho eonclu1do. 
m~nos ~ VozES: - Muito belll! Muito ~m ! 

Se~·à t~or :Ventura. motiv? de prcfel"Ollcia :no (O orador é comp•·ime1~tculo por torlos os 
llr~zt! se•· hb~rtado pelá l ~l de 28 1 . Srs. d<putallos presentes,) · 

--------~~~~·~-------
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VOL. lV DA 2• SESSAO. -l'AG. v~ •· 

O SJt". Tu.Jt"quiuio de Souza: - vode•·, e a Venu• de ).H\o; mais bel!~ ainda do 
Sr. presidente, não me te11do cabido~ palavra que as mndono.s do R~phaol & as vi>·gens do 
na discussão do voto de graças,n:c qunl tanto de- Murillo. 
sejei tomar parte, fui obrigado ~ dirigir a.o o Sa. EscaAGNOLLE T.\uNAY:-V. Ex:. aiu~a 
Sr. ministro dajustiçaa interpellaçKo que ngora esta impressionado com a intcrpella.ção sobre 
venho desenvolve~, e que parec~ recommen- a académia de Bellas.Artee. (Riso) ·. 
dar-ee peb magn1tude do seu obJecto. 

Desejo !l:lber si o. governo aceita o ]'ro- O Sa. ~Ail~UI·"'i ;o nE ~üH : - ~ambem, ~e-
jccto de eodigo civil, org;~.nizado pelo Dr . nhores, a ~~stiça e~ '?'uor !'eceJ!S1d~de dos po
Jo&quim Felioio dos S.-.ntos, e na oos&i<o do I vos c ~ d1V1d~ rna.s unper1osa, mats •agraua 
24 de Marco deste ~nno apresentado a c.1mnra dos pode:es Pllblicos! Pena c, Sr. preside~te , 
dos Srs. deputados para ser approvado e servi•· que a ''OZ quo ago~a se ergne n;ste. recmto 
como codigo civil do lmperio do Bra~il. No p~>~·~ defand~r os tnterosses da JUshga, não 
cuo n og:>Ul'o, julgo necc!Fo.rio que 0 Sr. mi- tenha o mea~;~~o valor, ~ me3mo encanto, tocb 
niatro da j ustiça nos diga 0 que pretende o go- a..9-u~lla m&g~a. da. los 11lustres oradores que 
vorno faz~r, no i nlni to du activar a elaboração tã~ JUSta e 4enocbdnm~nte se oce~param do 
de um on~ro pt"Oj &cto que, convorlido em lei, pr1mor d e obra de GranJe•n de Monugny. 
posso. •ah11fazer a urgente necee.i<h•de que O Su. CM<VALliO Rt7.11NDI!l : - Ningucm é 
~ontG o paiz dosl<l importantissimo ramo de mais.competen te do q_ue V. Ex. ( ,tpoiarlos. ) 
legi&lação. O Sn.. TAn.QUINIO nll Souü: - Senhores, 

Senhores, ha poucos dias ti"vemos aqui uma. como bre.:tileiro que silu, ama:ndo estremecid"
sesõão, consag1·o.da ás bellas artes, o particular- mente esla patria que nos ó comnmm, não 
mente ti. architectuo·a . Não serà. fóra de propo- posso deiDr de lamentar 0 cst~do · de atrazo, 
sito, nem a c.a.mara lon rJ a mal, que eu me de abatimento, de prostraç.ão · moral em que 
occupe de um edificio, de .um monumento, cuja nos achamos. Sei que cont,1mos alguns·kilo
arcbttectura deve · ser mais grandiosa do que a metros d a vias ferrens ... 
d& .íacb.ada da academia de bellàs artes deeta o sa. A!lrsnvEs SPrNot.A : - Muito poucos, 
cõrte · infeli~mente. · 

O Sn. Escn.o.GNoLt.E TAUNAY:-E Deus per-
mi tta que a tratem melhor. . 

O Sn."TARQUINionsSoÚu.: -Bem vê V. Ex., 
Sr . presidente; que e11me refiro :o monomeuto 
do cOdigo civil ; e n ccimaro. sabe que o codi~o 
civl .leve. ser" expressilo do direito, quo o di
reito em aeção e a justiça c que a justiça tem 
em . si mesma maior belle~a, quo tod~s a. 
obras d'arte·, que· todas as . producçlSee d~ 
architect.ura, da esculptul"l•. e da. pintura: que 
elle: ó maia_b~lla do que as ea.thedl"":e·• gothica.. 
d& .1dade média. do que n · cupola de S. J>edl-o 
de Rôí:na; máis bella 'do qo:e o·.~>l.pollo de Bel-

O Sn. TA.IIQUINIO DE SotrzA :- ••. ~ei quo a 
eleotricidade do t"legrapho põe em commnui
ca~íio a maior parte d' s nossaa provincías, es
treitando ~'!Sim oe h~.oa de união e fraterni
dade que, l'"""" a Deus, •e wa.ntonhwn ecmpre 
in~lteN>VGÍI onll'e todas ell .... (Apoiados.) 

Sei tamb3m quo a nOSSA navegaçõo marítima 
e ttuvia.l 80 tom desenvolvido do modo que os 
produetos do interior de nossas pro~inchn vão 
tGndo · aiAio ft>eU e. prornpt.... B3hid:o ; . m:as, se
nhores, si, debaixo do ponto de viata dos in.te
resse> materiMI, temos feito algum progresao, 
em,bórã• ~~ ten_b&-· e!le. cu..tado· gr.tndes.:SOm-: 
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mas de dinheiro, é força convir que, sob-· o um codigo civil datam de 1855, ópoca. em que 
ponto de vista.· i:ltellectual e moral, vamos em o governo imperial, sendo então ministro da 
plena decad neia. (Niin apoiados, protestos e justiç1 o con.elheiro Na.buco, d1 saudosa me-
rectama.çóes.) moris para esta paiz ... (apoiados) · 

Senhores, si para responder aos protestos e 0 SR. CA.I\N~rno DA. RocHA.:- Jâ em i828 tra· 
reclamações, que ouço por parte de alguns dos toü-ae de alguma cousa. 
meus honrados colle :;-as, pretendesse agora pro-
duzir provas e argume~tos, em favor da pro~ O Sa. T •RQUINtO Pl!: &u~A :-••. incumbiu 
pooi9ão, qJHl venho de einittir, certo _que não a um dos _nossos mais distinetos jurisconsultos· · 
teria neces•idado de sahir <Jo iLssuinpto da 8 COÍlSOlià.&.ção das tUi-9'-8 lt•is CiViS. 
presente intorpella.ção, pois que elle m'os for- 1lem avisado a.ndmúi.quelle illustre estadista, 
neceria d~ sobejo. mandando primeirámente consolidar a legi~ 

Em i822, época memoravel e sempre cara aos la.ção c i dl, que a.té Rntão tinham os pal'S depois 
coraçõe; brazilBiros, fi:zemos a noss-. indepen- tutar. de uma codificação mai• completa, 
dencia. poli.tic~, separa.ndo~nos da metropole que J?Udesse satisfazer melb.or as aspirações 
portug11er.~; tem deeorrido depois dhso mais de do. natz, aos seus variados interess~s, fi ando 
meio seculo, 60 anno~, e a.inda hoje, ainto di- HO mesmo tempo de accordo com as instituições 
zel-o, somos regidos pelai egislação civil de politica.s nelle existentes. 
Portugal, legi,lação que alli jil. n~o vigora, foi A legislaç&o de um povo, não é, nem póde ser 
sabatitQid• por outra' muito mais completa e sa.-- uma creação arbitraria, nio é, nem pode •er a 
tisfactoria; de modo que, Sr. presidente, os li- obra do capricho e da phantash do legislachr, 
vros que eontem essa legi<lação. os dos com· é anbs, na phrase de um il!ustre publiciata 
mentadores delta; si ainda se imprimem em belga, uma. vegetação natural, que tem suaa 
Portugal á s6mente para serém vendidos no r"'i~es D., ""'~tiiu. 
Brazil! 

Sei, senhores, que a legislação de um povo O S11. FELICIO DO~ SANTos: - Uma secreção 
não é, n•.m. póde . ser obra de ~iM, nem d1 n .. eiona.l. (Ha oulros apartes.) 
mezas, e foi certamente por isso que • no.lso. O Sa. T:&RQUIKlO 'lÊ Scrn...\:-0 enliiieiite ju· 
primairaassembléa, a. müs au'l'usta, talvez, de .riscousulto a_ quem foi incumbida a ai'dua ·ta
quantas tamos tido, a aa!lemblea constituinte, reía de_ consolidar a nossa legislaç"io eivn, ae
p'ela lei de 20 de O utulit-o de 1823, determinoa sempenhou~se della de um modo que summ.a.· 
'quê cimtiiluassem a vigorar eiltr•' nós >U otde· mençe·o honra_. (Apoiados.) 
nações, leis, decreto~ e alv .. ,.ás. por que o Brazil 
ae regiaalé o dia25 de Abril de 1821, emqoanto O SR. ANI>ItADI!i FrouBIB.i:-'E & -nação. 
si não orqani2aSJoe um novo eolligo ou não fos~ (Apoiaclo$ .) 
sem esp>-cia.lmenl3 alterados. O Sa. T!nQUJNIO DE SO!JzA : ....... e 1Jélo "tl'a· 

Note, po~ém·, a :c.\·rua•a. que 0 legislado~ -con- ba.lho .q uc apresentou, foi logo il.pontado 'ei:IIno 
etituinte d' 1823, forçado pelas circumstmciaa aquelle que devia a·r _ encari'il;adoda redacçlio 
'a aceit ·r·& legislaçiio portuguaza, teve a rau- de um projecto de eodi!fO civil. 
_t~la de di•p~r que ellt só ~igOI'~l'~a emquanto De f~ito, aenhoraa, o volume que corre im-
st não ·orgamzas'e ·novo codlgo ·mvil. prea•o, eob o titulo Oo:ns ,z;iJaçao das Zeis ci'Dis, 

-o SR. FEtrcto 001 s,uiToS : _ A eonatituiçlio e com o nome tb Sr. D•·, Teixeira de Freit~ a, 
pi'Oinetteil exprea•amente. é ucn livro ut'lissim~, que .a.ttesta o grande se.-

. 'oer jurídico ,do. erninent~ j~risconsulto, .e que 
Sl Sa._ T~aQU009 DÍI SouzA:-: Já ilaqneUs 88 tem tornado o m•nual tnàiapen11.vel 1110 só 

tempo, p01a, o leg-teledor const1tlimte ile preoe- doa e<tudant.es de direito, mas ainila doa 
·ênpava eom a necessidade·de nm eodigo <ivil, -pr"·,rios mealres. dos advogado• e jÚÜ~. de 
~ue s:lt~sfize.ae -malb.or as amlJl.t.• á~nirações todoe ern au:n:n1 q~e •e ocênpa.m co111 a .g-rande 
; este pau, q11e ik~s~e de completo'aecõrdo'eOm e mage<;toaa scieneia_ ao direito civil, -que ê o 
'âs instit_n!ções ·,politicas nelle·adopla~as. . . . nir•ito .por exeellencia. •(Apoiados .) 
. Postertormente, a nossa conatiluiçii '• no:§ !8 
ao art. i 79, ·a.o•egurou a.o_s bra.zHeiroe qne se O governo imperial, éoiiipenetraild!J'M cacb. 
organizaria quanto antes om eodigo ci~l e "tez mais·d~ our.gellte nec.saidade ·qae titiham.oa 
pen!l.l, fun<bdo nas -&o lidas bases da justiça e <i e um -eo:iigo eiwl, ;proinul {OU o 'Cieeieto de 22 
da eq uidade. de Deze01bro de iB5S, pelo qual o miuitti<o da. 
. A aegunh pa.rle dos ta promose<L .foi sali&- ju•~iça. f<>i incumbido de: contra~r com um 
tacte~iame>ue cum r. ri da (apoiados),. e a lei de juriscon•ulto de !lUa :~eollla a. eorlff!cÇM,~e um 
iô Dez··mbro d~ 1830, que é 0 codigo criminiJ.l ;.njecto· de cr.digó civil, que de·9is defeito, 
do I · 1 · · b d · lt - devia·oe:·mminiléló p·>r'iliii><~llí~il·l:ci·ao !'«e 
. mper>o, e1, CUJa sa e on" e a o merec1~ -J- 'rlseonlll>1to•.'llil -?!~ta·& íl_b· Im""'_ i'f"_""roeidida 
meu to t..,m ''t~r&hi lo tantoe elogioa da culta ·Eú· 1."' "'·,.-
rapa, ahi áltá ainda ~aJ•a -b.ollr"-Í'. a m~mot-is. 'pill' U!Íl c'ons~·~·eirõ·âe'eiltMO; . . I 
.® -n Jssos pafs- e ,p,]:t atte•~at· ·ao -mesmo. t~mpo Algun1 annos d11p~ls o gàvenlo iil:i"iler~I:no
. q~e e!l• s ~li~~ .4tlfinitameute .-m.iis oo -que me !o. essa, coinlllinão,encarr8[8aa;ae ~~~miíur, 
:'nos. {Apoo<ldo~.) não o prgjecto "do_'codigo, CiVIl, que •ina.. "nlo 

O qu~,Jll)rém,se1em-leilo.ho -intnito:dúo.m- tinha Biilõ d íinitiv&Qleulil e·preseq~a. maa 
.prir .a .pr(~e!r_ a _p&. ~e :-da .~me,aaa do_ bg.ie- ·n-.n .•i~p)·•J•bo.99. àe.n - · 
. lador-eonstttUlnte J ' ' : . . . . o~. Tej~r& JrQ ·Fteilav'~f 

S.ho,.,~ a~ prjme.irJla,~~&iY.t.S ~!iri~ ~11e i :o&r~.-~.m~,:q~. ro,~~ 
etatre 11óa •• ll~era-.n pwa a Ol"f&JUnÇib de , -•~ onpq•e~ ' "ell~ . 
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tambem aua. propria censura, que encontrari~ 
cmbaro.ços. na combin:tção de pagin"" manus
Cl'iptae . 

A commissiio com*u a funccionar no dia 
26 do Abril de i865, sob a presic!encia do illus
tre conselheiro de estado Visconde de Uruguay 
juri$consulto c publicisla distincto (apoiados), 
a c aja roemo ria o paiz tanto deve. (Apoiados). 

Alguns mezes, porém, depois de achar•sc 
funeeionando a eommisa;:o, foi inopinadamanto 
dissolvi® sob o pretext.o de que o projeeto de 
codigo civil do Dr. Teixeira de Freitas aindo. 
não estava organizado, nem· t inha sido offere
cido.Digo, seahoree, sob o prete:tto, porque si a 
commiesão foi nome:tda, si chegou a reunir-se 
antes da apresentação do projccto, que devia 
examinar, era natural quo continuasse os seus 
trabalhos; e deste modo talvez j:i tivessemos 
hoje o codigo de que o paiz tanto necossita. 

A verdo.deira r~7.ão quo determinou a sa.a
pensão dos trabalhos da commis•ão parece poi~ 
ter sido outra, '·(tiO nlo o facto allegado do nlio 
estar ainda prompto e impresso o projecto do 
codigo, contrat<>.do com o Dt·. Teix.eh·a do 
Freitas ; porque e•se facto ern conhecido, no7 
torio a o te:npo em qnc a commissão encetara 
seus trabalhos. 

Sabeis, senhores, que na época. a que me 
est.ou referindo estav=on "' braços com a cam
pa.nha do Paraguay, o que em eonsequencia da 
rendição de Urnguayano. Sua Magestade o Im
perador tomo11 ~ patrioticn resolução da partir 
para o thea.tro da guerrn, deixando assim de 
honrar com a sua asaistencia os h·abalhos do. 
commisslio reunida., como costumava fazer . 

Esta, e niio outra, foi a verdadeira causa da 
susponslio dos trabalhos d .. commissiio, i ncum
bida de exam;nar o esboço do codigo civil do 
Dr. Teixo ira de Freitas. · 

SOnhores,a auscncia de Sua Magcstade era em 
verdc.de muito sensível, porqae, si Sua Mnges
tp.do estivesse presidindo aos trabalhos d;. com
missão, provavelment' prestaria ú eonfocç~o do 
projecto do nosso codigo civil aquelles mesmos 
auxílios, que ao projocto do eodigo civil fran
cez prestou. Napol eão I com a.s ropidaa illumi
na.ções do seu espit·ito, aliás, tão substancial
mente nutr ido com a leitura assidaa e constan
te de Pothier . 

Nio obstante, inclino-me a pensar que te
ria sido melhor, que a. commissão conlinuasse 
om seus tão uteis trabalàos; até para que não 
t ivease o paiz do l amentar o abandono em que 
depois ficou a idcia do codigo civil brazileiro. 

"Diaaolvida a commlssiio. qaasi que não se 
cogitou m"is do codigo civil; o os differentoa 
mini•troa rla justiça, quo se succedcram, não 
vinh11m ao [M<l'lamento, seniio parn . lamen!Ar 
que o illustra juriaconMltlto, a quem havia stdo 
iucumuidu a ~>1'0'" dll org~ni~açiio do projocto, 
n.IIo o bouv"ooe ain<h larmluwlo. 

Esto ostatlo de cou•u dui'OU l!LÓ tjuo, operan· 
do-~~a uma uou• l""~"' nu ldêu dQ<jUOIIo omi
nento juri~onault.o, eommuulaou alie ao go
verno a resoluçlo em quo 011lava <lo alotir mio 
dos trabalhos que· havia onoetlldo, olpundo ao 
mesr~~o tempo os motivo•, quo para lnoo Linha, 
c~J.So 0 .governo nlo quir.oaee adoptar o novY 
plano d& eodificaçiio, que havia concebido, e 

. v. vr.-24 

que consistia n:~. confecção de um codigo geral, 
conlendo as definiçües necessariiiB ao. diversoil 
codi,ooa p:trticul:l.res, o n a. de um codigo civil 
propriamente dito, comprehendando os effeitos 
cins e o.s direit.os pessoaes e reaee. 

Este novo plano do ilustre jurisconsulto, não 
obstante haver merecido parecer favora.vel dJ. 
secção de justiça do conselho de eslo.do, que so
bre ellc fora consultada, não pôde olJtern &.Jip ro
vação do go1·erno imperial, o qua.l rescindmdo o 
contrato celebrado em " i 859 com o Dr. Tei
xeira de Freitas, celebrou novo contrato com o 
finado conselheiro Nabuco de Araujo, que pelas 
suas luzes e vastos conhecimento~ juridicos pa
recia. indicado pa.ra a honrosa tar~fa de redigir o 
projecto do codigo civil. 

Esta DOV'J. escolha, feita. em Dezembro de 
de 1B72 pelo ministro da justiça àc então, o 
Sr. conselheiro Duarte de Azevedo, não podia 
sor maia ~ertado, e si ella honrou o distinclo 
jumconsuho, sobro quem recahiu. nio honrou 
menos o minLstro que a fez, pel:t isenção de 
espidto com que procedeu em um negocio em 
que a p~i"~o partidaria poderia ser mi conse
lh·eira.. 

O SR. EscRAGKOLL-. TAll :<A-.- : - Apoiado; 
isso honra mnito ~situação conserv:vlora.. 

O Sa. TJ.RQUlt<IO DR Sou.:A:- A ineumbencü 
feita ao conselheiro Nabnco de redigir o pro
jccto de co<ligo civil, quando o certo quo 
no partido conservador havia jurisconsultos 
igualmente habilitados para essa honrosa com
missão. si por um l ado foi, como j :i disse, muito 
acertada, po1· outro lado servo para demonstrar 
com n maior evidencia a t olorancia. do minis
torio, que fer. a e5colha daquel!e distincto d 
.tadão, tolerancia que tanto contro.sta, Sr. pre
sidente, com a intol~rancia, direi mosrno, com 
a crueldade, com quo a situação política actual 
tem tr:ttatlo a todos •q uelles quo portoncem ao 
partido conservador .... (opo iados c »<lo opoia
c!os) 

UM Sa. DEPUTADO:-Isto ó nõr de. re thorica. 

O Sa. VtAl<l<A VAz :-A nomeação do Sr . 
Coelho Rod.rigue> respoade o. V. Ex. 

(H a outros apartes.} 
O Sa. T<~.nQUmto DE SouzA.:-.. . 03 quaes 

actnalmenta podem dizer-se n'áo só os chr istãos 
da Turquia, como outr'ora o Sr. Mal'tinho Cam
pos ch o.mava n.os liberaes, m:>.B aindo. os pa.riãs 
do BPazil. (Nao apoiados.) 

O Sa. Ari.tsuo~:• ~PINOLA:-V. Ex. tem agui 
no recint.o prova absolutamente do contl':l.rlO. 

0 Sn: T ARQUINIO DE SoUZA : - Si Osta.mos 
neste r ecinto, nada devemos ao governo. 
(Apoiaalor.) 

O Sn. AllELARDO DE Barro:- Em geral a 
eleição ó provo. do contrario. Nunot. n~ fizêram 
isto, nunca nos trataram assim. . 

O Sn. ANDRADJ: FrGUElRA:- Estamos :tqui 
polo• vololl doa sonhore~ ou pelos dos eleitores 1 

O SR. TAnQUINIO oz Souu:- E•t4-me pa
roconrlo que eetam01 aqui p<•r complac~ncin. 4o• 
nobre• deputados, quo Ih<!~ devorno1 um ob•c
quio quo nllo abi~moe. 
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O Sn. AnzMnoo DE BniTo:- Nilo negu em a 
jutiç~L ; n ão ó favor que noa f:~?.em. 

o Sn. Pm~stDJ:NTJ!:: -Attcnção! 
o Sn. TAuQtJINt o DE SorrzA :-S~. prosident~ , 

r•eÇ<l deecull'a. á cau"l" r a por ter feito est:l. di
gresBlío ... · 

O Sn. 'FRANCioco &.em~ :- V. Ex. ia l'erfoi
hmente bom • .• 

O Sn. TARQUJNIO n:r. SoU?.A : - .. • que 
_p:1reco n~o Ler agradado aos noiJres deputados . 

O Sn. Fr.ANCtsco SonnlÍ:- · ..• mao e~ ta 
digressão a•edou o debate. 

O Sn. TA.nQUn<to DK Souu.. :- EnlL'etanto eu 
não desejo azedar a discusslio,em quc,confesso, 
ni\o ~ ntrei com a.n1 mo hostil ... 

0 Sr .. EacnAI>NOLL~ T AUNAY : - V. E.-.: . 
falia. com toda a calma; tem mais valor a sua. 
pala. v.-~. 

O Sn. TAll.QUit<tO nP. SouzA: - .•. e nom 
hosLilidode algurua poderia eu ter para com o 
illuotre minisLro d:• j usti~a, cuja pr~sença 
nesta casa desperb "" sympathias de uns, 
a. ostim~ e nmi.Y.ode do outros, o respeito e con
sideração de lodos. (Apoiados.) 

O Su, EscnAaxoLLE TAU~AY : -Pelo menos 
ainda não fez nomençües para a ;;-uardo. n:tcio
nnl. (Riso. H a outros a!J<lrlcs .) 

O Sn . PRJ<sU>er<n: - ALtonção! 

O Sa. T ARQU<Nl<l ne Sol'ZA : - Peço, pois , 
ao nobre ministro da. justiça . .. 

O Sn. ES<:RAG,;vr.LE TAti:<AT : - Que não 
fa~.a nomea~.ões p!Lra a guarJa na cional. (Riso.) 

O SR. PnESIDEt<TI>. :-Atten~~o t 
O Sn. TAn.qu rNIO DF. S ouzA:- ... <jUC oito 

levo n. mal quo ou o tenha convirl:ido a vir a 
este recinto, oude suá prcsonço. ó unto mais 
agr:ul.avel , quanto S . Ex . , não sei porque, tem 
onda do urn tanto arre-lio de nós , 

U~1 Sn . DEPUT.\DO : - P or motivo do mc
lestia.. 

O Sn . GoMl!s nv. CASTILO :- Isto é vor.bde ; é 
a primeira vez quo o vemos aqui. 

O Sn. 1\louR.\ ( m inistro da justiça ) : 
Tom sido p01' iriccmmodos do saudo. 

(H a o uu·os apartes. ) 
0 Sn. Plll'.SIDY.>:Tll : - Atton~.lio ! 
P<lÇO aoa nobres dopul~dos 11.10 nllll i nLcrrom

pnm ao ornrlor, afim do 'luo cOnclua a •an i n
torpeUnçsio. 

O Sr:t. TARQUI>:ro t>F. SouT.A : - O eontralo, 
c_olcbi."B'Jo om 1S72 polo governo i mpcriftl oom 
o illuotre consolhoiro Nahuco do Araujo, V.Ex., 
Sr. presidente, e :l ea.mar" sabem quo se m~l
logrou por um motivo, <JUO nli:o tenho palayra• 
bastante expressivas p,ara deplorar . (Apoiados.} 

E em conscquencia do triste acontecimento a 
que alludo, depois de longos annos, voltamos 
ao ponto donde tínhamos partido, isto ó, não tí
nhamos eonseguido. nada a respeito do projocto 
de codigo civil, que o pau tiio anciOR&monte 
eapera. 

O Sa. FJO:LICIO no.~ SANTOs :-E tant0 dinheiro 
nos tem custado ; é bom não esquecer esta 
pilrto. 

O Sn. TA.nQu~ro Dl! Soo~A :-Senhores, de
claro r1uc não fa~o q11estão de dinheiro em ma
Ioria tilo importante e urgente como esta. 

O Sn. AxnR,\Dl! FIGUKlRA : -Nio ; convem 
faz er em tudo. 

0 Sn. F;tLtCrO IX>S SAXTOS :- Não fo1.endo 
questão de dinhoi,·o, nâ:o se obtem nada. 

O Srt. TARQUINIO o;: SouzA :-Sei qu& o nobra 
ministro da justiça do gabinete dc 28 d~ Março, 
om sou rela.torio dcsle anno. referindo-se ao 
projecto de codic-o civil, rncordou â eamara quo 
com esta empreza, j us_tnmoote rcput11da como 
um doa ma.is relevantes empenhos do paiz, já 
se haviam de, pendido cento c quarenta e tan tos 
contos do reis! 

Não ob.;tante, ou não lamento o dispendio 
des5a quantia, o· qv~ eu sinceramen te deploro é 
que nada tenhamos ainda conseguido r o que 
m~;• ~ue tudo dc{)loro é quo o po.i~,com a morte 
do conselheiro Nabueo, per(!ease nm dos aens 
mais illostres est:ul.is l.a.ri. um dos seus maia no
tavois jurisconsultos . (Apoiados.) 

Dio ntc de utn1 per rla tio grande, q uan lo ir
t· .~paravel (apoi ados), eu esquoço cortamen to 
o di nheiro ató agoro. despendido para a satis
c.~ção de uma d~ mais urgentes recl!Lmações do 
paiz . 

O Sa. FJ<<,tcro nos SANTOS : - Bem; mas 
deve-s e lamen la-r termos ga•to tanto o nio 
hnvermos conseguido nada. 

O Sn. T AnQUtNtO n"E Sou~A :- A morte do 
conselheiro Nahuco, e pl!lt' consoquoncia o mal.
lo.;ro das tento.livas feitas pl t'n. a rsdncçlío do 
projecto ào codigo ch:il, ~incindiu com a as
censão do parti do liberal ao }>Odor, facto osl c 
quo me autori1.a n perguntar : o que têm feito 
os gabinetes de5ta situação a rospeiiO do um 
ponto t.lto i mportante , como o da quo me estou 
o~ça~o1 · 

O primeiro minietro da j ustiça. àeotll si tu a.
çilo politica, j 11risconsnlto distincto, o Sr . con
selheiro Lalfayotte («PPiados}, .a. printeira. v eo: 
quo vcíu M parlamento, em 1878, occu)lan
<lo-sc do assump to, l imitou-se a Jp.mentar que 
mal o ~abio jurisconsulto, consel heiro No.buco, 
começava a. põr por escript·> os resul tados dt'l 
•~no longos e profundo• e~tudos, a morte o sor
prond<:ese, c quo a>eitn mais uma. vez ao frull
trnssc n. esperança rl e tormoB um codigo civil 
qu~ " con~Litui çíio promotto>·a, e cuj o. organi
"'''1llo 6 uma. nocossida<le urg~nto, acerosc:m
tt.nrlo a.pQillUl <JUO : 

« Sobro providoneia ultorior, nenhum" ini
ciativ" podilJ. ter o governo, a.ntca de qualque,. 
deliberação legisla.tiva . . » , 

B' manifesto, pois, senhores, que o !primeiro 
ministerio desta sitoaçilo demittiu Çompleta
monlo de si toda,. iniciativa, que podio..o devia 
ter na. confecção de um proj ecto de codigo 
civil, que posteriorme11te fosso apresentado á 
discussão e ao voto da.s camaras. 

O aucc'essor do Sr. La.lfayettc, o Sr. conse
lheiro Dantas. enge nho tão feeondo, bomom 
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de vb~s tão largas (apoiados), veiu tamb~m I O Sa.. F!\A.'ICrsco Sonnl , -Isto não é motivo 
ao par amento em !880, para lamentar o pas- de censura. 
:samento du notavel jurisconsulto a quem fóra 1 o s T 
incumbido o trabalho d9 ot·g-nni~r 0 projrcto ; . R· ARQOIN!O D~ Souu : - Nio .ponso 

.do um eodigo civil, manifestando a asperan~a '! :ss•m ;_antcndo que o• magistrados, os homellfl 
que o animava do que o parlamento o haveria ~m~strados !'a nrt~ _do Julgar, que conhecem 
de habilitar com os meios ncc~ssarios que em mats a•_prah~.a~ do íoro·e as questõ~s que n<>!.lo 
t~mro pcdiri&, par-~ vrover a um' a<>rviço, I se venhlam, so.~ certamente os mau ap_roprla
que lho parecia ser de elevada import:incia c 1 do~. para: 'trrem par~er sobre_ u~ proJECto de 
manifesta urgencia.. · co 1!:0 c: v ; e por 1880 nlio duvtdo l~vantar 

Niio me collSta entretanto senhores ue em agora minha r ...... e> voz em dofeza da 1llustre 
tempo alsum ·o 's.-. conselheiro Da~tis. mi- c~ dos ma~utrad<>l', que ?esta em;rgen~ia 
nistro da J·ustka do =bincte 28 de Mo. ..., fot tão desconsulcra.da. (,tpoiados e nao apo•a.-

• > o- r,_, dos ) 
v•esse ao par!9.IIlonto pedir aquclles meios · 
nem que tomaslle outra. qu~l<juer providonci~ Recordarei li cnu:>ra como, eru occt~silio 40,._ 
~om o fim d<; adi~n.tat· a elabot·a~ão de um pro- log~, Pl'Ocodcu em França o govet·no dos con
J&cto do codtgo CIVil, que po•tcriormonto f.1sso sules, qu<>ndo teve de nome.'f urna commios:io 
convertido em lei do paiz. e!•carr_e~ada. de eonfeccionnr o projecto do co-

O ~R. C,utNE!RODA ltocuA: - NomP.Ou a com- d•go CIVIl. 
misaio e tratou disso. Quatro tuemuroa compunham aquelb com-

O Su. Pmsco PA!t.lrso p. o~:mo~ SE>!Konw:
Apoiado. 

O Sn. TAB.Qur,;:o DJ:: SoU<A; -Sei que uma 
circum~tan?i"- feliz d P.spertou do sornno em 
que parecta j azer o Sr. conselheiro Dantas 
em rclaçiio ao projecto do cudi;;-o . Um distincto 
bra2i!oiro, vindo lá d~ m?nt:l.n_has da proviucill 
do Mtnas-Ueracs, provmcu. nhia tão fecunda 
em grandes ta.lonto• e ·em belloa Cl\ra.cteres 
(apoiados), o Dr. ,Toa1uim Felicio dos S:.otos, 
aprcsentou-s~ ncsl:l córto com um pt·ojecto de 
codigo ciYil, que olfcrccou ao g-overno üuperial 
o qu~ foi por este aeeiLo com muito agrado e 
louvor, pnra servir de base ao exame mD-is 
com(llct.o c aeurD.do do pessoas competentes oru 
tão tmport1nte a.;sumpto. · 

~m:t~re ver agora,scnb.ores, oomo, dispcrt:lda 
:t. I.DlOtaf.iya do honr~do miniatro d11 justiça 
do gabinete a quo wo t.cnho referido, procedO LI 

cUe de modo :>. corresponder á patriotica in~pi
ração do Sr. Fclicio dou S:mtoa. 

De pouG do trabulho, que g·onerosamente lho 
fóra oJfcrecido, nomeou .o gov erno uma eommis
aão C?mposta do cinco membros, p~ra examina•• 

. o proJecto ~e codigo c ivil, de origem minei ra, 
que Llilvez lograsse ser maia b·)m suecedido si 
fOiiSG do origem. bahi<lno.. (R6Clmnaçiiet da 
res,!U!cti~o. deputaç1i0.) 

A comwissâQ foi oncarrcga~a de <l:tr parecer 
sobro o ·merito do projecto do S1·. F oh cio dos 
s~ntos, o si podia. ollc a c r o.eoito pnl'4 servir de 
base a uma revisib ulterior, em que podessom 
eolla.borar outros auxiliares. 

Nada tenho quo di?.Or quanto á no1noaçl[o da 
commiuão, porque o:oM nome.aç"o rt:co.hiu om 
cidadllos muito ba.bilitadOll (apoiados). muito 
competentes n:>. m~terin ' tros :>dvog:~dos dost:l. 
córte o d)US lentes, um da faculdade do S . 
Paulo o outro da do Recife • . 

O Sn . C.U\V'ALHO REZEI'DE: -E mnhos muito 
disti11ctoe. (Apoiados.} 

O Sa. TAn~rnlo 1>a Sou•-' : - Si tiveaaedo 
fazer n.lgumn. censW"a á nomc:.ção feita pelo 
go\ferM, aeri~ pela e~cluallo um tanto offensiv~ 
tL magistratura bralileir~, d" qual não se achou 
um só mombro, quo ·p~caHO figorM na commis
do nowoadl\. 

mi•oão: Troncbct, presidente do tribunal de 
Ca•saçiio ; Maleville membro do m~amo tri
bunal ; Big,,t de Préamene11, eommissario do 
governo no mesmo tribunal de Ca~saçilo e Por
tuli•, emfim, o mais di.Lincto <l~> todo.~ , lambem 
commi<aario do governo junto ao conselho das 
prezas. 

Veja, pois, a camara dos Srs. deput~os como 
alli a ma;;islraturo. !rancem roi devidamente 
considerado. ; o '}Uo.nto " no••~ foi des~ttondido. 
desdcnhàda mesmo, na nomeação do que m~ 
occupo. (Apoiados e nãa apoi"clos.) 

Deixando de pM'to oste inci<.tente, e conti
nuando o histo1·ico quo csto11 fazendo, noto, Sr. 
prcsiden~e, quo o. ·commissã~ nomeada pelo Sr. 
conselheiro Dantns, dep01s de ter uami
nado o projecto do codigo civil, off'ereeido pelo 
Sr. Dr. Joaquim F clicio dos Santos, reconhece .. 
no maHmo projor.to aubirlo merito, comG tra
balho preparo.lorio, o que, como tal, podi~ sou 
autor retoC<>l~ com arte o apparelbar aasim um 
projecto om condições do franca. rovll<ãu ; mas 
quo como ec achav~ não oubministravo. basG 
sufficiontc paro isso. 

Não entrarei no exame do parecer da. illustrc 
eoritmissão. Pa.ra. julgnt-o fàra necessario qu!J 
eu tivesse tun ostndo mo.is completo do que 
tenho feito sobre o trabalho do Sr. Dr. Joa.quim 
Fclieio dos Sa.n tos ; mas o que ti certo, é que o 
parecer da illustro·commissiio deu cansa a que 
do, novo ~e di$sipo.s•cm as eopora.nças, que torlos 
nutriomos, clo qua ew breve tempo Cosoo o po.i:< 
dot:>.do com ~m eodigo civil. 

O minisLro d" ju > ti~-:>. do gabinete 2a da 
Ma.t·ço afaAtando-se ·do P'-recer da commiwo 
incumbida. do cxl!.lllinar o projccto do 
Dr. Policio do• So.ntos, seguiu caminho novo, 
o, convertendo a. meamaeommioslio do proviso~ia. · 
quo era, em porma.nente, i ncumbia-a de por si 
me•m~ levar a e!Toi to n org&nir.:u;iio do co digo 
civil, •ondo annoxado á commissí!o o Dr. Joa
quim Felicio dos Santos, o qual, por su' vez, 
ficava ainda incuxnbido à e formuhr ·outro pro
jecto, on de retocar e melhorar o primeiro. 
segundo o plano :ercscripto pela commissão nn 
parecer que allud1. · 

O Sr. conselheiro Ihnlas, pois, adaptou d >UB 

expodient~s, que se contradiziam entra si, ou 
q uc pelo menos um dispensna. o outro. · 
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O Sa. Fm.rcro oos S.lNTOS : - Mas, noto 
V. Ex. que " couunissíi<> declaro a que o pro· 
prio autor é que devia. fo~ozer as llltera~iles, e o 
ministro nomeou uma commissão pa!'a fazer o 
codigo! 

O Sn.. TAl\Qumzo I>ll: Souu,:-Esta reaoloçi!o 
do ministro da j><•liço~o, a quem me estou refe
rindo, diffieultou, aenão imposaibiliton a con
tinuação dos trabalhos relativos ao codigo civil, 
porque si por um lado o nobre ministro incum
bia a commissão de organiur o projeeto do 
codiso, por_ outro IBdo de•autoravt\ a ruesma 
eommissão, conferindo ao presidente della a 
faculdade de (lOr si só fa%er o referido proj ecto 
de codigo civil. 

Não ec comprehende, senhores, é verdadeira
mente ine-.:plicavel a dubiodo.de, o deeacor'to, 
éom que neste negocio procedeu o f.r. coDSe
lheiro Dantas, ora incumbindo o Dr. Joaquim 
Felicio dos Sa.ntos de melhorar o projeeto que 
ho.vin olferecido :>.o governo, ora r :-uniudo o 
mesmo Dr . Felicio dos Santos á commissilo per
manente, e encarregando a esta da tarefa de 
organizar o codig-o civil, ora :finalmente dando 
podares amplos ao preeidente nomeado para a 
commissão de, por si mesmo, e com o auxilio 
dos membros quo julgasse precisos. organizar 
o projecto, <jUG devia depoi& ser discutido por 
toda a comllllssão . 

Vej&, pois, a camua do; Srs. deputados ai do 
tal confusão podia sahir a ordem o si tenho ou 
não razão para dizer que o ministro da justiça 
do gabinete 28 de Março, depois de ter dado 
p~ssos parA que tivesscmoe um projecto de c:>
digo, acabou destnindo .as esperanças, que a 
eate respeito havia mos concebido, 

O Sa. Pmsco P .uu.rso : - Esta trndueção 
não esta muito correc·ta, 

O Sa. T.\RQiiiNto Dl!l SouzA. : - E· oxacLa
mcnte o que està escripto no aviso de 9 do Ja
neiro do i8Bi, que aqui tenho. 

Voz:r:s :~Lêa. 
O SR. TaQtnNIO DE SouzA : - LeNi, uma 

ve2 que assim o quetem alguns dos meus hon
udos oollegas. 

c. Illm. e Exm. Sr.-Foi prellente a Sua Mn
gestade o Imperador o paraoor da. commiss&l 
encatregad:o. de examinar ~ apon lamentos para 
o codin civil brazileiro, org-anizado pelo ba
charel Joaquim Felieio dos Santo!!. 

Considerando de subido merito esse trabalho 
romo \lreparatorio, entende a. commiss!o que 
elle amda não oll6rece bue sufficiento par.:> 
uma revisão, o ante. convém que seu autor 
formule sobre elle um projecto, segando o 
'plano a q ae allude o citado pa.t•ecer . 
_. _Convém, entretanto, que a. referida com
missão, em eujaa luzes, 'Doa vontade e po trio
ti~mo o governo imperial muito confia, nJ.o 
interrompa seus es10rços e antes fique perma
nentemente constituída para levar a elfeito a 
organização do cod.igo civil, conciliando a a.r
geucia de ta:o relevante beneficio com a neces
•i~d& de um aturado ouma que o uaumpto 
Ol<ll;eo 

NeaLCI panaameuto, bouvo por bem o moamo 
Augn'to S.llhor cletea•miDI'I' u aeguin\e : 

Que, até á definitiva apresentação do indi
cado proje<:to, continue R funceionar a com
missão da qual tambem farâ parto o 11ator dos 
- Apontamentos,- b~haiel Jooquim Felicio 
dos Santos; 

Que, devendo t<l r ella um. presidente que 
dirija. os seuo Lrabnlhos e contribua. efficaz
meote para a unidade e methll<'lo indispensa
veis, 'além de e~pedir individualmente, por 
bem da. celoridade, a correspondeucia official, 
é nome~ paca essé fim V. BJ<. que, como or
gão da com missão, eoeolherâ o reapoetivo se 
creta.rio e providenciará do modo mais conve
niente ijobre o projecto preparatorio por ella 
indic)ldo, podendo por si e com·os attXUi os dos 
memllros que julgu~ precisos ,organ.i.zaTr-o para 
ser offerecido à apreciação da commiss/Io e ror 
eU11. discutido ; 

Que, finalmente, se rounirá a commissão 
para aaaa conferencias Bemprc que o eu tender 
convenien te, tendo para isso :1. OUIL <lia posição 
unui das salas desta secretaria de esbdo, cujo 
director geral prestar& o que fõr necessario 
pa1'a o serviço do e~:pediente. . · 

Deu• guarde a V. Ex.-Ma11ool P into de 
Souza llantas.- A S. Ex. o Sr. conselheiro 
Laíayette Rodrigues Pereirn.. ,. 

O Sa. FI!Ltcto DOS S.u."IOS: - O resuliado foi 
a demissão dos membroo da commissão ; não 
queriam ser tocheiros para illuminar R eftlgie 
do Sr. Lafayette : paço a p3lavra. 

O Sa. TAR~U!N!O ox SouzA: - Ningue.m, 
senhores, reconhece mais do que eu o alto 
merecimento do Sr. conselheiro LafayeLte, 
ninguem talvez tenba lido e medittldo mo.is as 
suas produc9(13s jurídicas • .• 

0 Sa. CARNEIRO DA RocHA : - E do muito 
merecimento. 

O SR. TARQtir~ro nz Souz.u- ... ninguom 
lambem admiru maia o notavel talonto daqu~lle 
juri~consulto ; força é, porém, reconhecer que 
na. commisse;o havia outros jlll'iseonsuftos 
igualmente distinctos, qu3 não aão _inf&ri.ores 
ao Sr. co!14elheiro Lafayette, e que entretanto 
foram exautorados (apoiados e nao I!POi4dos) ; . 
desde que i> Sr. conselheiro Lafavctte foi insti
tuído arbitro aupremo da organiiação dÓ pro
jacto de codigo civil, desde que ~lle rec~beu do 
governo plenos poderes para confecciOnar o 
.mesmo -projec\9 por si s~ ou com o :auxilio de 
membros d,. commissl!o que escolhesse. 

E o que resultou de tudo isso Y O esfacela
mento da oommisaão, a p:>nly8ação indefinida. 
dos setiS trabalho; , como a. catnara vai ou-vir. • 

O Sr. Felicio dos Santos, que havia. sido·· 
aggregado á' commissão, lá se foi para as sua.s 
montanhas, l evando tal vez comoigo o maia 
cruel desengano, a segurança. de que entre nós 
olha o governo com a maior d~sattenção e 
m.enosprcço pa~·a os altos interesses do pniz. 

O Sr. Dr. Justino de .Andrade, lA está na saa 
cadeira da fo.euldndo de S. Paulo, ' illnstrando a 
intellig1lllcia de seus alumnos. (M v ito.t -apoia-
dos.) · · · . 

O Sr. conselheiro Ribas, es!fl vulto respei
tavel, a quem todoa nós.jliria\ao· e Juri!con-
111\to• devemos o maior raspei to, a maa since~a. 
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veneta.çio (cqwiados), d ecididamellte n!o fa.rà 
mais P•rte da comlllisBio. 

O Sr. conselheiro L a.fo.yette e o nos•o dia
tine to collega , o Sr. Dr. Ferreira Vi •nna, oc
Cilpã~se aasidua e brilhantemente com ostra
balhes do pa.rlamtnto. 

0 SR.. Fi!:LICIO DOS SANTOS :-E o Sr. Coelho 
ROOrig ues faz conferencias na Gloria. 

O Sa. TARQUINO DE SouzA :·- Re'ta. pois 
sómenh o meu. illu.atre collega e amigo, o Sr. 
Dr. Coelho Rodrigues, que parece ter sido o 
11llioo que tomo11 ao ser io a. com missão de que 
tão dignamente faz parte (?lwitos apoiados) e 
na qual me consta estar tra.balbando constante
mente. (Apoaidos.) 

E é, senhor es, depois de assim .!lehar-se di•· 
solVida. a commissão, em conseqll.encia. da. d esau
toração dos seus membros pe[o p roprio mini•
t ro que os h avia nomeado, que o ministro da 
justiça do gabinete 21 de Janeiro, o Sr. 
Mafr~, em seu relatorio teve a. ingenuiG!ade de 
v ir dizer-nos, que os trabalhod da organização 
do eo<Ügo e ivll prosegtlem, O <jtlO O governo 
coD.fi.a na competencia da eommil8io nomeada, 
a qw.l pela. magnitude do assumpto ~ eatrei· 
teza d o tempo decorrido não póde ainda cor
responder á. espectativa gera.l . 
. Foi 1UIIB pungente irrisão atifjlda a face do 
pa.rlar:nento ! 

E, senhores, em viet& de todas e!ta.s oeeor
rencias, de medidas tão contradictoriaa tomada~~ 
pel~ governo, creio qu e tive ra2ão de aobro 
para dQs&jar ouvir a palavra do governo, essa 
palavra myateriosa, que sstisfaz e consola a 
muitos, qne aliAs têm a cortna do quo niio se 
ha de ella cumprir. 

Diga.nos, portanto, o nobre ministro d~jus
tiça., que não é ainda reaponsavel nesta qu.es
tllo, o que pretende fazer o goverao. 

A<!eits. o projecto do Sr. D1· . Felicio doa 
S&.11to.o ~ Parece que sim, mto como foi e~te 
projec~ !-p reaentado J:IOr distinetcs mer:nbrO!L 
da matona. ... 

O Sl! . Go:uEs DE C.a.sTao:-Eréimpreaso pala 
camlra. 

O Sa. TAB.QUINIO DE Soou:-... e não creio 
que o tenham apresentado sem audieneia do mi
niaterio que apoi.am com tanta dedicaçio . 

M••• si o go.-erao aceita o projecto do Dr. 
Felicio dos Santos, por que raz!!o não o.ctiv~ a 
commisslo destP. camara qu.e tem de dar pa.re
cer sobre o mesmo projeeto~l Por que ra.zão nãe 
o tr"" logo a.oe:ume e á. diocu...U.Odo parls.menlot 

O S11. R.nusBONA:- V. Ex. acha que é muito 
faeil d~.r11e um pllrecer aobre um projecto ® 
codigo civil t 

Von;s :.:... Temjli. tidÓ tempo de mais. 
O 811.· T A"RQUtNIO DJ: Soou:- Por que ra.zõo 

ainda não dissolve de direito a commiosão per
manente, que em verdade está dissolvida de 
facto! 

O Sl\. P1Ueco PARA!eo:- Era cuo do pedir 
que s completa6se. 

O SR. 'FBLtcto nos S.utros : - Poia a com· 
~•te. 

o sa: .TAR.QUINIÓ DE SouZA:- Si o ~Terno 
aceita o p rojecto que estli. nt~o •camara, certo é 
que não precisa mais da commissão. · Si porém 
não o aceita, .e este é o segando ponto de 
de minha inte-rpellaçW>, que n011 diga então o 
nobre Sr. ministro da justiça. por;que razão não 
completaacommissão'? (Apoiattos.) Porque nlo 
aetiva ~>a ~eaa trabalhos 1 Porque não n011 dá ao 
monos ,. espe!-9.nço. de que em nm prázo breve 
t et·emoa de discutir e approvar o codigo civil d[) 
imperio 1 

O Sa. (i()MES DIC C u r RO· : - Peço a pa
lavra. 

O Sa. TAR«UtNIO DE SouzA :- E~tà me pa
roe~ndo,. ~r . pre•i~ente, qu.e ,. •• ~ quesllo do 
codtgo ctvll h a aqu1llo qlle o nob~e preoidonto 
do conselho do oúnieterio 21 de Janeiro 
chamou cnveir& de burro. .. · 

O S". RATI.SBO~.\: - Digs.V. Ex . . an~
cabeça de !11ed11•a . 

O Sa. TARQUIN!o DE Soun : - .•• não an~ 
d:>mos p:>r:L diante nem para traz, couaenamo
noa estacionarias, nadn. fazemos ; e en tretanto 
o paiz estd. da~n&ndo por uma legislação 
ci~il completa., uniforme e qu.e ea.tillfaça. su.u 
grondes aapiraçõ86. (Apoiados.) 

Nio creio, Sr. presidente, que u r:n codigo 
civil eeja. hoje em dia. obra tão difficü , que ex· 
ceda. as forças intellectuacs, as habilit~ções io 
tantos e tão illu.strados brazileiros,qne ainda ae 
oocupam d" j urisprndencia, do eJtudo cb di· 
roito em todas aa aua ramiJicaçõea. 

No tempo em que se rodigiu o codigo civil 
francez, não hav1a certam.onte a.inda aquelle11 
@'r!Lndes elementos de que hoje dilpomos ..• 

O Sa. &TISBONA:-Ao contrario do q.ue diz 
o nobr& deputado: ora a ópoea dO!I pruneiros 
jurisconsultos qu.e sste mundo tem tido, depois 
do Romo. . 

0 SR. TARQlllNIO Dll Souu.:-Maa não ha
via os trabalhos de codüieaçio, que hoje 
existem, os execllentes codigos civia que hoje 
conhecemos e que alo grandes modelos a 118guir: 
(A.pQiado r . ) 

0 SR. RATIOSOIU : - loto é que.>~ fio diJfe-
renta. · 
(H a e.aros apartes .) 

O SR. PuaJotN'l't:-Attenção ! 
O Sa. TARQUI:<to DE Souz...:-Ape~ar de nio 

haver em França tão bons • elementos para 
uma codillcaçlo, como h oje exi•tem en1ra nós, 
a commi..,ão, iscwnbida da organizar o pl'O
jecto do oodigo ciTil írancez deu. conta do aeu 
trabalho em quatro mezee; 11<! pas110 que no 
Brazil e•tà me parecendo que amda em quatro 
annos nlo eonaoguiremoo ter o projocto, ·do 
qae tanto necel!Silamos. · 

Receio, Sr. presidente, que todas~ estaa de
longas, resultantes da. iuereia, da inacçfo do 
nosso govetno, obriguem-no• a pas.ar p<~lo 
gr&nde diseabor do term.011 afinal um projeeto de 
oodigo civil de importação estrangeira ••• · 

0 Sl\. Vn:nu. DE ANDMDI :..Seria. ~ ver
l!Oilila para o Br11il. 
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() Sa. TARQunno DE Souz.1 : - ... receio, 'i Então, tudo era 12ressa, tudo urgencia, e 
senhores, que nos esteja reservaia mais esta aquelles honrados nuni.stros. não tinham pa.
grande humilhação quando ô certo que feliz- lavras bastantes par-" encarecer a conveniencia 
mente ainda temos homens capazes da pôr ' e necessidade da obse!'Vação do phenomeno c e· 
hombros li posada , mas gloriosa tsrefu., '!leste: lratsnd(>-Se, porém,do codigo civil, da ma.is 
da organizar um projecto do codigo civil. inlportante e urgente lei do paiz, não ha pressa, 
(At>oiaàQs.) nem urgenci~. e o. governo recorre á. genero~ 

o SR. PRrsco P.uu.1s0 :-E' no que v. Ex· sidade, á. caridade talvez dos juriscons~tQs 
de~e confiar primeiro que tudo, e não na im- (apa:nes) que devem co~ bor:J._: neste gra.ndwso 
portação. monumento de nossa legrslaçao. 

Sem se1· propheta, quasi que posso ann unciar 
ao nobre ministro da justiÇll, que de uma com~ 
missão gra.tuit~,_não remunerada., não ha]de ter 

O SR. TARQUINIO DB SouzA :-sim; mas en
trotallto não so fa• nada, e vinte tantos o.nnos 
têm pa~~Mdo depois das pl1meiras tenta ti v as 
feitas para a organização de um proj,;cto de 
codigo civil, se1a q a e até o pr~sente nada te
nhamos obtido a esto re~peito. 

E' para que ní'lo continue este estado de 
co usas, é parji. que possamos ter esperanças. 
mais bem fundadas, que eu. desejo ouvir o no
bre ministro da justiça, afim de que a p~lnvr& 
de S. Ex. ~enha tro.nquilli.oar-noe e fazer com 
que desappareçam os receios, que particular
mente me af!l.igem. 

Si o gabinete não pretende aceitar o p~jecto 
do codigo civil do Dr. Felicio dos Santos, si ao 
contrario pretende ma.nter e completar a com
missão permanente, encan·egnda de redigir um 
outro proj eeto, pergunto ainda ao l\obre minis
tro com que recursos conta S. Ex. para levar 
a effeito este trabalho 1 Tem S . Ex. no o~~a.
mento ultimamente votado meios p~ra acudir 
:i.S dcspezas nccass:~.rias ; e si os não tem 11or 
que os niO vem pedir quanso antes ao parla
mento~ 

O SR. F:mRll:ErM PE MoURA (ministro da 
justiça): - A com missão ó gra tnita. 

O Sl\. TARQumro nE So~>zA~-o nobre minis
tro diz 'JUO a eommiosão é ~r~tllÍt3, o ou decla
ro a S. Ex., que~ não acred1~o que, trabalhando 
gra~uilamcn~~ possa a commiS$ãO desempe
nhar-se, ao menos em tempo breve, da. tarefa 
que lhe eatá .incumbida.. 

. Não creio; senhores, que sem uma justa re~ 
munera~ tenhamos jurisconsultos bastante 
ricos, que· se empreguem e>:clusivamente em 
um trabalho tão impo•·tauta, tão . incompatível 
eom out-ro qu .. lquer, como aquoll~ de 'lua ago-
ra. trato. · 

Quem trabalha precisa ter uma recompensa ; 
dignus est ~perarius mercede sua (apoiados) ; 
o os jurisconsultos, oa homcn.s do direito não 
são ordinariamente os que dispoem de maiores 
recursos, de mais abundantes bens da for
tuna. (Apoiados.) 

Si o nobre mini5tro da. jastiça. exerce8.11e a 
nossa profissão, si vivesse à custa do seu tra
balho de"jurisconsulto,havia de convencer-se da 
e:xactidão daquelle antigo -proloquio: Dat Ga
li~nus opes, dat Jw;tinianus 1wnor~. (lia 
al!J"ns apa-rtes.) 

Aindo. não ha muito tempo vimos e obser
vamos, .senhores, o ardor corn que do11s mi
nietroG de Sua :Mage•tade o Imperador vieram 
ao parlllJll.ento· pedir ereditos,na importancia de 
60:000$, ·para · ae comprarem i~ trume .... oa e 
prep1rarem-se. com missões com o :fim de o bse•
Vt.rem ~passagem de Venus pela disco · eol&r. 

S. Ex. um proj e c to de cadigo çivil. 
0 Sn. FRANCISCo SonRÊ : ...;_Isso é ama in

jllBtiça. 
O Stt. TAJ\QUI!<IO Do; Sou-~A:-Nãoéinjustiça; 

ao contrario j~•tiça que faço aos que trabalham 
e que por isso precisão ver remunerados os aeua 
esforços, obtendo meio de subsisteneia. 

Qaando absorvo, St. pr~sidante, o ptocedi
mento desigual que tem o nosso governo, 
segundo se trata da observação da pasal).gem de 
Venus pelo disco sola.r, ou d~ confecção de um 
projecto do codigo civil, quando vejo que para 
a e11.tisfução dos interesses ma.terilles do pc.i.z não 
se olha a despezas nem ha sacriticio que se n.ão 
faça.: ao passo_ que os interesses moraes, a pro
pria hgislaçào e completamente olvidada, 
confeaso que estremeço diante do triote futuro 
que aguarda a sociedade brazileira. 

Para desviar pais esse triste fo.turo, para. 
tra.nquillisar aquelles rjue, como eu, entendem 
gu.,, além dos inlere•ses materiaes, ba outros 
de ordem mais nol!>re e elevada, que cumpre · 
tambcm d~senyolvcr, foi que, Sr. presidente,. 
tomei a resolução de convidar o nobre ministro 
_da justiça. a d~er-nos o gue pretende fazer o 
governo 1mpor~al a rcspe1to do· assum pto da. 
minha interpr.llaçilo. 

Acha porvcn tura a nobre ministro que a.inda 
é ce:lo Fal'O te1·mos .um. codigo civil1 "Entende 
S. Ex. que a. legislação IJ.UC temo• a este res
peito e bastante completa e tão satiefacto>ia, 
que não esteja a pedir com urgencia olgurnaa 
refçrmns? · 

Senho1·es, sinto qne a hora adiantada em que 
fal!o Dlio mo permitia asbo9ur o.inda que ligQi
ramente o estado d" ·nossa legisiação civil; não 
obstante peço liceli~ á camara. pat"a ainda _por 
algun.s momentos abusar da su.a. preeiosa at-
ten~ão. . 

Quando se attende, senh~res,ao conjuncto de 
inatitui~ões que compoem o quadro do dir~ito ci
vil, não se pôde/ ter a. menor duvida.· sobre a 
clltreiWi- defrciencia de uo•~~a legislação, a qual 
guarda. silencio a respeito de muito.s daquellas 
constitnições. 

Cito P9r e:s.emplo ~ materia d:: posse, a do 
usufructo, a das •ervidões, a doa dote6 e po
derit> citar ouk-o.s, a respeito ·das qnaila ou nito 
encontramos uma palavra si quer na noss!lo le
gislação ou encontramos tã1 poucas, que n&o 
podem absolu lamente satisfazer. 
· Como se regulam yoia entre nds e85a• di

,·eraas m~teríae ·1 Set que temos uma fonte 
abunda~ te de legishção sub1idiaria ; · •ei que a 
noúa ler de 18 de Agosto de 1769 manda que,_ 
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nos casog omissos, recorramos aos usos e cos- ] Não sei, senhores, até onde v~i o nobre ex
tu~es c ao direito romano; sei ainda que o di· \ ministro do imperio com a sua. propaga.nda em 
re1to .romano tem s1do a fonte mal$ abundante I fa.\'or da educação da m11lher; e pol" isso não sei 
do direito civil mo~erno; maa,não oheta.nte, 6e· tambem a.t~ onde o posao aCQmpaiih&r; reoo
nho!"es, qunntaH d11liculdades se não encontram ' nheço entrehnto que as mulheres pl'ecisam aor 
na applicação daC[ uelle direito 1 Esta!"~ elie educadas, de modo que se tornem cada vez 
!e~P.re de accõrdo com as no_s~ instittli~s mais dignas. do nosso l"espeito e veneraçlio, por
pohLlcas, com os costumes chnstão~, <J.Ue fehz- <J.UO ellao <em utn~ grande missão a deaemp&
ment.e temos 1 nhar na aociodade, um sublime sacerdocio a 

A lei ile 1769 só manda seguir o direito ro- exercer na família . 
mano, qrumdo eo;tivel" de accOrdo com a boa ra- Mas, senhores, ·si a mulher precisa ser me
z[o ; m~s quem n~o v<l que es ta boa raT.llo, a l hor educ.•da do que ordinariamente é entr e 
que o legislador manda attender, é um erit~rio nós, si devemos melhorar tamboou" sua condi
de tal modo elastico e variavel, q11e pode di- ção social, [>et·gunto agora : O nosso direi to 
zer-l!le, slío tanta.s as cabeças, quantas as sen- civil regula convenientemente a condição das 
tenças ~ Quem não vê que dessa grande varie- mulheres, dessa parte fra.c:J. m1s tão interes
d~de de deei:!õce, da fafta. de u.niformidade noa sante do t;enoro h u mano 1 
julgados resulta a incerteza do direito, que ó o _ Vejamos. 
da sociedade~ O patrio poder entre n<is acaba, senho!"es 

E' ce~to. s~nhores, que ninda com a melhor com a morte do pa.i de funúlia. A mulher niio ~ 
e mais compl:~ lcgiol";ção põde .variar a inter· e:<orce nunca eobre ~s filhos, du3 quaes póde 
pretaçlo dos JUizes e trrbnna~a. e certo quo ao apen!lll ser tutora, s1 como tal fór instituid:>. no 
legislador bma.no não é dado LQdO p1·e-ver e testamento do fallecido marido, ou s i o juiz tl.zer 
acautelar ; mas não obstante dezejari<> ver bem a mercê de no•aeal-a, sendo necessario que ella 
firmada entre nós a.quella doutrino de um mo· renuncie inteiramente o.s esperanças de uma 
ralista ehristão, quo diz : ltf elius o&t omnic1 nova alliança conjugal si quiz~r exercer a tu
oràin.m-i kge, quam climittere j"àicium arbi· tela Sl>bre seus fllhos. 
trio ; e no Brazil tudo ou qua•i tutlo depende Será juetn esta lei 1 
de arbítrio dol juizes! Ainda mais, senhores, a mulher em gel"al 

Si . com c lf~ito o• usos o costun1eo, ~i o di- n~o pócle ser tutora, nossn logisl:>.çil~ a deelar~ 
rQito romano deve ser applicado quando fclr incapaz do e:<ercicio de tão :;-•.:neroso encar;;o; 
conforme â boa. razão, e si o que pareeo ~er de modo que um~ parenta., uma tia., uma irmii, 
de bo!l ra.zll:o a certos juizes, não pnre~o n ou- por maior, por n~ais reconhccid.t que ooja. sua 
tros, ó •uauifesto quo os juizes do :.o mesono 1donoidade, ni.io pode absolu~omente exorccr a 
tempo legisladores, o que desto modo ilcnm tutela sobre o seu parente, sobrinho ou it·mão. 
destruidos os boneficos otfeitoa, as grmdcs v:J-n· S~rã nincla jaatn semelh:J-nLe ditipoaição de lei~ 
tLgen• da divisão doe poderes, con:.ngrnda pela. Permitta-me :1- camaro. mo.is um e:~:emplo, 
nosaa constituiçlto, o que é certamente o mni• eniL·o muitos outro• que poderia cita:·, para de
seg-uro meio de aeautGlar os diroitos doo cida· monstt•ar que a no•·•" legi.Lo.çiio civil eot:i pé· 
diiO!I, e a rnaior r;nranti11o da justi~a publica. dindo urgente_s.rerormaa. 

Si por um lado, Sr. presidente, o direito ei- O filho _í~m1ha ontr" n~. z~nhores, e JlOr 
vil que temo.~, pebs sQ&s numer011a9 omisslSes, filho_ f•m1ha. <Jntonde a l_eL o quo c;'la sob o 
ttbre a porta a. tudo o arbítrio doa juize•, por J?atr;~ poder, de qualquer 1dado qu_e SBJ<>, o filho 
outro la.do não é tão isento de defeitos, nem t~o !tuniha em caso nenhwn póde d1spõr d3 aeuo 
satisfaetorio que não morec;n !"eformas _ A ca- bens por testam~~ to, ao passo que o.• <J.ne nll:o 
m&ra sabe que eu não pono ser muito prvpeni!O s;to. til~os f11JDih:. ~em. tootar npena.s at
ás reformas, por que,sendo ossencialmente con- ttn.)"m " p u bordado, J.Sto e, os ·"orõea aos t4 
serva<\or, o men ~pirita não acoita fuoilmen le annos, ~s mulheres aos i2. _ ~ _ . _ 
os innovaçõas; maiS ai nio aou propenso ãs re- Connrá manter esta restr.t~ fe1ta a hbe!"-
formas, não quero ser tambem marco miliario, dada de teshr dos ~lhos f:LlXlll!a 1 • . 
e de bom g raao acei to tudo quanto póde favore· Pódo h"':er razao a.lguma que }ustdique " 
cer o progresao da nossa. six:i edade, a!oim nn gr .. nd" desql'uald'0~ qne s nossa. l~es!•b:leco 
ordem physica, como ria moral. entre os filhos famtl~a e os que o nn • sao _ 

. · _ . _ Não qaero por ma.ts tempo abusar da attenção 
O Sa. Parsco PARAtoo : - AsSim tOdos nos da eamara, e por ilii!O vou resumir na minhaa 

IIOmos conservadores· . obsernçõea, chamando de nnvo a a.ttonçãn do 
o Sa. TMQ.O!Nto DESouz.o.:-E para. não sa.- nobre ministro da. justic;n para o objeeto desta 

hir d~ ma teria de que me estou occtlpando, vejo minha interpellação-
que o nosso direito civil vige~te, _optimo · Di~-nos S. Ex. com a fran~aeza IJ.UC o ca
em mnitos pontos, em. outros p•·eoLaa do rofor· r!'eter1s1 o 'JL:e pr~tendc_ f.~ze~ o governo, pnl"a 
mos, c faço siace!'oo votos para que ollas se tlrar-oos das1tuaçao chetade!ncertezns em quo 
cfl'ectnem o mais depressa possinl. nos nehamos. Aceita o governo o pl"Ojecto da co-

Noto, Sr. pre.•idente, que ultimamente ao digo civil do Dr. Felicio dos Santos 1 Si não o 
tem levantado no pniz um brado tão nobre acoita, porque n~o organiza. e completa a eom. 
qnan to generoso em favo!" da ed ucação da mu- mis~i:u eocarreg-adade redigir um outro projocto1 
lher, como um meio ma.is faeil de · melhorar-lhe P orque não vem S. Ex. ao pai" lamento p&
& condição social; e ainda hoje ouvimos o no- dir os meios necessarios para ._que essa com· 
bre e:t-ministro do ímperio expondor valios:>& misslo adiante os seus trab1lhos ~ Sem uma 
coneidersçOO; a este reapeito. · jus~ NJmuncração, convença-se o nobr~ mi· 
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nistro, a commisaão ou não ha de trabalhar, ou 
só trr.balharã muito morosamente. 

Vou terminar, Sr. presidente, nntrindo a 
grata esperança de que a pah.~ra do nobre mi
nistro da justiça. ha do trauquilliaar-nos com
pletamente, e eerto de que o nobre ministro 
não poupará. esforços para. prestar a.o paiz ser
yjço tio releYa.nte, eomo o que á Italia prestou 
o ministro da. justiça o Sr. G. Vacea, eom a 
decretação do eodigo civil italiano, que é tal ver. 
o melhor de quantos conheço. 

E para. que o nobre mini~tro da justiça cada 
ve~ maia ae oonvença da urgente necessidade 
que tem o paiz de ver codi:fica.da a sua legis
lação civil, pe.;.o licença a S. Ex. p:.ra recor
dar-lhe o seçuinte e exaetiseimo eonceil.o de um 
dos mais illustres eollaboradores do codigo 
cevil francez : 

« São as leia de wna n~, disse o illustre 
Portalis, que dal> testemunho não só do gráa 
de civilisação, a que ella tem chegado, maa 
ainda dos esforços mais ou menos eseluecid01 

-daquelles que :o governa.m para o melhoramento 
dos seus costumes e os progressos de sua. pros
peridade., 

Inspire-se o nobre ministro neste criterio ; 
rellieta bem nestas poucas palavras ; ·aitenda á 
i nsoffieiencia., ao a trazo, á desordem e confu
são em que infelizmente se acha a nossa le
gislaçio civil ; e certo que não duvidará. esfor
çar-se para promover o seu melhoramento,o qoal 
ha do produzir ta.mbem o melhoramento dos · 
nossos costumes e o progresso de n08fla. prOl!p&
ridade. 

Vons:- Muil.o bem! M11itD bem! (O oraàor 
e comprimentado. ) 

/ 
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O SJ.:- Can.d~d~do Olive ira.:- -
1 

"1\ão ignor.l V. E:<. ,Sr . i"·c-,idellte, ,1ue ante& 
Sr. prc:ndenle. Sl nao foril um dever, t11.te r\! .. '!a gu~rJ•a. do Para_:!uav ~"t l à X:\ t>ereohida aubre 
pulo imperioso, t·i _lt~ rac c..n~:.,es~c a hon t·. ~ tle 1 }i eXtJo r l:\~.àJ do c~1.tC r;.r.;\ apenas de 5 oJo ; veio. 
rcprcsent:J.r um dtslncto ngt·t·.:olo. cl:J. pt·ovinc::in :\ gncr1•a c e1Jm ellu. o pcJiclo :1 todos os brazi
do .Minas GcrJCS, a u•t·Jr- tLIC· Ín de tomnr [>OlrW luii·os d e sacrificios Oüt aordinarios p;~.t·a fazer 
nGste debn.to do orç:uu~11t~ do. roc.aila g'OI·nl do ·f:\ce r\ s:au.'; gr•andes di~o~pcndios. 
Imperio, quiç-1 o mai.> i rnportanlo quo, ncsh O goYer no pediu a~ p.Ltrio:ismo c •abedoril\ 
sessão, aqui se tem ag-i lthlo . •las ca.ma. .·.•s medidas cxtmordinarios , c, ontt•o 

Parecendo-me porém, compromottidos di1·ei tos c llas,a· n.g gra,·açrir• dos impostos!como ac·Jntocou 
muHo sGrioe, n;"'ío só dos 'í.UO mo o lo~oJ•a.m , o.uno om F'rt\U Ç:)._ o n'l. 1870. 
de toda a !H'oviueia, e cem ospecilllitlado d•t sua ll t·am po:·érn , medidas d o occasi~o o cxtl·aor
g,•a.nde zon~ cnfc .,if·.t, •ou fol•,;a.dor.ví t•à t.-i lmnn dinal'iM, que fo1·.•m pedidas c votadas com a 
recbm•r a 5d;:;pç fioJ,, omeuda, quo ns>ign .~ i de ~on.liçiio •lo q llO ta.cH imp cstos tm·intn elo sct• 
aceüi·do com o mc-1 n:nigo o collcga do d:;pu t u.~ diminuidos c res titu iri a:~ ao s!!u 21t<&t•tum n. tt
ção, po.Jin lo n •·crlnc.,rro dn impnsta de cx;•orta~'', tm·io1·. d.,s .l•l fJUC so rost<Lbcbcesso " I"'" . 
do café. A n:J.ç.üo resignou-se. os cantribui nlos dor:tm 

Não preciso dizer" esta carunr". quo cnt seu prova de sou am:..- da patr ia, sur1•or tt.Ln~o a 
seio conla tão adia.nLados es~iritos~( JUe a. ma.nu- ag:.rrav:t.~ão c c.,nfiandn nn pt·onv~ssl1 . 
·ten~:::i!) do imposlo !JOb~o n cx.po:-l:,ç:1o ó uro No omta.nl.o1Sr. prcsi1kmtc. l:i s~ v-.!o 12 annos 
granJe err~ aceno mico, -.t·ro cru~ c~ro ra.trnr.\m ~ue cslcl •orluin.-..da :r guorr .•• c o imposto au
algumas na.çõesestran·;ci.J·.l3. c qu·! nó> tunb Jnl ;;menLmlo m:>nlcm se, pltr"- tod:\s M clossas, 
bem c.uo estamos pagando. e•ce~tuado apenas o assucar " o algodão que. 

O imposto sobre a c~pol'IJLÇlí:o afibeta di r~~~- om 1873, tivcr.un uma. minguadl\ redu.cçl[O. 
mente a produc\.ão nacilnal, c. exa;:-c:nd , P. .Ain:l:~o a:;sim niio rn) lcva.n~~ria para. pedir a 
c:tceosi•o como é em certas ''erbas, torna-se reducção do-imposto sobre o café st por ,·entura 
um formidavcl advcrsarb do so.u Jll'Ogrcss» e este prin•ipa.l eleme nto de nossa riquc1.a conser
dcscnvolvimento. · vasqc o estado de fl orcscencia de quo goznr>t 

8~, portn.nt.O, n:\8 1u:u:li":\.S normaAS, P.Sla tO.X.O. durante tanLo tempo . . 
t~m contr , si todo> os preceitos da sciencia P.co- E$tud·,-sc, porém, séri~menle c de frente esl:\ 
nomicn., e só d :re ser provisor.i:.m~ntç, adop tndn grave quesl.ào. c1ue a todos deve interf:ssar, .e 
por a·.pzelle~ Gsta.clos em que c~cn5soiam outra-s YOl'-~ -.c.t CJUe es te ram:l da nossa iudustria 
fontes J e l' •>aeito, quando, por cil·cumslnnci~• tenrlo de rlia o. d ia ~ defLnhar. c lllvcz, si t•e· 
cap~ciaes , f~r.~ generos ou producto• a 'fcctnd·>s rnedio prampto não lhe for <l"rlo, em ·br eve essa 
do dec~dencia á insustonl:wel u do v(• s<:r abaa· lavour:~ n;io olrerecCI".i ao productor componsa
donado ou pelo monos mi noradu, sou pen n r!~ çüo 1>-~~ t:Liltc ~ seus csfo1•ços o Clll[>!'ego de ca. · 
eonstituir-•c utu vei'dadcir~ confisco. pita!. . . 

E' o que so da actunlment~ em rcla~.l!.o á im- Nilo qnero desonvolv{) t' o assumpto, mas e 
pos ição s Jbr ~ o café . certo que u ma das causas d a decadcnoia ó a 

Si c ~ te g enero, atB época. hem re~onte , cr..&. ~:t'-;lp<:n·a.buudancia, o excesso tl r} prodac~ão entL·o 
tido q11asi corno urn rnonopolio bra'l.i lci r.>, no s 'u nós c o sou d~sonvolvimcnto em outros paizcs. 
cstodo acttJal, a s ua JlOsição commcrci~tl. s' acha O llra~il niio é mais o q_u~>si exclusivo forne
profundo.mentc nltcra.l:~, s~n .:o-lh1 implssi>ol cetlor do c!'fe par., a. Europa c F..atlldos Unidos; 
continuar a supp mar ó i>npost·>, S)tU ;::rnnd~ outros povos lutam comnosco na coticurrenc'ia., 
danmo para a hvoura.. (Apoiados.) · o nos merc..~dos consumidorc~ ao a.ccuroulou tilo 

V. VI, - 2'$ 
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grande quantidade, que no ultimo anno, ern 
1881, houve um ex cesso dn prodnoçiio sobre o 
consumo, calculado em ccrc!l. de 90.000 tõn~ 
lad:.s. · 

E' iunegavel que,por emqu~nto,desenvolve-oo 
esta. cultura, a que tanto o nosso_ solo monta· 
llhoso e quente s0 adapta., e si. não úccor:rerem 
causas excepcionaes, á producçâo cafeeira das 
pro,incia~ do Rio de Janeiro, Minas e S. Pa.ulo 
it·ã, darante muito tempo, em escala ascen• 
d~nto. 

Infelizmente, por causas conhe-cidas, a.o ex· 
cesso da producção não tem coiTespondido o 
consumo, tendo aliás nA EQropa o café um con· 
currente terrível em outro producto exotico-o 
chá. 

Excesso de pNducção, pouca procura rela
tiva, taxas onerosas no estrangeiro, ~is as ca.u· 
sas d~ docs.dencia do preço do café, que tanto 
tem descido, Sr. presidente, quo_o da inferior 
qualidade é cotado de 2.$ e tanto á 3~. por arroba 
e o superior de 4$ a 5$000. • ' 

Pois bem, ó sobre um tal pruducto que o Es-
tado cobra9 "{o, e aa proYincias 4 °/o.· · 

E' pcssivel, nes\.o.s c~ndições, ficar algumo. 
_c ousa para o productor q_ue o compense da seu 
trabalho e empate de capltaes, tendo além disso 
de occorrer. nos fretes d~s nossas estradas de 
ferro, tõ.o Gxagerados,e de do.r lucros b.mbom o. 
esses industriaes intermedi<~rios, que vi vem (, 
SlU\. custa.'t o commissario, o anso.ca.dor c o ex
portador 1 

Poio é possível quo perdure osta situaçito '! 
Não é só o imposto que O vex.ntorio; llào D são 
menos as tarifas das ostradns, quer da. do Es
tado, a grande a.rtori~ de D. Pedro li, quer dos 
ramMs das coxnpanhia•. 

E' outro ponto melindroso, quo nito deve ser 
t1.bandonado. 

Senhores, na zona denominada-do. mat~ da 
provineia.de Minas, tom-se desenvolvido enor
memente c•ta cultura, que naquelias rogiilos, 
1\orMce o.dmirs.velmento, mM quer o nobre mi~ 
nis tro da fazenda., quer a C?-mar:t s:J.bcr qtt:tnto 
se ga.$ta. com a conducção de uma. ~rroba. do 
café de certos pontos dllo minh:. provincia,:.liás 
servidos por es trads.s de ferro, para esta capital~ 
Dos municipios de Ubà, Pomba, Cataguar.es, 
Ponte Non·e outros do interior. nada menos de 
i$500 por arroba dospende o productor de café 
par"' ~ansport .. l-o a e~ \a c6rt~ \ ! . 

O SR. WJJRNl!>Glt:-E V. Ex. não conta com 
as despezas dos tropas. 

O SR. C"-NDil>O nx ÜLIVJ>:lRA:-E; exacto, re
fi~o-me só .ao transporte pnla.s estradas'de ferro. 

. Pois bem, o.creseentai a estn tarifa. os impostos 
p~ovinciaes, os. impostos ger.1es, as porcenta~ 
gens do commissario, os lacroa do cnsaccadGr e 
do expn~tador t1 podeis e.valins o que fie.'l.rá para 
o productor... . · . 

Muitas vezes será o prejuizo, como recente~ · 
mente · acontec~u a um dos nossos esfimaveis 
colle!;&S que nos OUVe,e que _{'Ode :1~ com. muita 
autortdo.de,depor nesta·-espeete de 1nquento qua 
devemos abrir a favor da 1avoura. 

s. Ex. mmd<>a m du inteti<>r da prJ)vineia 
do munieipió de Ubã certa quantidade ·de café 
para ser •Gndido aqui~ e quer saber a camara · 

qual g, conta que lhe prestou· o setl correspcn· 
dente, o commisSArio encarregado da venda 1 

Essa çonta era um deficit, isto é, o productor 
teve de p~gar ainda ao commissario quantia 
superior ao prodactG da venda. Gastou-se entre 
impo•tos, commissões, etc, ma;s de 2$400 por 
ar1'oba, por quantidade• de café, cujo preço de 
venda mcidio ~ tanto não attingiu ~ ! !. .. 

Eis o qu~ .~uccede a. muitos dos productores. 
Sendo assim,ainda pergunto si é pcssivel qae 

o lhbdo, qu ~ o thoaouro d~ixo do eu1·ar do tão 
grave Crise, não a attenuando naquil!o ljUa póde 
f>lzer,.isto é, na reducção doo tão eondemnados 
impJstos d!l e>:portação, q_ue tiim contra si 
não só os pr3ceitos da sctencia economica, 
como principalmonte a prome<l!ll oflicial, feit>. 
neste mesmo recinto nas circumshncias diffi-
cei~ a quo ja me referi~ . 

Senhores, eu não yiria pedir a reducção ao 
nobre presidente do conselho, e. nem cogitaria. 
de, em tal sentido, emendar o projecto do orça· 
mento, apoi~nao·com lealdade o governo,si não 
estivesse profundamente convencido da neces
•idade da reducção, como meio· indeclinavel de 
prot<leção i>. lavoura nacional, '1110 vil abalado é 
compromcttido o pt•imeiro elemento de riqueza 
~p~. . 

A braços com a crise do abo.i:~:amento dos 
pt-oços; 9. br-aços c.om esefl. outra. criso, talvez 
mais temDrosa e difficil, da substituição do trn
halh.n livre pelo trabalho Gscravo, que sobre 
olla. p~sa com o seu fat~l cortejo do imp1·evistll.~ 
eoluçõca, a bvout·o. do café niio pódo o.ctunlmon
to snpportar impa.sivol os po•ados onus quo Iha 
impõe o Estado, o. provincin o n.s estradas do 
forro. 

Vojo a objecçilo; sei quo a nobt•o commisslto 
mo apontara o 'lafici! orçnmontal, qua o.hi oató. 
pnra nos vedar qun.lquot· minoro.ç.ilo nll sovori
d~de do actua.l system11. tributaria. 

Sei, S1·. prEsidente, que a nossa primeira, a. 
noa•n auprema aspiração devo ser equilibrar o 
orçn.mento,de modo 'l\10 a despt~zo. nunea exce
do. a rocei ta. Mas esse equilíbrio não consiste 
apena.o no jogo dos algarismos e nem em um 
arranjo syinetrico das verbas : o eq uilibrio do 
thcsouro dependa do um bom systoma tribnta
rio, de uma e:s:acta distribuição de impostos, de 
modo que a lei da proporcionalidade não seja 
ferida. E' necessario que o Estado não exija 
ma.i.o de uma. c],.sse do que de outra, a assim 
como n.:J. lei rle or~amP.ntD deve hivet equiva• 
lencia entre a receit-a. e -a. de~peza., o necessa
rio que ella. exist~ entre as forç~s dos collecta
dos e as exige nelas du theaouro. 

Som duvida quo !!. despeza nune" d<!ve e:>:
ceder "' receita po,que de outra maneiro. o 
credito do Estado. póde vir a solfrer; mas, para. 
qua este resultJdo funesto se não dê tambem, 
é preciso que os urgeo.cia.a do lb.csouro não 
sej~m tão elevadas que vão estancar as fontes 
da producção p()So.ndo desigus.laiente sobre um 
grupo de collectados. Com o ac[ual system" de 
impostos, com os preços reduzido~ d:J café. ê 
impo•oivel que' esta hvourà eonthm2 p~nsper~ 
si os sons encargos não forem reduZidos, s1 
um allivio fiscal não fór decretado. Repito, ·sr. 
presidente, é preciso encarar seriamente e por 
todas ao suas faces o problem"-
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Ainda ha pouco vi entro ns noticias eommot•- um s-ro.vo perigo nos eo.lcó.los o"agcrados quo 
ciae~ do_Jor~,a~ do Commcrcio, supponho que parallelamente facilitam a decrctJção de mais 
do dia 1::>, que as praças commereiaes de An- avultadas despezas, transtornando-se assim o 
t11erpia, Hamburg-o, Bordeaux e Havre regorgi· equilibrio, mas, perdoe-me a nobre commissão, 
tam de café, que só encontra poucos compra- da moderação á. timidez vai longe e no calculo 
dores,<:onservAnrlo-se apaLhlco o mercado. Isto 1 a.present.a.do houve ti~idez de mais e ató des
aconteec ~ passo que a produc~ão em nosso vio dos dados estatísticos. Com os dados que o 
pa1z se vai desenvolvendo .. E demais lá estão o thesouro nos fornece, com os esclarecimentos 
Moxico, Ceylão, a ilha de Java, a Ameriea cen- e informaçües constantes dos dous ultimas re
tral. a costa d'Africa a nos fazer conc.urrenoíat latorios do minis te rio da íaz:Gnda., a commiss&o 
dispondo da abundancia dos braços e da. infima podia perfeitamente formular um computo de 
barateza dos salarios, receita superior ao que · submette~ á conside-

. Assim tenho para mim que, nas circumstan- ração do parlamento. 
c1ás actuacs, inda me.smo com um pequen~ Tenho entro lliMS os dados @slatisticos col
desequilibrio do orçamento, a reducç.ão do im- ligidos pelo thesouro, com referencis. ao exer
posto sobre o café é o.ma necea~idade publica cicio de 1881 à 1882, jà vencido, e que agora 
1nadiavel. entrou no seu ·periodo de líq uidaç5o. . 

Ma.a, sen~orea,não me assustao desequilíbrio, E ' certo 'lue ainda. não são definitivos esse• 
e nem reco1o que as~· reducção: 'l uo aliás nlio resultado.,, mas cumpre confur nos elemento.> 
diminuirá. o total d~ at·reca.dação. por causo. do de que dispõe o thesouro para ?r"ani zal-os •. 
desenvolv~.mento da producçilo, v:i perturbar o Entre os annexos do relatorio â.o Sr. Martmho 
mecanismo orçamento.! e avolumar o já an un- GatuiJOS vem um qa•dro explicati'lo desees 
ciado deficit. . seto,dos. Quo r a camara oabor a 'l uo.nto deve 

Corn irrecusaveis dados esbtisticos vou mos- ascender a rendo. nesse exercício, oomputando
trar a quanto póde ascender a reducção, con- se o que jà esta arrecadado e o que. provavel
seryada a mesma ac\ual quantidade da meroa.- mente o deve ser no semestre addlCl.onal ~ 
dol'!a exportada. _ _ Será de 13Z.OOO:OOO$. Ora, a proposta do go-

T?nho entre m~~;os a pauta_d?- e~portaç.ao do vernoiixava~~orcceita.em 123,000:00<J$,o a. como 
ca,fe. nos .trcs ulttmos exercicws, o seu preço misoão orçou-a em 126.000:000$, no emtanto 
med10 e o total do producto das vendas. 0 ultimo exercieio da-nos um resultado do 

E' a seg-uinte: 132.000:000$; por que ó que a. coiD.!Dissão qae 
1877 a 1878 : com toda a justiça, não quiz bazear-so na. médi<>. 
Café exportado 207.504.839 kitogrammas. do tL'Íennio, desprezou os algarismó• mla.tivos a 
Preço 569 reis o kilo. 1881-1882 e collocOI.l·Se abaixo da ultimo. :me-
Total 118.113:400$000. cadação,quando nada autoriza-nos a eolljr.cturar 
1878 a i879: quo, no exercício corrente, a renda tenda ndi-
Café cxpot·tado 294.1.68:910 kilogrammns, minuil·? E' Qmaregro. mais ou. monos invat·i:lvel, 
p l"CÇO medb 455 rAÍs () kilog-ramma. obs•rvada pelos di YOf&09 ministros da fazollt~ O 
Total 134.028:800$000. coiiSignada nas estatillticaa do thosou.ro, que a 
1879 a 1880: t·eeeitu entt·e nós nugmenta annualruentG 3 "/., 
Cnfê ""portado 157.036.317 kitogrommas. o que é perfeitamente cxplic"vcl , porque 
Preço médio 814 reis o kilo. trata-se de um paiz novo, de muit~ S31Va 
Total126.259:900$000. . e cuja producção deve se desenvoh·er muito 
A reducção, pois, dos impostos de o~pJrtação, mais rapidamente do quo nos velho~ paizes 

calculados p~la commissão em i8 mil contos, e da Europa,onde a renda por vezes estaciona-se, 
apenas de Z,500 contos, No em tanto diz ~ com- porque as •uas condições economiooe quasi per
missão que o orça!llento, segundo ao votações ma.necem sempre as mesmas. 
desta camara, já tem em si um deficit. Votou-se o Sa. F, BEL!SARIO: - N><o apoiado; estilo 
de facto: augmentando em muito maior proporção. 
Pllo~a o ministerio do imperio 8.\li2:'17i$844 o Sn.. 0-U<DIDO Dl'l OLIVEIRA:- Em regra 
Para o millisterio dajt.i'stiça. 6.927;053$9H geral nos paizes navos e ricos como o Brã.zil, 
Para o ministerio dos estr:m- a riq ceza publica desenvolve-s~ mais ropi · 

geiros ·............ •. . . . . 896:716$666 damente do que nos paizr.s antigos, 
Para o ministario da marinha H, 009: 71&~95 Este calculo do augmento progressivo do 
Para o ministerio da guerra.. 14.314:920$894 Brazil por cm·to não e :.erio. 
Pa.ra. o ministeeio da agricul- Nas tabellas do thesouro, que acompa.nham 

tura ..... , .•••..••..•. , , 25:717:498$551 0 rolatorio do St·. conselheiro Sat•niv1, encontro 
Para o minis~ilrio da Íl'Zenda.. 62.282:275.,<1;764 0 qundt:o d". t•occita duronlc as_ ullimo_s _20 

-------- a.nnos, tsto e, de 1860 a 1880; ulu se v o U1-
TotaL ....... 130.060:954.$455 vnriaveimonw esta. progrc~8lio ••cendcute·da 

A commissão orçn a receita em 126,410:700$, porcentagem de 3 °/o. mais ou menos, de nnno 
e calculando o liquido dos rlepositos em para e.nno: e isto não em virtudo de muitas 
2.500:000$, ha. um Cte{icit orçamental de novas imposições, m&S d~vido cspeci.Mmcnte 
1.150:254${55. á marcha ascendente da riqueza publica e da 

Estes são os dado• da oommissão, producção naciona.l. · 
Senhores', é para louvar-se o proceder cauta- · Dest'arte o thesouro bem procedeu Cônjectii

loso qúe a iUusti-e commissão teve, calcllla.ndo rando que, no exercício de 1883-l884", que não 
com gra.nde moderação iJ. receita ; ha sempre deva differir muito do actual, a rec~ita não seria 
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infe1-ior "i32. 00Q:(){)()$, igunl á cifra que deYo Eis o quo " rc"pcito denunciam"'' t..Oello.s 
represen tar a artec~daçiiô em 1881-1882 . No do thesouro: 
emtanto :. commissão at\'asto)l-S~ des&l> et>\culo As <tlfandegas do Perno.m huco. Ra.hia. e Pad 
<lo thcsom·o, calculo quo tin iu• por si tarnbam a 1-cndJra_m, qrra nto aos irnpo~tils de ox:po1·taçilo: 
opinillo do »!Íni>tro da f~zenla, presidente do 'Ne ~-..<>~cie\o do iS7S ,. iS7\l 3 .58:1:0~~000 
gabíno\.~ ch 2 l a~ lanei t'o c1u ~ o oll'et·eceu /l ca- ·? . 
m:o t·a,orç ·.ndo ~ rceei~a t~mbem em 1:~2.000:000$ No » de (879 " i!BO 4 · 835:000.sOOO 

- · d 11 No » •lc 1880 a 1831 4.901:000$)00 e julgando-oo assan autor1r.a o a conae lO.l' a 'No ,. do 1831 ., 18S2- 6.G00:00""'000 
rerlucç1lo do impo,to é\o café. A commis~llo aífas· v., 
tndo-•o ;~,, tao; bas3s tr il.nco<l as por I•~< po.ro. Ach>1.-se, pois, neuLralisada iJ. differença de 
n. mil1oração do i m. o:~ to dQ c~fé, roi110ra.Ç~o dois mil contos, i_i~ra tnen~s, ver-ifit~n.d tt.. na at-
i natliavcl , com r1uo u lavoura jd foi a lont.a.da o faudega do Rio de Janeiro. · 
quo ella não pó<!• •lispcnso.•, par~ não succum- Ha des\'urt) uma ve"'ladcir.l compensação rtue 
IJir ante " crioc ' luc a. ac~hmnba · ~endc a continuar,graças ás cOrldiç<!es do desoa-

To:-se-ia a noiJ•·e commissiio deixado ern- vulviln·:nto do no•·•" paiz q ue, pela suu immensa 
pressiona••-se [JOIO p honomellO OCcOI•riclO . na extensão O vnriednd~ de cultUl'ü, O(fe; ece ~ ju~
alfu.ndega. do Rio •l<l h 11eiro com r~h.~.-.oao~ tm- titica a ;tes pl1enon•en6s. 
postos de cxpon ac:çllo, cujo rosalta<lo d···screvcu'l S i declino11 0 preço do c_,ré,su'.1u o preço da 

Do f:lcto, neaLA i.;~tport'l. nlissi rno. alf:1ndég!1., IJorracil.'L. 
~"' rc41í.o a.o iml>Os~o ti, C:-tpor\açào, a rcnõ:J. Ainda nJJis, a. iodus!J·i:. as;uearJir:., a m:l.is 
cul vr:z de :~.ngntent:t.:- nos u]timiJ .: c~al·c!cios gcncr:tlisa.:b. oogJoboT entre nóS ~c apcl:"fo içoa 
lcm diwinuido.. tu~la. \nlro1uco;.ão de novos p~aos; :J. pro·l uc-

F.' a....sim 'l"C o t~him!> qua.~ri<:unio denun'!ia- ç!io do c.'\cau augmenta, e esLc , produclos, so-
nos. j oi tos t:l.mbem a f•ortes co!ttribuíções, manterão 
Eon !878-:!.87~ um<>. <w•·c""<la.- o oquiLh~io. 

~.ão de .... . ................ 7. i87:000~'0:i0 N:io •1uoro n.ll ·lys:u· u nossa.situaçiio fi11an-
Em i879-i880 um:t. dita dP. ... 7 . 20~:000S'OOO l coira n:i•) c ioltllilo mcJ creM ditli~uldaàcs o.o 
~m U>8J-1.&5_1 uma <l~\<>. õo. .• • \$ . \YLô:OOO:?OOO goY~~no,e mcn::• correr após ulll:< po;lul:trid:~o•.lc 
Em 1881-fi;82 u:<m rhta do . . . 6. i!4.000:,'000 fat;ltlV<L 

1-l;:.vando ns~i~."· em rci:Jç,io_M·• <i0\1 ~ cxer~icio• \ t:~$ej<> apenaH quQ se t•cm_ov~~ os mal~a dt~ 
fi n1.o.S.t UH1a dtfrt~1·.~n\:a p!ll";uneuo~ dc CjU.'l141 cbu.~ hvourn. .lo sul, quo, pot• :.tsstm ch~~~s·, ha s1d0 n. 
mil contos. poderosa abv:.nca rir} loJas os eruprehendimen-

"sta cêt·c•lms·~~oci·• , 'tuo ~"rcce ho:ve~ Mtllt\- tos nacion:t~,. Mas bojo slla l~ L1. com umacrlso 
rlo n~ espidto tia conlln is~ão. !lt~oi:iucJ~ .. u 3o cal- gt•ayis~im::t.. 
culu:> ronda C )m CX<•CS$lvn tun1olaz; RI pud~ss .. A Ja·;our~ do·cafc, fullemo~ francam~nte ~ 
lWCvalec~r, dc-.i<>. \~u~1rMn\o <>COD~~I'n a\-a a ,-urdn<le, ní'ío tem mtis que <1:11'. Os fa~endeiros 
:·cllcctir s cdr;: o cslatlo do decncl ·•ncia tlo no~so cl:tmam, :1 imprans;\ retmo. su,lB vo~·)B o denun
pl'incipal prodncto, cuj:l b~i':> elo preço o a cio. o n•al; ~B factos a.hi estiro l•aten\es, ao ~;o
cC\u""' un\ca. do cledia\o ela !l.rrecncll\çli.o ch al- vur!lo cmnprv- ser prcvidon~c. c a tempo mi· 
J'anne~ ola. córln. nora!' os e lf<Jitos do wno crise, que p<.-do ser 

De facto, poL" C[<lC ~. Sr. r'· •i·lcnto, <fUO no ~ o·nin:J. <to 1uui~~s . 
oxcrcício de 18'>1-1882 a alf~udcga do Rio ele g• inndiavel a r educção Ela ta"a de cxpo!·La.
J:mciro arrecadou qnasi t1ous ccmtcs rncno~ tlr: çà">. Será, pouco, mas j:l ó nlguma. cousa.. E' 
qoo no c:s:oreicio do {88~1 SS1 1 . E ><acta· e~rto ,1ue>""' \>tav'tnciaa, "'$ aSl(en>b\éa.s provi n.
mente porque o p reço do c.:fe tem hlllX:!rlo. e1ae• e<tl!ram bmbcm imposto• sobre o caCe, 

Pelo quadro 'Iuc ·c ol>ci de suhm~tter á con- onerando a esport.~Jo do Jwoducto ; a <)l'OVin
•ide•"ção oh c:o.ma.:-a o. c:<porla~.ão foi"- me&?\11. ci:o. do l>1inas percebe.-o à. r.»li<> de 4 •/o ~ol!rc 
ai não mr.;or; o preço ·no ontanLo tem decresctdo utim " auta lil<a. c ll:i <le S- P aulo c Rb de Ja
considcrave:lm•!nte c poi ·;., o irujJOO:to, que é oo- noiro qua!-'i n~ mosrna. proporçãO mas co~u ~sc:J .. 
br:o.do ad 1>alorem, lnoha íorço>'>.ffion\c do sof- 1o.çiio da p~utas. Alguem por .i&SO me d 17.: a< 
frer. : · q uer .,is a; reduc~.ão do imposto ·sobre o raf<!,pl!di. 

13st.t. dlminult;ão üã J t rad4~, po!·LaniJ), um á provinci;\• em quo ellc é prOduúdo a tl l.es t1o· 
dr,_re<ã:eimcnto de pro~loc~t~~ o fli.m clec11ni.o a_o que :lO B :t.a:lo. . . -.~ - . - . 
preço, quo dove a""" tu••no !•rovoc:lr tia pa.t•le Mas, scúLores , na conting-cncl!l. da d•mtnul
dCI Estado sérios J',;rl ':.ões;de rnodo a nã? se ag- 1(1:>, compete antes ao Est:o.d.o do "ftuc i provin
gravar a "ituaçã? po·ocaria de um s-onoro, 8obre c ia fazc!-n. . 
r1uo, pOl' ns."Jin1 di?. O•·, te:!; nt6 ngoi·a. J·epo~t:r;ndo . .. lufcliZmenLc s ;:u esca.ssissi:mos os recurSO$ 
a f ,rtun~ t· u~li ca. · ·da.• íl•ovlnci:>e,e m\\lt\ph "'s~•·ie do !l~:rv\ços 

No emt-\nlD,Senhorc~,paroco fJ"'·' l>~. om~ po·o- ~ cHa n.ff'Jc los, muitos do!lcs de nc.lul'eza pura-
vido~cia que v~ln solJl"o os destinos do pai•- monto geral. Bastn.m par~ gr:imles dcspendios, 

A-, pa..so 'l''c no eu! ''' dâ c,.l<L 1'!>(1"'-'';i".O ' "' "'~ t~es ~lHJ>·no~s verbas dp. p~•1icia, da ins trnc
vm•b,~ o n<Jrt~~ 1cr:1 em :1 uxilio flo In1porio; tl çii.o e ela via..çüo . l , 
~•se aoxili1 cl:i-lh •' pt•incij):dmcnlc a )>1'0vin cin N o entaulo ~• suas fonlcs ' dG lrihutaç.ão são 
do P Má. Diminuiu· a rend;, na ~Ha>lllegn 110 min guadas. Dahi (S excessos. 
R"o de Janeiro," nos•n prim ,·lrn ~•t~çã 1 fisc.1l, Todos os díaa vemos clamar c do todo• ?S 
>n $ o incr.,rncnto 1uc clla.tcvc nas nlf• ndego.s l arlos <Onlra os abut!Os,quo se dit.CIIl eom!'lettl
<hJ notte, o sobl'etn<l<> "" de l:\e1ém. 'comrons01i <l~s p elas asscmlJ!éas · p~ovindaes em relaç5o 
C< lll vantagem o des'al ,1n e. ao seu Gyetema tribut.a.r10. 
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Empha.ticamcnto se diz <tuo o s.eto oddicional vasão conti~Üa, progressi va, dos impostos pro
<Í dcarespcitndo c que são nacessarill!i pruvi- vincio.es sobrç fontes de r~ceit:J. gc1·al do Estado 
dcnciu cncrgica.s c os g randes golpes por parte suggoriu, Glll um dos seus u ltimos discursos, um 
<lo poder conlt•Jl conh'l!. as condcmn:wcis c~or- nlvitre, •tu e ollerecco.i n. con>idcração e estudo 
bitn.ncins. da caroara. 

· Esta• queixas po:lew te•· razl!.o, m:J.s ellas S. Ex., em í~co das actuaes ci rcumst.a.ncias, 
não dep~em contJ•a na a .. omhi<ÍM antoa qnc se achando-se a• pt'O''iMias dopaupcr~das, e som 
prove quo, no.; limites tr .. çades t>4lo acto ad- novas e legitimas fontes de r~cei l:l, forçadas a 
dicional, o nas C:J.u tela.s por elle enume.·a.d:u bn~.ar mão de impostos .eivados de inconstitu
contra os excessos, n!to su encontra Nmedio. ci,nnlidade, entende que· ao Est.ado cumpre i r
. E' preciao quo se pt•ovc o.ntes dos m~ios hc- lhes em auxilio voL~n<lo imJ!Ostos addicionaes 
roicos, a inefficncia do t·ecurso mantido ao ao orÇliJD.ento geral do Imperio, com o Jim de 
poder cenlral pelo ·dít·.~ito do ueto tota.lment) cootl'ibui~ pam n satisfaçilo de encargos que 
suspensivo, desde que fór interposto em nome pesam sobre o thesou•-o provincial. 
o em dofcao d-.. norma• éousLiLucioune.s. 5!-. presidentl, si o pensamento d~ n obre 

Porventura as a.ssero!Jlé:t.s prov:neho.;,quan- pt•esideute do eonsolho oonoistc uniçnmentc em 
do tom bnçado impostos sobro. a impor~ac;ão c auxiliar as províncias c~m recursos vot'ldOs pelo 
e:sportaçi!o, o fize.ram á rovelii> c com inscien- parlamento, como já acontece em relação ao 
cia co repre•~utante do poàer oxoculiV•"l, do prvducto clnsp~tontos da gua,d:( n acional, dado 
dr~le:gJulo do nlinis lerio ~ 01"11 a.uxHio A i'c.n·~a- policial, ai ê um simplea 

Não. Os presidentes, dopo;i L<lrios do pcn- subsidio de que s;, t rata, não impugnarei; não 
aa.m~nto do centro, guard..'lS d~ cons~ituição, obstante asdilliculdades financeiras do thesouro, 
são que sanecionam o• d~c1·cto;das o.3Somulóa.s, ['OfqllC nenhum principio é olfendido, perma
som o quo não exi•to c. lei . \ nccen:lo in:.ller"'v~is a• atLI'ibui\:tles conferidas 

Elle.!,pois, se tüm tornado respouso.vci; "co- p .. lo acto :..ddicional ás assembl<ias provínciaes; 
participantes dos exceno•, ag-oradonunciados. rnns, si11. innovaç;1o suggm·ida filr equivalente 

Si o p:irlamont ; enLendc quo es~t:s cxccs"So3 no eysLenta em. vig·or na. França, o da ta~ac;.ão 
silo cvndemnaveis, n ae mão• d~lle•, lli\tl do go- ele impostos dcpatl!lmenllVlS polo 1\st.'\do, como 
ver no e.•t.l!o os reenraoapar:J. rcprimil-os, dentro a~dieion·, cs à recei ta geml,,. idó:> ó inacútavel, 
da. orbit:> do aeto nddieioMI. Niio sl\nccioneru nilo põde se r adoj•taüo. pdo pnrl~wento co1no 
oa prosidMtcs de p rovíncias essa• medidas re- :J.Ltelltttória d '~franquezas p:·ovinebese mutilo
pulndn• exorbitantes, tenham ollol uastnnte dor" d11. eompotoncin quo as ~<ssomblón. tem de, 
f~rço. _o prostigio P"''" intluÍI' onio~•IUOlltQ na por si c sou ou.• r·J•pon•~~ili~adc,lanl'.ar tl'i
d!recçao o mnrch~< dos tro.: .... lhos diis assem- uutos p:!.r-.1 "" clespo.:>s provul c•aos. 
bléas, e esses n.busas, q u•: sóm~nto ag-ora As nssou1bléa.~ docr<:lando imposlo' inconsti
nos nssuetam não o~~lllnte dnnuncil\do, :i mais tueionacs, pó;lo.m o.>tes ser revogados pela :J.s
de 40 o.nuo~, mino:·ar:ro c dosa.:•pa.recl~L·iio. c so- sou10lêa ;roral, qu3n,lu não enco~1.rarcn1 o voLo 
brctudo ni!o •e o• n t trilAtam unic:.tMntc nos do r~pt•csenLonto do po:lor oxocutwo . Uma do
ropresentantos ole)tiv~s <lo 11o.!er lcgiolo.tiro ct•ctnç:"Lo d.: im1JOstos pelo p.<rla.utou to, com o !iw 
proviacio.I. <lo •u;,pl·i r os p1·,Jvinciao.< e ovit.a.r ea.;o• abuaos . 

leto é o !!uc se pddc, ó o ,1uc so tlc~c f:~1.or ? o dcsfal 9-uc tn:o,vm:i~n~e :In ~ovoga<;n:o do• 
sem nec.ossnda.do do t•ocurs.o9 ex~rnortlmnr1o~, nnpoolos~ o urna tl...c;.;ttunidado, o ttunbom uma 
sem. rigor~ <jUG vã<J ferir "fi princi!>Íos c inconstilneionolidatl:> com o lim do fiO obvh? n 
nttontnr contr" a con~tiLuiçiio. l>or este rn ·i o oulrn, é S<Jbrotmlo umn pcl'igos~ eontl·o.Iisaç:io 
entendo que se póde e.nlrar no terr.•no da lo- lin:>.neoira, que mto póde ser \'Otad~, j~Or uma 
goliàado, mas, Sr. pt·asiclentti~ infclizmouto a• c:>ma~·a liberal. ('lpoiados. ) 
causas entre nó~ rnnr.·ham r1e modo divei"so. () n.do a.ddiciona.l, a.utc.li di! tHdn, tcrn um 1iru 

Mau g rado os esfot•ços e empenhos de ambos grandioso, u m p 3nsamento prcdomill:Ulte : go.
O> · ~~rtidos, o;. representantes <lo pensamento , .. _,n t!r a antiJnomia·c inde!'eu~oncia. das pr~ 
pohheo do1 d lVOL-.JO$ gaLiucLo.~, uew smnpr;: vtucn:s C_1u a::;su.IU!,JLO i prov.tuctaetJ. ~o. que _dz.z 
estão rcv~sLidos ria.quel!o prostigi~ ·coe~.'is.lrio r~;paito n ústo a·.sampto as ~s~ow~lo :l & _pr~nn
par.l conter as~ssomlJlcM nu. cspltet·~ ele su"s cm•:s r.;prcsont.>rtt o po~er logtsl~t! vO tno mdo
attl·il>uiçõos~ anLcs muibs ,·o:r. •.!S aCOI'OÇOi.Uil de- pendi)Alc, tão w~gcstatrco como o po.l!..: L' lr;gls · 
ma.sinlS:par•L obLe1·em roem-scs qu:::. lhes faCiliLem !ativo geral. ~: . 
a ro:Lli:L:.tção de ~cus devanoiol> ~ministralivos; Qu::i:Jdo as as:s~wbléas proviuêlae~:~ laat;am 
são elles muitas vozes.os pr~mot~re~ ~--~1:!. re- impostos, não :-qucl!cs que são f?lmin!ldos C?tllO 
volução no •ystarna tr>butarto, sao tmctadores cout~à.rios do prece1to conslltUCIOn~l, mas tm
des •na tributaçõos ill~gao3, contra oo qu<~os se· postos C<Jn tidos ·n" oriJit.a.do act.O nddiciona.l, silo 
quor ngor.\ soffi·cgamcnte t"Ci"L:;-k. • f!lles ~'(o ~:xighr~i~ Uos contribuinte$ e tCr11 a. 

Prc~idenL·_·s co;.ho··i ·~u IJtlC Li!1n iuflucne;J;tt.lo mcsm~ lcgitimi(ln.do .que a impoai~ get'.a.l. 
sohr<l as auomhló:<sprovinci:tc• 11nra :IUgmcnto (Apoiaio8.) Foi e~to.. a idéo. cnrdenl da lei de 
do imposto• de i•nportn.~iio o oxporlaçüo, c 1834, foi esto gr .. ndc principio que a~h·ou a 
l'lguna <JUC, •i nilo influcnci:·r~u.• dirocL:,mcute unidade do lmpe rio. 
p~râ L'lnlo,eo!lde!leender:un,sD.nee~ona.IHio n!oe mé... 1· .. • corlo que voiu dapoi~ :\ rcaeçiio. vciu o. lei 
dtdo.s oxeesBlVM: . . , de 18~0 que annullou impor\nnti .. iroas attri-

0 nobre prestd"n~o do con•ollto one:11ando, 1Juiç1le;. sob u pl'9tcxto do interprotaçl'io. 
grru;.a.s ·aos acontec1me_nto.s de P&J"namhncn, · . • 
est:J. ailuação especial, em ,1uc ·•c :J.Cil:J.OHO•:<a O Stt. F. Us!.lRA.at >:-l;t.>du-sc, lm:l< n!:o 
paiz. v~ndo ·~m quaai; todas as províncias a. in- _ se pr~\·:., . 
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O Sa. CA.ND!no nE 0Lr'I'"J<IRA.:-V. Ex. como 
aeu espirito tão justo está convencido deste. ver
dade. 

Veiú ainda a lei de 3 de De%ombro que · sup
primi u definitivameate a compeleucie. da.s as
.erab~éas provinciaes de leg-isbr sobre a ma
gistratura d~ .1• ínslancia, o ainda ultimam~n" 
te, em pleno domínio liberal, em 1879, com
metteu-se mais uma ·víolencio. inutilliando-se 
o oen diréito de nltel·ar $. diviaão · ,indiciaria ~ 
província, fazendo-se depender da assemblea 
geral a vitalidade das novas coma.rcas.'(A_par
tBS.) Estes attentados estio todos de pe, e quasi 
legitimados, porque este paiz- é o paiz' dos fa
ctos eonso.mmados,m.as n·em por isso devem dei
xar de chamar a attenção do pa.r tido l iberal 
quo contra elle> no seu passado· prontLnciou-se 
aoo com movimentos armados. 

O :tJ.obr e presidente do coru;elho, que t.rvorou 
a bandeira liberal c foi b=r o prog ra.mma 
de . 1869, on:le está a idéa da descantralisação, 
hs de convir por certo q ua esse progra.mma não 
pôd.G consistir na ·eoncentro.~.io .nnancoiro., na 
devolução p"-ra a a•semblóa geral da. faeulda.de 
que têm as s.ssembléas provinciaes. de lançar 
impostos e por si decreu.r meio• para aa des~ 
pezu <IM províncias. 
· Sari2- um tal alvitre nm~ porigosn usurpação, 
que nem remediaria o mal de que actua.lmcnte 
nos queixamos e ao mesmo tempo ti~aria aos 
parlamentos provincbcs a responsabilidade na 
decretação d~ deopoza., que só existiria coi:n " 
responsabilidade do imposto. . 

O systama dos addicionaes sobre impor.taçilo, 
producto do regim~n napol~onico, póde com•h· 
i. França, ondB não existe a. âutonomi a dos 
deFartamentos, mas não póc:lo convir ao Brt~-zil, 
CUJ&8 condições de 11nid!lde o do desenvolvimento 
dependem principalment~ da. autonomia e vim
lidada das provinci:>.s. 

Si veiilo• na provincias ac.~brunht\dM,abatidas, 
dafinhando da dia em dia,o.o ponto de <JU8 ll.!l SUM 

· aasemblêas valem hoje mu ito menos do que 
qualq,uer camara municipal doa tempos do acto 
addictonal ; si vemos as su:l.ll l~u desres
peiu.daa, a.o ponto do :1charem-SG presidentes 
bastante ousados que as SU$pendam em massa 
por portari:1.~. como o fizeram os pro~identes 
ao partido cop.servador no Piauhy e em Minas 

:. 'Gera.ea; ~ vemos c<>nst&nteme:tJ.te -atacadae 
totlae os fo ntes n" independenda das províncias, 
não hei de concorrer eoiil o mau voto parn 
que se cerééie maiJI este direito. das assembiéas 
provincia.es, de legislat•em sobro impostos, con~ 
donsando-se mai> eSII~·flculdo.de no pa~Iamonto, 
na asseml:>léa. ~geral, que, si representa a so
berania da. naça:o, nã:o póde repre•ent:l.l~a ~m · 
relação aos interesses de provincia, confio-dos 
& um poder legiolatii"D e•p~cia.l c igaalmentc 
constitucional. 

Mas, Sr. presid;mte, fui desvi~<\o dA questllo 
do c~~ofó, a que aind~ devo volts-r. 

Penso que a.o poder provincial nllo compete 
abaixar o impoato da e:tport:lção doete genero 
ma.s . sim ao poder geral. Oa · recuraoe de que 
dú!Jlõem aa provindas são minguados, sio re
~trlct?", e, ai tambem são <illertadas as éireum:. 

·:atall\>lasdo thcsouro; todavizl:eatccslado critico, 
em .. que elle~ achs., uilo étiio intento e irro:.. 

. madiavel. que niio possn. .permittir o lenitivo 
r ,1clamado peh lavoura, da diminuição de 2 •,lo 
sobre o imp<Jsto de exportação do café. Si as 
elo.sses agricolls continuarem a serdeafavoorci
·dna, si não se [.·roceder incontinenti a. u~ re
visão d&s tarifJt.~ rehtiv~s ao trl'.nsporte dos 
productos da lavoura, o progresso que às estra
das de ferro nareciaro. vMicinar ás províncias 
do interior_ será nenhum, e fóta talvez melhor 
não ·ga.sbr-SG so:nmas enormes COm as ferro
vias, mant endo-se fretes tão exag-e,·ados, quaú 
p_rohibi tivos da sabida. dos produet•s <lo inte~ 
nor. · 

Senhores, é po"-'Ív,el que· se ma ntenham as 
ta::<:ao que cobram as estradas de ferro do nosso . 
p~iz, tão exagcràdas, recahindo sobre os -produ-
c tos prim:l.rios da hwoura ~ · 

Ha pouco vos fiz ver que nm :fxGe ndeiro do 
interior do Minas, do município de Ub6., de da 
Viçosa, e talve~ mesmo do ruu nicipio em gue 
mon V. Ex., Sr. pr~sidente, paga i$ a i $500 
de eonducção na· eatràda de ferro por arroba de 
caf'é. · · · 

Os gen~ros: alimentícios, enmquanto sejam 
sujeitos a Ulllll. \a.m muito tQOnor, todavia ainda 
nãó pódem ser trazidos :>o mercado da córte. 

Nós, que temos terrenos uberrimos , c1ue te
mos torras a fartar, tiío fcr tcis, tão vl\Stas, 
!).inda vemos o no!!Bo m~1·cado da ci>c te ser 
abastecido de viveres· importados dos Estados
Unidos o d~. Rapublica Arg-o ntina ; nós , que 
podemos produzir milho talvez J.'ará o mundo 
inteiro, vomos ainda a popul.ção da eórte 
g-astar o milho que os Estados-Unidos e as re
publicas platinas nos fornec<Hn, em tão larga 
escala que s6 de genc•·os slimenticios o Rio de 
Jnncil-o importa nnnuo.lmcnte do Rio da P1·ata 
cerca de 3. 000:000$000 ! ! • •• 

No emtauto a zona ngricoh ahi está às portas 
·do Rio de Janeiro. Penetrai algumas leguas 
além da zona do mar e ahi achareis t.efrenos 
uberrimos, onde todo• os g enero!l de agricul
tnra se p6dem imme=mente desenvolver. 

Mas a lavoura. nllo póde fazer v:.ler as suas 
grandes riq uezas aqui, no nosso grande cen1ro 
commereia.l, exnchmente _porqne os fretes 
a bsorvem f[Ualqner lucro que ~lia. pudesse es
perar. E', pois, <!ecessario baiur , e bâil:!lr 
mesmo infimamente; os impostos· ri os fretes 
que recahem •obre o Lransporte dos ~generos 
alirnonttcios de priméira necessidade. ' 

O Estado pode faze! -o p~r si em relação :i es
trs.<h de ferro de f' edro II e em relacão ás outras 
q ue s ii.O de suo. propriedade, e tein tambem o 
dir eito de fazer ,·aler os seus csferços neste 
sentido junto das oompanb.i~s subvencionadas e 
prot~gidas por elle. Destas h a algumas cujas 
ta:<:aa s~o enormíssimas. 

A. estt·a.da. do ferro da Lcopoldinu, por e:tem
. plo',' ·om condições de prasperidodo notavel, que 
está dando grondos divid~ndos a seus a.ecionis• 
tás, tem o dever de abnixar oxtr~ordilll\fi•
mente os oeu.• fretes s~bro o• gonorov de pl'i· 
mcira ncoessi<lado. 0\llras forro-vi..-, quo J"
cort&m o nosso terri~orio, mostr:.ndo " potonclA 
da iniciativa individu:il em um p~z. onde ella 
apenas desper~a, outras estrlld"" tcim tambem 
es~e ine~no dever, que ê bmbcm uma condição 
para. 1roeii progrés;;O e desenvolvimento, p&ro. o 
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augmento da sua exportação, facilitando o dos- , amanhã:. Monta-se ul)l estabelecimento; busca
envolvimento de novas indtistrias, por em- '·se explorar uma ind11Stria debaixo de um certl)
quanto imp,ssiveis, por causa dos gastQs dos re:;imen aduaneiro, cAlculados: os lucros que 
transportes. que esse regimen lhe pódc perlllittir, em com-

Mas, Sr. presidente, a protecção que o go- petencia. com os prodttctos estra.ngei,•os; mas 
verno deve dar a lavoura niio consiste sômente de um dia para out<o ha. 11m:> ,·evola~ão na ta
nessa diminui~l(o do imposto de 2 "lo sobre a rifa. Esta camara vota uma autorização para 
ox.porU~ão do caf~. E~ necess.ario que inicie- alteração das tarifas, o governo vai ouvit de pre .. 
mos o regimen dos tratados commerc.ia~s, re- fer3ncia os impoZ"tadores. 
galari~a.nd() noss!JoS relações economicas com as o S.R. F.ELICIO o os s,uoTos :-Pe~dilo ; de pre- . 
potenct~a europea~. . _ . . . . ferencia, não; exclusivatuente. 

Na França quas1 que e pr,hlblttvo o tmposto 
que se lança sobre a import<l(}ão do café ; sinão 
me engano é de i f r. e 56 cent. por kilo ; de 
maneira qu.c\ o cafó custa alli pr~ços enorm~s. 
Por causa <tos grandes · impostos alfandegaes 
alli e em outro• pai•es, não póde este produciX> 
t-er gasto e consumido o m Lão geral escala, 
como devia ser, pela população necessita.da, 
que iança x:não de outras be bida.s mais baratas, 
não o~stante a sua perniciosidade. 

Pois quando nós facilitamos t~nt, em nosso 
paiz a imporJação dos productos estrangeiros, 
qua.ndo em relação á certos artigos os doL"a
mos quasi que inteiramente exduidos das tari
fas, havem~s de consentir, sem protesto, que o 
primeiro producto da lavo~ra nacional seja 
tão enorrr.omente ouerado p~las alfu.ndcgas fra.n
cezas '! (Apartes • ) 

Senhores, não soa proteccionista; entendo que 
a doutrin:t do livre cambio é a mais consen
tant'!a ao desen:volvimr.-nta a progresso itn indUFJ• 
tria,porqQe é uma das formas da manifesta.çiio 
da liberdade, mn s ê preciso não se aceitar a. 
fro.nca permuta como um p~iucipio ábsoluto. 

Circamst<J.neias oxistorn em que as ti'J•ifas 
proteccionistas são um:1. necossid:\do. 

Si é \'Ol'<lade o gue aiuda ha pouco li no ul
timo numero do J ornaE tl<Js Ecunomistas, om 
quo Molin:u·i ncabn de denunciar um pheno
meno espcei~lissimo do t&~gimen proLector doa 
Estados Unidos, si ó ,.ord:ul.o que, no dizo1' 
destQ economista, 11a grnnde rcpubli~, o. ex
portação tem· diminuído o a importnçã:o tl.l.l
gmontou, não obstante as formulas protaetoro.s 
de seu systomo. tributaria, todavia no Braúl a 
nossa ind ustria nMccnte preciso. de auxi
lias. 

o Sa. F:EL(CIO DOS s.~NTOS dá um aparte. 

-o Sn. C.usoroo DE OLrv<:rRA :-Perdão, V. Ex. 
ouça o meu pens ~men to, 

Como diz:ia., aro nossa. patria, Sr. presidente, 
graça• áa ci~eumstancias e speci~es de sua in
dustria na.séente, algum tanto de proteccionis
mo é preciso. não consistente na exagera<;;ão 
das ta.~as,nii:o fazendo d:.s alfandeg-as instituições 
pro t~ccioni.tas, em vez de serom me.ramente 
repartições fucaes, mas sol:>ra tudo mantendo-se 
a estabilidade das tarif,.,s. 

O que m~ta a industria nacional, o que é a 
causa de seus sobresaltos e definhamento, é 
por .certo essa instab,lidade, esso. variação 
intoleravcl nae ta.rifas alfandegaes. 

O Sa. Fsr.toro no3 SA!O'Os:- Apoiado; esta 
·ti a principal razão. 

o Sa. CANoroo oE OLtvEIRA :-Nenhum. in
dustrial brMlile\ro póde contar coro o dia de 

O Sa. C.~o::<nmo DE 0LlvEmA :-Não vo"' tão 
lol1ge. O governo vai ou viL· rle preferencia os im
portadores, o s[o estes os juizes principa.cs das 
pautas das noss~s tarifa.~. De .sorte que o indu
~triaL qut:' nn. vespel>a, no ac to de: monta~~ Sll.a 
fabrica, contam com o• lncl'OS devidos ao rogi
men aduaneiro Gn tão em vigor ,de um momento 
parn. outro, é victimli d t mut.n.ça-o, assistindo á. 
baixa. do prgço do p1•oducto ~strangciro,~lliviado 
do imposto antigo. A prova ahi está nos cha
péus,calçados, ~oupu feito., vinhos, etc. 

· O Sa. RoDRIGUES PEr:toTo :-Es~ é uma das 
verdad0ira8 causas clo mal da industria do 
Braxil. 

O SR .. CANDIDO DE ÜLIYEIRA.: -E' preciso, 
antes de tudo, quG hoja estabilidade na tarifa: 
sejam ou não modicos os impostos, s~jo.m as ta.-
1'Ít'li3 merarnc nt~ fisca.es ou ir anca. mente protec
cionistas, o que ó preciso <i que duram, <i que 
sojnm perma.nonto c fixno. (.Apoiados.) De outra. 
maneira a industria do paiz ha de definhar. ha. 
dodecn.hir, e aquellos que, 1'?' clln se inLeras~a
rom do !la procurarem servtr-se para prove1to 
seu e de seu pai>., podem só encontra~ a ruína 
ou o prejuízo. O regimen tributaria do_pn.iz terli 
eslllD.ga.do a tentativa. (Al'oiados.) 

Sr, presidente. como disse, era. como repre
ijCDtnnto de um districto agrícola da província 
de Minus, cujas producções principaos aio o 
ca.fô G o assucar, que eu vinh1t recln.ma~ desta 
1111gusta cnmnro. o do nobre presidente do con
selho a attn a.ttexição para a shua.~ão da lavoura, 
Jep~upernda e abalada, ~ que não póâe suppor
tar o imposto de cxporta~ão. 

Podereis manter as ta""" actuaes, pode~eis 
não consentir na sun rcducção, mas C:>l'rega
reis com a gr&nde responsabilidade de contr i
buir ainda mais para a aggra\'ação da crise que 
acabr11nha a principal, .a quasi exclusiva fonte 
de riquer.a do paiz. . 

ll' a.inda em nome dos grandes mteresses do 
districto, que represento e de grande parte ~a 
provincia de :àiina.s que vou eha.mr~r 3. atteng;;&o 
do nobre presidente do conselho para um OUctro 
ponto que se prende ao seUc .o,çamsnto. 

Entre as verbas da .receita. figura a venda de 
torras d~volutas. Si não me engano, é calculado 
o produ c to desta vend., em 80:000$ para o exer
cicio corrente. 

Senhores, n.iío discutirei o computo que es
:pera o thesouro obter com a venda da terras 
dovoluto.s, ms.s ch~marei a attenção rlo . nobre 
presidente do conselho p:l.ra os ~al!des abusos 
que se dão em relação a este ~ervt~, abusos 
que são tio dolorosos que jà vão ca.nç,.~do a pa
ciencia do povo que os supporta. .. ~Apo•a:d()t•) 
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Senhores, é impossível continuar-se a ma.ntct• E' condição, porém, indispensável, exigida 
o regimen das terras publicas creado peln. lei pela lei para. admittir a legitimação a prova de 
de 1~50 e pelo ragtilamento de 1854. Já um posse anterior com o pi"incipio de cultul'a. habi
illustt•e ministro da agricultura, que com tanto tual, e o pagamento dos dircito3 nacionaes. 
brilho serviu ao seu paiz e que desapparcceu do Nesta pJ.rte, Sr. presidenle, a lei não faz 
entre nós com tanta dór para todos qu'J o co- mais do que soburdinat·-se á legislação fiscal, 
nheceram e em prej uizo da patria, a q ucm tanto pois, sabe V. Ex:. que peh ordenação e al
::ünda podia servir, o Sr. Buarque dr! Macelo i var:i de 1809 os contratos sobre bens de l"J.iz, 
(apoiados) ; já o illustre ministt'<J da agricul- , de cuja transmissão não so tinha cobrado im
tura do g.1binetc 28 de Março se occJpou com I posto de sisa, erão nullos, podiam ser denun
·este importante a.ssumpto, ot·gan.iz:mdo um pt·o- ciados, e os bens, objecto dell cs confiscados em 
je~to c;b reforma da. lei do 1850... beneficio do Est~do e do denunc~ante. . 

UM SR. DEPUTADO: _ Muito bem elaborado. ~ra esse o reg1m.en fiscal em !li?Or e que a?--
( Apoiados.) tor~zava o pro~edm1ento do~ JUlzes comml>-

. sanos a determmarem a med1çao c venda em 
O Sn. CANDIDO DE OLi:vmRA: -.· . que, com hasta publica de tet·ras,cujos titulos ~e domínio 

quanto ·recla.me ainda algumas alterações e mo- não demonst!.'a.ssem estar pago o 1m~osto ~:1 
<lificações, todavia contém princípios aceitaveis siza.. . 
e de grande utilidade. De hat•m:>nia com esses princípios a circula l' 

Infelizmente este projecto não foi tt•aúdo tt do ministet·io da agricultut·a de 1863 determillou 
discussãa. Vai o parlam3nh enc~rr:u·-sc, e expressamente ás presidencias de provinci·1s 
como o previa o chefe do gabinele 21 do que fizesse:-.a. cumpl'it• a disposição da lei. 
Janeiro, limitat•-;;e-á a votat• o or,amenl<J du- Cumpriu-se a circular, os juizes commissarios 
Tante uma sessão de oito mezes. decidiram de accôrdo com ella; mas sabe V. Ex. 

O Sn. CARVALHO REZENDE : -E com um:~ q11e uma gran:le modificação se fez no nosso re-
prorogaç!o infallivel. girncn tributaria, em relação ao imposto da .siza 

o SR. CA.NDIDO DEÜLIVEIRA: - ·Firruo a CJUOm qu!.l dcsappareceu, sendo substituído pelo im-
posto d 1 transmissão da propri ~dade. 

toca~· a responsabilidade. A histot•ia h-L do dis- 0 confis<'o, qu") se fa.zia pelo alvará de 1809 
criminar perfeitamente o proceciimento do cada. daquellas terras e bens de raiz, que não tive>
um, c cada um ha de cart•Jgu.t• com o. parto sem pago o im;Jost'i de sizn., foi substituído pot• 
que desta est'lrilidadG lhe possa co.bor. (A]"l11ict- UUlO. multa ele 10 a 30 o/o dJ VlllOl' do contrato; 

r.lo~-~ue é verJade é qu.e 0 parla.monlo votat•tt e o regulamento de 1874,expedido pelo St·. Vis
apenas a lei do ot·çamento 0 uma ou outra. me- conde do Rio Branco poz em e:s:.Gcução esse prin-
dida de interesse secundaria. cipio da nossa moderna legislação. 

No emtanto, ·css:J. regt•a que vigora hoje nas 
Mas, Sr. presidente, si nós não pudorno~ relações fiscacs, quando ellas aífectam a venda 

tomar conhecimento desse pr~jecto. HÍ não MS de irnmoveis d:> domínio privad(), dos contratos 
foi dado co.nvertel-o ·êm l·.•i, ar.coldnndo assim particulares d3 compra. e venda de bens de raiz, 
as disposições da legislação do 1850 ú.s circam.- us transacções meramente civis, porque hoje não 
stancias actuaes do paiz, todavia, donlro da se impõe mais as penas do alvará de 1809, re
esphera de suas attribuições,os nGbt·es ministros vogado, não prevalece ainda em . relação :is 
<la fazenda e agl"icultura podJm pt·ovcr a tet•t•as publicas, continuando inalterada em sua 
males c1ue soffre a população de muitas partos execução a circular d'l 1863, istQ ó, os adqui
do Imperio com os vexames, não filhos espc- rentes de terreno> publicos, que porventura não 
cialmente do regimen da lei de 1850, rnn.s da tenham pago o imposto da siza, são expoliados, 
má. e erronea interpretação, que lhe tern sido de 'lin di:1. para o otltro, d1s suas posses e terras 
dada. (Apoiados .) q uc são postas em ha:sta. publica para serem 

O SR. VAz DE MELto:-Procedem de modo arremnttad1s por quem mais der. (Apoiados.) 
iniquo .para. com muitos proprietarios. Sei que muitos jurisconsultos, e entre elles o 

~ distincto autor da ConsolidaçrZo ' das lei> civis, 
O SR; C.\NDIDO DE ÜLIYEIR:\.: -Sr. prosi- pensão que' a pena de nullidade : dos contratos 

dente, como V. Ex. sabe, a le.i de 1850 croou em que se não paga 0 im!_)osto d:l sisa, hoje de 
dous periodos bem distinctos para a legiti- transmissão de propriedadJ, D.inda subsiste, não 
mação das terras, que estavam possui das · por oh,tante a/legislação citada, mas tod.os enten
particulares, nns qu; pertencíam ao Estado, dem que isto prevalece só em r,Jlação ás partes 
e para a medição das terl'as. d; propriedade par- contratarit: s, isto é, si os individuas A e B fizes
ticular, que dwiam ser discriminadas do domi- sem um contraLo de compra 0 venda de bens de 
nio . publico. · - raiz,de que não se tenha pago o .imposto, o co n-

O regulamento de 1854 fez d;L.data tla sua pu- trato póde sei' annullado por 'n.cção intentada 
blicação o ponto differencial: todas <is acqui- por cada um delles, mas com este contrata nada 
sições de terras posterioros a. .esse regula- tem que ver o fisco. · J · 
mento, deveriam s~r feitas inteiramente de O fisco,dad\ a falta do p~garuento do imposto, 
occôrdo com os seus ·princípios o os da lei . cobr.\-o conjunctamente com a multa de 10 a 
com as suas regras. mas as acquisiçõos n.nte- 30 of0 , executa os defraudadores, mas não an-
riores, as occupaçõas e poss~s antigas, ainda nulla. a convenção. · · · . 

·mesmo não muito legaes, .não muito rogu- Entretanto, em relação ~ís terras pubhcas 
lares, estão apenas sugeitas ou á legitimação, I prevalecem .. os . rigores evexames antigos, ro-
ou _ ~.n;t.e4i~ co.n(Qrme a esp:Jcie. . .. · provados pela. legislação moderna. · 
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E' possível que continue este regimen ? 
(Apoiados.) Eu repr-esento os municipios do 
Manhuassú e da Ponte Nova, em que as tet·r-as 
devolutas abundam; o juiz commissario que 
alli exerce jurisdicção, não contente em de
mal."car as terras do dominio publico, occupadas 
e desoccUpadas e em annunciar- a sua venda, 
tem causado grandes - vexames anarchisando 
c.om a execução rigorosa da circular de 1863 
o dominio privado de grande numct·o desses 
possuidores e plantadores. 

Os clamor-es sul."g-em de dia em dia; já em 
nome delles offereci uma representação ao p<1r
lamento,e as consideraçõe~ que ag-ora externo 
não me foram sómcmtes uggel"idas pelos morado
res proprietal."ios daquellas paragens: o proprio 
procurador :fiscal da thesouraria de l\:linas, func
cionario distinctissimo, que vê-sD diariamente a 
braços com estas graves questões, pede provi
dencins quo devem consisti!." sobt·etudo na revo
gação da circula!· de 1863, qu(l nKo têm mais 
razão de ser, em face do novo r-egulamento do 
imposto de transmissão. 

Não s':l df~termine a venda. das terras publicas, 
a desapropriação . dellas, só porque o possuido1· 
deixou do pagar o imposto. Haja pat·n. o Estado 
a mesma regra que domina nos contrn.tos par.
ticula:r.es. 

Chamo a attenção do presidente do nobre con
selho pará este ponto, que émuito importante 
e · delicado, pol."q ue se prende immedia ta mente 
aos interesses da agricultura e até á propria 
tranquillidade publica (apoiados) ; a paciencia 
dos possuidores vai se esgotando, si muito sub
missamente ainda sCJ prestam a esta ex.ig-encia 
exagarada ... 

O Sn. . J. PENIDO : -A este esbulh.o. 

O Sn.. CANDIDO DE OLivEIRA:- - ... a este 
verdadeiro esbulho, como muito bem diz o m~u 
illustrado collega, poder:i algum quer()r tomar
um desforço, c exercer sangrentas reprezalin.s, 
infelizmente communs a proposito de questões 
sobre terras. 

E' preciso que se reforme a lei de 1850, que 
não está mais a par do nosso desenvolvimento 
e civilização, e émquanto medidas depen
dentes da poder leg-islativo não forem decr·o
tada.s, o podet· administrativo tem em suas 
mãos os recursos neces::;arios parn. chamar os 
juizes commissarios ao cumprimento do seu 
dever, fazendo desa.pparecar esses rig-ores ex
cessivos, que provocn.m tantos protestos. (:1poia-
dos.) · 

Senhores. falia--se todos os dias na necessidade 
da colonizaÇão, reclamá-se a imi:nig-:"ação como 
um dos remedios poderosos pat·a os nossos ma
les, queremos dar tudo, f<l.vorecer em tudo o co
lono esLrang-eiro, e o que fazemos nós pelo co
lono nJciona.l, por ~quellas que. muitas vezes 
sacr1ficando j nteresses seus. vão-s f! internando 
pelo interior- das nossas provincjas, levando a. 
cultura ás terras vit·gens, e só :habitadas pelo 
selvagem '? (~f ui tos apoiados ; muito bem.) 

E' preciso que este assumpto s~jn. estudado 
com todo o cuidado -pelo nobre_ ministro da fa
zenda (apoiados), e estou certo de que S. Ex. 
ha. de prcsta.r um serviço relevante á causa. d<;>s 
agricultores, fazendo desapparecer esses rt-

V. VI.-26 

gores e vexames que trazem completamente 
n.ba.lada grande parte da nossa populaç.ão do in
terior. (Apoiados.) 

O Srt. F.n:Lrcro DOS SANTos:- E' preciso que 
neste paiz o nacional tenha direitos iguaes ao 
menos aos do estrangeiro. 

O SR. F. BELISAnro:- Mas V. E:s:. acredita 
que o govemo ha elo fazer tudo o que V. Ex. 
espera ·~ 

O Sn.. CANDIDO DE 0Lti'EIRA:- Isto não é 
co usa muito dilTicil de fazer. 

U:~r SR. DEr•üTADo:- A providencia é ur
gente. 

O -BR .• J. PE:-;mo:- Sustenta o governo mos
trando-lhe as l:oas medidas a tu mar. (Apoiados.) 

o Sa. F. BI~!.!S.UUO:- v~. Ex:. não se con
tenta com promessas ~ 

O SR. CAxnmo m~ Or.rYEIUA:- Não, ou 
quero rea.lidarlcs; mas ~t promessa vem antes 
<lcllas. 

Sr. presidente, pn.ssando a occupar-me um 
pouco com o tr1bn.lho dn. illustt·e commissiio, 
chamo a a.ttcm;ão do sou illustrc relator, meu 
amigo, pn.ra um pe1)11Qno engano que noto no 
projecto e qnc deyc ser crm·ig-ido por uma 
emenda. Não a. fol."múlo porque estou certo que 
a illustrc commissão, tomando em consideração 
o que passo ~'· expor, convencer-se-(t da c:s:a
ctidão do roeu o.sserto e conigirá o engano que 
noto nci pt·ojecto. E' assim, Sr. presidente, que 
um desses artigos do projecto ;:diz o seguinte. 
(L8.) 

Esta disposição refere-se ao imposto Eobr-e 
vencimentos e subsidies. Como sabe a camara., 
foi decretn.da como mctlida tempor.tria. em 1579 
o. reducção d~ 5 °/0 sobre os vencimentos supe
riores a 1: 000$, n:1o só dos funccionario:s pu
blicos, como os que os membros do parlamento 
percebem a titulo de subsidio. Est:l. imposição, 
que importava uma verdadeirn. reducção dos 
vencimentos, só foi n.ccita como recurso tempo
rario, provisorio c ele occasião. Excitando no 
emt~nto grandes clamores em 1880, na lei de 
orçamento p::tra o exercício de 1881-1882 se a 
diminuiu, b:l.ixando-se de 5 a 2 °/o, ainda com 
o c:tracter provi'orioc como tal devendo ser cs
pecificadamente designada nos novos orça
mentos. 

A commissão, em vez de reproduzir a dispo
siçiro de 1880, referiu-se no pr~jccto á de 18í9, 
de sorte que,pass:mdo o pr~jecto sem alteração, 
ficará o impo~to de 5 °}0 c nib de 2 °/o-

0 Sn. BEZERRA C.wA.LCANTI: -Foi um lapso. 
O SR. CANnrDo DE OLIVEIRA:- Espero que 

V. Ex. man-1ará uma emenda, corrigindo este 
engano, sobre que não insisto. . 

A proposito da arrecadação da divida publica 
se me offerece opportunidade para produzir al.;. 
gumas considerações.' Como sabe a camara, a. 
nossa divida activa vn.i sempre em escala. ascen
dente: h~je mont::t ella em cerca de 12.000:000$ 
e o . orçamento actu~l calcula em 600:000$ o 
producto de sua cobrança, no exercicio de 1882 
a 1883. 

Sr. presidente, si outra fosSé a organização 
do juizo dos feitos, ostou certo que muito mais 
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proveitos~ seria. a arrecaJação, muito melhor 1 man<iarna capital da provinda, com enormis
desemponhado este impor tanto serviço. O juizo simo di~pendio, qu~ o obriga ao sacrificio e 
dos feitos da ía~enda nacional, como •e a~h>i. ab .. ndono do seu direito. 
ccnetituido ó uma instituição ob.SQlota e con- E o que :~.s mai3 das ve~es aconteee ' Os eida
demnada; fi! lia-se áque11e regimen l'caooionario, dilos executados pelo juizo dos feitos, si a caus:. 
que os_lsgisla~ore~ d.e 1841);, 1841 e ~842 qui- ;"-àO e importante, CQdem á pressão !l pa~am 
z.eram mtrodilz1r na le;pslaçao do pau:. lllcgalmente o que o fisco não lhes pod~a eX1g1r. 

Todo• as re~oções se conc•tcnat'tl.m e. s~ li- E' ncecssario que se modifiq o.e, que se o.ltere 
garam nesse período nefa~~to. profundamente a arrecadação da. divida. aeHva. 

A lei de 3 de Dez~moro, a.lBi de interpre- Não penso que haja mister, para acautelaras 
tação do Aeto Addicional, o regimen da privi- inte~es•es da. fuzonda, d~ manter-se o juize p~i
legios para cau:)a.s fi.sca.eos, a. t~organha.çâ:o vilegiado e priva~ivo. 
do conselho de estado, tudo surgiu em uma só Outrora, no domínio abB{)luto. no regimen do 
e me>ma oecasião. Foi um~ eystematisação privilegio er,, logiço qae o. fazenda, àssim 
do principio da autoridade e do receio como tinha sua legislação aparte, tivesse seu 
da liberdade; atemorizado o poder com a juizo especial e privativo; mas hoje neste re
go.crro. do sul, nlio obstnnte jó. ro.eifiaada, com gimeli de igualdade e demoera.oio, que á a baBe 
os movimentos sedicio•os de algumas provin- da nossa organi~ação polüica, a manutenção 
ciaa do norte, decretou es3aS leis terroristas do fóro privativo é insuportavel. 
que por seu turno teriam de conflagrar o paiz Fóro de domicilio, como bas~ uniM do eya
e prodll~ir os moyimontos armados de :Minas e tema judiei a do, abolíorão dos juizos e eom
S. Paulo. petencias especio.es,eis o ideal moderno,o uni,9 

E' certo qne estas leis foi'am desde logo con- compatível C<Jm o mechanismo de nossa i!Oci~ 
~mnadas pelo partido liberal ; e si não foram dade. 
ainda por silo alteradas e revo:;a.<las, as cau•as O nobre preside!lte do conselho do ga!iineb 
disso pertence1n a historía e eu não as de 28 de Março pretendia !'efor.ma.r o juizo das 
quero agora analysar e desenvoh-e1•. Bll.Sta feitos·, 
dizer que o p&rtido liberal, alCm de atravessar Crúo taml>em que ha um projecto nesta ca
pela poder muito pouco tempo, tem sempre se mara, apresent~.o em 1877 pelo Sr. Barão de 
achado- em frente de gl'ande maioria. oontrtl:ria. CotGgipc, e no em tanto no.do. se t0m feito. 
no senado. Assim as t·eformas que aqui na ca.- Si infelizme:1te o poder legislativo por em
marn se vots.ssem teri~m d~ encalhar, de sorte quanto nada fez, está. nas mãos do Sr. ministro 
qua a boa e cautcloM politica. lhe aconselha v o. da far.enda attcliuar em pArte os grandes vexa
não apresentar vastos plano• de reformas, que mes,qao se prendem ao o.ctual mcthoào <\e o.rre-
teriam de succumbir e naufrag-ar, esterilizando cadação da divida fiscal. 
sômente as sessões do ,Pat•lamento, sem resul~ Quando tive a honra de diacutir o orçamento 
tado para a causa pa~hc~. ' da despcza do ministerio da fazendà observei 
. J5o amtanto t·ü h~>~a Sldo o clamo!' ~a naç!to; [ que existia nas provincias,quo nlío tinham juizo 
e t.~o poderoso o ~en.\lm~;lto dcntoerat!Co neste dos feitos privativo, o systema de se pagar adia.n
patz, que o propr1opart1'.0 conscrv~dor _apavo- tadamente aos empregados do juizo as custas, 
rou-se de sua obra, recuou do seu r' gor,smo . e antes de realizn.da a cobrança do collectado. 
modificou as lei• de reacçao de que, d11rD.~e 
largos annos, fizera o padr;!o de s aa glori~ par
tidaris. 

Sei qne,com sobres•ltos immeusos, com grava 
e dolorosa luta intestina, o partido conservador, 
cedendo á onda democrotica a q uc nada póde 
resiBCir, viu-eG forçs.do a. effr;,ctaar r·3Íúrma.s1 
alterando a legislação jndici~ria, da guarda 
nacional, do recrutamento, e do elemento servil; 
no emtanto, no meio desta evolução do di!'eito, 
perma.J!1lceu de pó o jcrizo dos fcitos,inaHera vel, 
resistindo a. uma e::r.periencia que lhe e contra
ria e não obstante ter sido procl:J.mada a neces· 
eidade de sua alter~ção quer ]!Ot lil,ers.es, quer 
por conservadores. 

Sr. presidente, o juizo dos feitos, do modo 
por que ~stli o~ganizado, como já tive occasião 
de dizer neste recin.to , não favorece ao• inte
resses d:~. fazenda que se queria garantir, e é 
um• odios~ cxcepção no nos•o systema judi
ciario. 

A fAzenda não lacJa, porque a execução é 
mol'osat pol'"que p:}rda muitas vezos mais do 
que arrecada, devido M pagamento antecipado 
das cus tas, e o collectado da parJ.gons 19ngin
quaa, para. defender ·o seu direito, em loga.r de 
~r a justiça ao pé da l>Ol"ta, no bello mecha
IUSmo da. Consti.Luição, é d•,safurado, preei"" de-

O nobre presidente do con.elbo,ao oecllpa.r-sa 
com est~ parto do meu discurso, declarou que 
não s~Jcdayo. tal facto ••• 

O Sa. PR.ES!Dl!ll"I'E DO CoNSRLHo:-Eu não 
disse que não fosse verdade, diss ~ que não era 
regular. 

O SR. CANDroo DE O:.rvEJ:RA :-•.. e ponde
rando ou em .aparte a S. E>:. qne, como proeu
rador fiscal quo fui da thesO)>raria de fazenda. 
de Minas, muitas vezes tive de p&gar p9r esta 
fórrna Ms empregados do jaizo dos feitos. S. EK: 
disse--mO que riesse C:\.SO eu tiaha. -eompartici
pado do abuso, que se comaiettia. 

O Sa . . PRESxDEK1'E no CoNSEJ.Bo :-Ta.mbem 
não disse isso. 

0 SR, CANDID~ DE ÜLWEU\.1. :-Poia está no 
seu di~curso. 

O Sn. PRESIDEXTE oo Cor;aEti!O :-Não du
vido que esteja, visto que V. E,;.l o diz; mas 
sir,•a isto de ,•ectificação e dou-o/ de muito bo,. 
vontade. 

O SR. CANlimo DE ·OLIVEIRA :-Aceitando a 
explicação, tenho de attTibair estas eJ:prMsões 
a um novo erro da typographia na.ciona.l. E, a 
;prupo•ito, peç<il liceuça. á camaJ"a pora, •brindo 
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um parenthêsis, chamar a sua ~ ttençõ.o e a do 
nobre ministro ea fazenda para o teor de uma 
publi~ação inserta hoje no Diario O !fie ia!. 

Vem publicada no Diario O fficial de hoJe 
uma: felicitação dirigida o.o nobre prosidente do 
conselho paio Club Abolicionista do R€cífe. 
Nessa felicitação, que, e3tou certo, S. E:r. 
não leu, acha-se o seguinte trecho (lê): 

c O ministetio, a quQ V. Ex. pr·eside, tem 
mais urgentes me:lidas a tomar <JU9 essas est~ 
reis discussões de um !Jarlamentarismo sem pre
stigio e p~mpto a tudo o que quizer V. Ex., 
como o qn1zeram seus antecessores. » 

Eis, senhores, o que vem tl'anscripto· e:.:acta
mente no jornal que traz os trabalhos desta ca~ 
mara ! Veja o nobre presidente do conselho 
que í.Uta de refte:rl!o, que pouco critedo houve 
da parte de quem ordenou n publicação dest~ 
documento, que é a mais a troz e sangrenta in
juria dirigida contra o parlamento !!. . , 

Fechado o parenthesis,continuo. Fui, i vista 
da declaração do nobre ministre>, de novo estudar 
a quest·~o da fórma d~ pag~mento das custas nos 
juizos dos feüos; e desse estudo inferi q u~ 
era verdadeiro o meu enunciado, isto é, 'i ue o 
1·egimen em vigor actua.lmente nas thcsoura
rias pl'ovinciaes ~ no quo toca. ao p~gamento de 
tacs custas, é cxactamente aqu.elle 'lue de
nunciei nesta tribuna. 

A lei de 1841 ct·eou. o jaizo do~ feitos pril'a
tivo na córte, na Bahb e em P~rnambuco. 
Para estes juizos, conslituidos com um juiz do 
direito esp~cial, e~ cri vli:o e officiaes, estipulou 
a lei ordenados especiaes, determinando que 
elles não receberiam cu,tas da fazand:>., mas 
sim uma porcentagem h arr~cadaçiio, c que as 
ouatas dns partes condemnadas, nos casos de 
&xecução, te~iam de ser-lhes pagas depois de 
arrecadadas. 

Quanto aos jaizos das out•·~s provineias, isto 
é, dos juizes de direito das capitaes, incum
bidoG das causas da Fazenda, subsiste a regra 
geral Qo reg·im.ent.o de cuaLas, em virtude da 
qual, cada empregado tem o direito a s0r 
pago de suas custas, :i proporção quo os actos 
forem sen,lo praticado~. 

Em virtude dessa disposição da lei de i84l, e 
rogulamcnto.ndo-a., o Sr. VisoondG do ltaborahy 
publicou em 28 de Abril de i85i umas instt•uc-
9i)es, i:a quace determinou, creio que no seu 
a~l. 4•, quz aos empregados dos juizos de feitos 
não priyativos a fa.zeuda. paga-ria. as saaa eusttl.s 
como qualque~ parte as paga'-a; e isto por 
uma razão muito simples, pJr<{ue esses juizos, 
não 1'eeebe11do ordenados cspecJaes da fazenda, 
mas sendo juizos ger::..cs com il._ttrÍbr.tiçio de 
julgar pl"ivath·am:)nte as causasr da fazenda, 
tinham direito a emolumentos desta como de 
qualquer outro litigante. 

Estas diaposiçne• for3m e~ecutadao perma
nentemGnte em todo o Impario durante muito 
tompo. 

Veiu depois o regimento de 3 de Março 
d~ 1855, que determinou que cada parte p&
gnril\ aos omprega.dos dos j tJ.izos suas cn&tas á 
proporçlto que oa a c tos fossem pratic~o~, . m~a 
que nenhum empregado de ordem JUchcl&rJa 
têria o dirúto de ret&.rdar o andamellto das 
c~UM:!< p<ir Íi\lti• dç pa/pmento do salario, 

quando as p!l.rtos interessadas fossem os or
phiios, a provodori&, a. justiça publica, a fa
zend~ nacional, provincial, etc., etc. 

Est-1 disposição,que pa.recia impor aos j ulzog 
a o hrig>ção de pra tic!l.rem os actos para a fa
zenda nacional sem receber cu$tas, foi in vigo
rada por nma ordem do thesoureiro, de 1857, 
que determinou que, não obstante a nova 
disposiçilo do regimento de custas, sullsistb a 
reg-ra dts instrucções de 1851, isto é, que os. 
emprega,los dos juizos deviam ser pago>, á. pro
porção que fossem pt·aticados os actos e ante• 
do embolso da fazenda pelos devedor\15 accio
nados. 

Em consequencia de uma tal ordem, dura.nto 
os annos de 1866 e 1867; em que servi o cargo 
<l~ procurauor Jl•cul r.m Ow·o PrnLo, muitas 
vszes paguei as custas ãpropo1•ção que os actos 
eram praticados e com approvação do thesou
l'O , a quem silo remettidos os balo.nços das 
thesourat·ios. · 

Con tinuou, portanto, o regimen do pagamento 
preqio das castas ate ao anuo de 1874. Neste 
anno, sendo ministro da fazenda o St·. Visconde 
do Rio Branco, em data de 7 de Novemlm) foi 
decidido, em resposta a consulta de uma the
som~aria, que nã.o se podia adiantar custas a.o::s 
empregados dos juizes de feitos; e logo um> cir
cular fez extensiva esta doutrina a. todas as pro
Yincias, ({Ue não tinham juizos dors feitos pri~ 
v.ativos. 

Estas decisões firmaram, _pois, o principio de 
que as custas tão sómente sao pngas depoi• de 
iudewu.izoada a Íaz;auda pela. po.rte, isto e, o juiz 
dos feitos expede os mandados de eobrança,com
prehcndendo a imp01•taucia do imposto e das 
custas, e só d~pois do pagamento efl'ecluado·, é 
que as br&çagens, ~signatura• e salarios s~o 
entraguGa ~Ds juizes e maios officiaes do. exa
cuçao. 

Esta é a doutrina firmada. pela ordem do the
souro, d~ 1874, a mais coaveniente ao intl!
reases do úsc:o, e o. unica. que sQ brmonisa 
com o principio consagra.do nos regimentos de 
custas, de que nas causas do. fazend11. nacional 
a reg-ra do pagamento dos salarios, á ]ll'OpOL'<}ão 

da pr~tica dos actos por que são ellcs devidos, 
não tem nppliea~ão. 

Mas, como sempre ontre nós infelizmente 
acontece, osjuizGs e escrivãeS não se conforma
ram com os te regimen. Si me não engano, um 
nobre doputudo paio Rio Grande do Sul, qoe 
morreu senador, em 1877 reclamou contra tal 
sysl<lma, enten<lendo que os escrivães e juizes 
tinham direito di:, recebei" sual5 cusLa.%S~ logo de
pois do$ actos que ).Ji•MieasfiillW., e o ministr9 da. 
fa<enda do gabinetd'de 25 de Junl1o expedm a 
8 de i\f!U'ÇO de 1871 a s eguinte ordem do the-
souro ~é.) . · 

E' ooto a ord&ro." ultima emanada do thesouro 
sobre pag;a.men~ de eastall, isto e, ais custas de--
vida• pelo feitio e assigna tara dos mandados, 
pela autoaçffo e mais t9rmos •lo pagas no acto 
da expedição antoo d' ind~rnni•ação pelo exe
cutado. 

bto di Jogar,, grandes abusos, qaB é preciso 
corri;irt n.buso3 que'" ;eomo observei~ n§.o tem 
ass,,nt.o na !~i; porque quor o ~egimento de 1855, 
que'' o de i874,di>lloem, quo os empregad<n,n a.s 
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causas da fazenda, não têzn direito do receber 
euata• oenã:o Mpois de tudo ac~l>ado, não po
dendo retardar, pela demora, o andamento dos 
res~ectivos feitos. (Apartes.) 

Com este regimen, o que acontece, Sr. pre
sidonto? 

Acontece que os empregados do juízo vão á 
thesonraria e instam pela expedição das c&r ti
dõo,~ da divida . Ajui$adas as contas, el;p~dem
se mandados, que o juiz a.ssigna,recel:>endo com 
o~ seug emprega.dos immr.diatam~ate as custo.s, 
que, em uma província. vàsto. como a de Minas, 
importão annualmente em não peq_uena so=·· 
E nisto :fie~, po1•que os mandados vão pam o 
juizo territorial, . e nhi são demorados; não se 
faz a cobr~nça, com a. qual a. far.enda jà faz as 
de•p~zas. 

Eu. peço o restabele~imen.to à_, ordem do St·. 
Visconde do l{io Branco, que se Dotlia aos pre-
ceitos do regimento de custas. . 

·Passando a outras consíder~çGos, clirei ainda 
que uma disposição do project~ organizado pela 
coromÍ.!Isão não deix~ de provocar alguns re
paros .. 

Refiro-me :i parte ~m que !lo commissão auto
riz·a ao governo a rever o r0g-ulam~nto do 
s"llo. 

Certoment0 o regulamento do flello de 187'<! 
con.tém diposições vexalorias, qne demandam 
retoctnes e modificações, e já sobre elhs o 
nobre presid~nte do conselho do gabinete de 21 
de J a.nei1·o, no s~u relato rio, in.voc~u a attonção 
da c'1ma:ra.. 

Em regra, sou muito infenso o. estas delega
~.ões :J.O governo para a revisão de ,·ezulamentos 
relativos. ao gravisslmo assumpta de im?Ostos. 

O Sl\. FJCLICID n~s SA!'õTOS dtl. um apa~te. 
O SR. C.\ND!Do DI! OLIVJlll\A:-Eu cumpro o 

meu dever. (Apoiados.) Preferiria que,. <.o.
mara por si, por suas commissões organizasse 
"" rnodific~çõas que n tal resp3ÜO elllende.•se 
dever de.cret~r .. E" a do11trino. liberal, a unica 
constitucional, e. que garante a discrimino.<;iio 
dJI. competench e esph.era. de acção de cada. um 
do3 poderes, o que ó urn dogm~ do systema re
presentativo. 

Todavia, graças á circumstancia especial de 
nos acharmos no fim ds. sess[o, não nego o 
meu voto a css~ autorização, mas lamento rfUO 
elle não ~e . refira a outro po~to do reznla
m.ento ma.~s 1mporta.n!G. que ma1s ve>::l.me tem 
produ~ítlo e mais reclamações provocado. A 
commissão propõe a revisão. po.ra menos, das 
taxas sobra condeco~~ções. Si h~ P""te que não 
precise de retoque é por certo esta. 

E' c()rto qlle estes impos~os são avultados ••. 

E r1u:anto áquellcs que se julgam distin· 
guidos com. a;; gra~as dos go~ern<n~ estrangei
ros, esses devem hmbem contribuir para as 
despeze.s do Est2odo. (.4.paYtes.) 

Foi um grande serviço que prestou o nobre 
deputado, o Sr, Felicio dos Santos, quando 
apresentou uma. emenda, adaptada peh camara, 
ta:mndo fortem~nte as licenotas para aceitação 
das merc~s e gr~ças estrangeiras, concedidas a 
su bdi tos b!"azileiros. 

Esta medida. passou. aqui na camara contra 
a vontade do go\'Cl'no na occasíão; no em tanto o 
~nado por seu turno adoptou.-a, e,depois de con
·-vertida em lei, não e::s:citou reparos á imprens:~, 
n+em aos condBeoJ.•ados ou ga.l.a.rdoados; ninguam 
reclama. contra o imposto; todos o vão pagando 
com m•lito gosto, e as cornmeudus ainda são 
concedidas com muita lllrgueza pelo governo 
imperial. Hoje estão cansbntemente baixando 
nllmerosos:deeretos con.cedendo. taes distincções. 
e todos estão pagando. 

Para que, pois, baixat· o imposto sobre con
decorações, q ua.ndo b.a outras verbas do re
gulaménto rlo .:.eno qu~ exigern re'Vi.são e medi .. 
licação por parte do corpo legislativo ~ 

Sei que estou. ütigando· por· demais a atten~ 
ção da camara (não a)loía.clos qeraes) m~s en
t~ndo qu,l· "'"' é preciso cumprir o meu dever 
e C:<['Or est~s questões. 

E' tão difficil vir á tribuna nesta casa em 
que se f;>7.Cn1 ti\J longos discursos, que ó orador 
que consegue umtl. vez occapal-a, ve-se for
çado a ser extenso, contra sua vont?.de; são os 
longos discursos, que f~zem os longos discur~ 
sos. / 

0 Sn,. VH:tRA ll:E ANDRADE:-Tem discuti~o 
muito b~m ; assim é que~to:los d~viam discu
tir. 

o SR o c.~N DIDO I>JO ÜLlVE<RJ•: -Como diúa, o 
L"egimen.to de cu;; ~na de i374, fonestiosi111o prc~ 
s~nte da "-itu~ção c~nse,·vadora, ainda o ~esult~~ 
do da política nefasta do ministerio dQ 7 do 
i\fa.:rçu, cs.l3e reghaeuto pondo-se em conbra.posi
ção com o estado dll riqueza publica, extraordi
nariamente elevou a.s t~:<1s judicia.ria.s, que são 
um vedndeü·o imposto em. proveito tlo fnuccio~ 
nario. 

A eleyaç1lo nelll. íoi prot>orcion.al ao tempo c 
nem ás eandições da rú1ueza <lo raiz, pois ja o 
regimento de custas d, 3 de Mnrço de 1855 
gabrdon va bem os emr.regadús o 

O SR. F. B~LIS ~RIO :-Podiam •e r m!l.iores. 

O SR. CANDmo Dln 0Ll\'EntA:-.•• mC\s ftque 
o nobre presidente do conselho convencido de 
q1.1e niio süo Q3· q11e excibm· mais cla.1not"es .. 

No emt~nto,:apenas:i9 ll.nnos dej;ois,o decreto 
do Sr. Duarte d~ Azevedo duplicou e tdplicou 
os emalu'!n~ntos e· !'laiarios, exa.gera.ndo-o3; t2.nto 
que os feitoo .que, no 1·egimen antigo, e-xigia.m 
apenas,a tituló de despezru; j udiciarias,os gastos 
de 100$ ou 200$(!00, hoje exigem 400$, 500$ 
c 1. 000$000-' 

Mas esse não foi o unico mal; tornou-

'Qaando um cidadão 6 galaràoado com o tic 
tulo de· Conde; Visconde .ou Barão, officinl ou 
grã-cruz de q ualqucr ordem, recebe o acto da 
manufi.een.cia imperial com especial agrado, o 
quasi sempre e3sas graças recahem em pes
soas, que pagam,o impoolo "e"' pezal', de muito 
boa .von·!Me. 

se a imp<Jsição quasi prohibitiv~ ; matou o 
fóro; tornou o:liosa a justi<;~ ·e :os cidadãos, 
muitas v~cs procuram sacrificar seus direitos, 
q.u•ndo não s' trata de questõ3spmportantes; 
a agital-os peran.te os triouna.~s, temendo 
os gastos exagerados com a verba. das custas 
judiciarias. . 

No interio:a·, a jast\ça muitas vcse~ convorte ... 
a& om eonJlsco. Eu tenho visto -orphãos serem 
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osbulho.dos da.s suas pequenas hero.n~:l.S, porquo 
a" ·quau\Úls o.rrGC~da.<hs no invent<>.rio de seus 
pais mal chegavam part~o os gas tos dos arrecada
dores, juizes e seus cmprcgndos. 

Sabe· o. cnmara que grandes clamores so lo
vantârtt.m ne;ga oeca.siii:o contra. o regimento de 
cu stas, cbmores <ao dolorolOOs, t[o vivos, Sr. 
presidente, que o govGrno teve de intervir 
dictatorialmento, revogando partes de um de
era to, para eujn rovo.:;~ção não ti.:1ha wais com
pct~ncia:. No eml'ln to viu-so o ministro da jus
ti c a. forçado a expedir avisos o de~rctos :Jte
rando alg nmas disposições c deu custas, :ninO.:' 
ra.udo o abaixando os t axas, eoruo aconteceu 
com os termas de data, vista, conolu•íí.o, jun-
tada, etc. · 

Mas não é para discutir o regimento de ctts_
tas que estou n~ tribuna:, que!'O :>Jlonas e~ann
mar· a alteração fiscnl, qu e esse re,;imcuLO con
sa"rou~ 

5omo sabe a camara, o antigo p apel forense 
tinha 33linllas c por folha oscript<>. se ~"ava 
da oello 200 OU 100 reis, ccuf<>rme se tr•l:lVlt de 
petição e autos, mandados, certidões o doeu· 
mentos. O auto~ elo regulamento do 1Sí4 
revelou-se !1paisona<lo pela unifo~midad~ e 
symetria c"ce~siva o :.ssim achou qu e rc
puzno.va •o• principio~ csthetieos ess<> diffe
rença do J>apel de 3.3 linhas e de 2.'). Qniz um 
padrão unico o determinou qM n• !olhas de 25 
linhas !Wl as <tne devem serVlr; esceptuadas as 
cortidõe1, todas na oult":l5 folhas dos Huto• de
vem ter 25 lillÀns. em lngar ele 83. 
· J:ó esta in n ovação foi i mportantissima pnra. o 

fisco,por<tUO o fisco que colJL·ava iOO ou 200 reis, 
a titulo do sello de fol has de au tos d~ 33 linha!<, 
Jl&iliOU a cobrar osse• i OO o 200 réis d M folhas 
do 25 linhas ; do formo. quo a t1g-mcn tou a arr2-
cadaçiio do imposto do t~l sello quasi de 25 •f,. 

Mas voiu depois o rozul:unento do scl!o, qoe 
ainda foi nlém, oat.~bclocondo-•• tambcm para 
o thesouro um ]ladrão unico. 

Sogunclo os r egulamentos :\nteriores :19 folhas 
de autos o a.s potiçues pa.;,"1l.vam. 100 1·éis e as 
certidõe•, precatarias, mand~dos etc., 200 réh; 
ultimamente JlOrém, des~ppa.reeon a tõtX"- <le 
:1.00 réis, e bdas as folhas no ~nto~, petições, 
certidões, pu blicas-formas otc., es tão sujeito.s 
hoje a o sollo fixo de 200 rejs. 

De sorto queofisco,q u.e já exigip. iOO réis por 
folha do 25 linhM o 200 por falho d e 33 linhas, 
passou a exigir 200 réis por folb.~ de 25 li
nhas. 

Sabia a arr ecadaç-ão e cv:n clla os gastos ju
diciarios. 

V. Es. sabe quo hoje tudo esta sujeito a.o _tal 
i mposto, ao pag amento rlo sello . Nenhum Jlll.zo 
~ isento dell1l ; o jui•o de p,11., da suhdelegac' .:'' 
de orpbãos, todos cmJim pagam sello e n razao 
de 200 réia ; mesmo~ os pobres orpliã03. que a 
nossa leg islação quasi por escarneo _ch:m:>.:l os 
filhos da lei e que reeomooenda ao. cutdado d~ 
poderes publicos,esses mesmos,muttas vezes,sao 
o• melhores contrilJuiutes do fisco, quando os 
autos de inventados dos bons de aeus pais avo
lumam-se enormemente com as delongas e pro
telações das ohicau~s iutcr:ni.naveis do inte• 
rior . 

No cmt:>.nto <i eommissão não olhou para. esta. 
p>rte d• leg-islação, que tanto preciso. de re
visiio; preferiu diminuir o imposto sobre con
decorações , em logar de diminuir o imposto- do 
scllo,que r ecab.e sob1·e os actos jadicio.es. 

Estou ce1·to que o n oure presidente do conse
lho h.!. ele no seu regulamento ser mais caridoso 
com os pobras orphilos ; S. Ex. que, com bas
tante )lroveito para a c.1n•~ publica, exGrcou 
uma vara de JUiz de orphio& nesta C<irte, na de 
est~r eonvancido de quo muitas vezes a justiça 
deso.propri<!, em beneficio seu o do 1lsco, a fo,. 
t una ming uada, que os orphãos N!cebem do 
seus pn.is . 

.<\.s•in1, o n obre rniniatro, .. rma.do <h auloriza.
çiio para r ovc1· este regulamento elo sello, não 
deye c;uei·el~~ ~ res tricto. c limitah como "' 
vejo a o p:·ojecto; S. E:s:. deve querer um• :.u
toriz:I.\:.iiO mais ll.1llpb para rever as exag-er· .. ,n.s 
desse 1·egu h men to em relação 1is le t tras, aos 
pn.peis forenses. cortidõe.~ o outros documentos 
e :.c toa "obro <(Ue rccah.e!4 as to:<a•. 

Ha uma outra porte qttc l.:lm1ew não deve 
ser esq,llecido.: é a parte que d~ !'?•peito á 
exig-cncia do sollo do. fazendn provmcu<l e mu
n icipal. 

Quando o Estado quer vlr em amdi~ da pro
vinci~, dandQ <JUOLas p:l.t'a a sua subststencta, 
' l u:mdo o nobre · J'rcsidento do consel llo o.prc
sonta-se come defensor das franquezas provin
ciaes e da largue•a das s-uas attribnições, 
q uando todos estamos convencidos de quo o. pro
Yincia não póde,eom os recursos que tom, fazer 
face •4s dospeza.s jnhereates aos serviçõGs quo. 
sobre cllo. recahem, n1io devemos que•·er .<tu~ o 
irup~sto do sello devo. ser pag-o pela. proVlncta, 
rcclMMndo j uàicio.lmente por seus direi to!. 

P ois bcn>, cs ti esc1·ipto no regulamento que 
ns preentorias, mandados o dili~~ci"s expe
didos u favor da fatenda provtD.C<al, pagam 
scllo. 

Si é verdadeira a doutrina de quo lla umn es
phern em qu.e distincbmentc gyr~m os poderes 
"era! provincial e municip"l; si ClLd:t um tem 
~uas ~endas ·c recu1·•os proprios; todos .fn.zem 
pa1·t~ de um g rande todo, todos so cncnmtnba.m 
para o mesroo fim, que ú o desenvolvimento e 
pronorêsBo do paiz1 do quo são podoros:1B o no
ccs;:,tria.- i rrâdiaçõea . 

Não compt•eh endo, eonse.1ueatemcnte, ::. van-. 
tagem desse3 preceitos que vão tirar das pro~ 
vinci ,_s ming uados: rGcursos, pn,rn. revortol-os 
em provei to do Esta.d? - E' preciso que este
jam completa.mento 1senlos do se~lo e de 
q uaesqnor direitos, todos o• actoB attntcntes á 
fazendo. orovincial o municipal. 

No rei;'à.lamento do sello, C)l vejo <? c~n~ra
eio: vojo exig ir -se o sello fi:so do~ ae.t.os JUdiciRCS 
feitos em fa ver da fazenda provtncta.l ; de sorte 
que muitas vezes a.té grandes diflieuld&des oo
casionam estas exigencias ; a. fll.7end& provin
cial, paro. que o sou procura.dor fiscal, ~ seu re
presentante perante o t ribunaljudiclarlO, poss~ 
fa•er suos petições a e!!SO poder e reelamay, 
j ustiça tem nec~idade de fornecer-lhe pre
viamente cstl;.mpllllas pa.ra sellar as suas pe·. 
Lições, o.; aous arrazoado& e docwuentos. 
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O SJt. 0.&.!\NlWto DA RocHA :- Apoiaao ; os 

ma.ndâdo.• expedidos em favor daa províncias 
silo sellados. 

O SR. CANDIDO DD ÜLIVlCIRA:-Sem duvida; é 
necessario aca.bar com uma tal al>errayão. Quero 
que a. f~zendâ provincill goz) do favor que 
asslste ii. fazenda gora!, de demandar em juizo 
sem pag&~~ seUo ; si ha desfalque da renda 
nacional, será mini mo e em todo o roso redun
dará em beneficio de todos nós, do todo o p~iz. 

Sr. presidcnta, sei q o e tenho por dem<'i• fa
tigado a a.ttenção da camara.. (Não apoiados·) 

VozEs:- Tem ialla.do muito bem. 

O S~t. CANDIDO Dll: ÜL!Vl!llll.A :-Qui~ apenas 
externar com franquez~ a minha opinião. 

Como disse, dou o me11 vo lo ao governo, mas 
penso que nós, membros do parla.n:Jento, sobr&
tl\do do parlamento direc!o,temos o dever d• exo
ternar cada um a no•sa opinião com toda a fr~n
queza. e isenção, chamanda a attençãc do go
verno para os problemas que a opiniã<J a~ita 
para as reforma• e medida.K que o hem e>~r d~ 
pniz reclama. (Apoiados.) 

0 iR. J. PliNIDo:-Este e o verdadeiro apoio, 

O SR. CANr)lDo l>lC ÚLIVJ!:Xl\A.:-U govemo tem 
a grande responsabilidade do poder !''lblico ; 

elle ê a commiz:~aão e::técu~iva da ca.mara; age • . 
porém, independentemente, e nem podemos to
lhel-o na sua eaphera. con.stHucioneJ. 

Si porvent11ra. o governo não ouvir as recla
mações, que aqui fazem os repres3ntan tes da 
náção, a roaponsabilidad' é delle. Nós torcmos 
dado o grito de alerta, e, si este não ti ver achado 
éeho, o governo responderá perante o paiz pelos 
deacnidos, pelo espírito de intolerancía, pelos 
embaraços que ti ver creado a a.dopção das me~ 
didas reclamadas pelo progresso e prosperidade 
n11oúonaes. 

Cada um de nós cumpra o seu dever. Eu vim 
externar as queixas, os apuros da lavoura do 

.co.fe, e dâ zon~ q11e confiou-me a. defesa 
dos seus interesses neste recinto; vim, em nome 
delta, pedir a diminuição do imposto sobra o 
café ; vim pedir protac~ão para a lavoura, con
sistcnw, não no. doo.qão dos dinheiros publicoo, 
não na creação desses bancos, que vão dar di
nheiro barato á custa do Eatado, ma• simples
mente operaW. pelos meios indireetos, o• mais 
proprioa, os maia legitimas, os unicoa que o 
pa.1•lamento pódB dect•etar. 

Agora rest:> ao nobre presidente do conselho 
·cumprir o seu dever. (Muito bem; muito b~»~. 
O orador ,; (e!icitado pelo Sr. presideflte ao 
co.,selh<> e pelos Sr•. d~"tadof,·) 

--------·~2~~~e:>-------
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O S:r. Alvaro CaJDinhaz- Sr. 
presidente, quando out1•os motivos nílo houvesse, 
basta.ria a mancir& pgla qaol se pronunciou o 
nobre depu~do pelo & diatriclo de millha p ro
vinci:\. para trazer-mo ainda uma vez a <!sla 
tribuna, a proposito d;~. cstmd1> do forro de Ba
turité. 

S. Ex., por occasião de sustent~r o projecto 
organizado pela commissão, começou por dizer 
que eu ha\'Íl' sobro elle di.Morrido como quem 
ua completamente estranha 8. província. 

As expr~'llies do nobre de_Pntado podem ser 
tomadas om um aentido ambtguo e não d e.vom 
passar sem um proteoto d" minha parto. 

Quer ae ao conaiderem com r elação ao in
teresse, quer ae a~ considerem com relação ao 
conheeimento que tenho de minha província, 
sobretudo na parto referente á estrada de ferro 
de que ae tl'l'~, alio podia o nobre deputado 
acotmar-me d~ estranho á minha provin~ia. 

An tea de entrar na analysa das observações 
que fez o n obre deputado,eumpre-me submetter 
á decisão da mesa uma questão preliminAr, 9-uo 
até certo ponto põe em . .!'elevo, não dire• a 
poa ea lealdade, mas a quasi sorpreza com que 
.se procedeu, por occa.silto do. vota9ão des~ pro
jacto em i• disc ussão . Re1it·o-me a.o requeri
mento da adiamento que eu havia. apt•esentado e 
que tinh1 sido poste em discussio. 

Na sessão do dia 27 do mez passado, nlio me 
taodo aldo possivcl apresenta!'- me, á hora. rogi
mentnl, neoll> casa., contava todavia íazol-o an.. 
tes d<l ee entrar na primeira p .. rte da orJem do 
dia, antes de ae tratar do assumpto quo nctuol
mente occnpa. a attenção a .. ca.mars ; entretan
ta, o.qni chcgo.ndo eeuhe 'JUe, graçaa áa varia
ções do nosao relogio, tinha sido en cerrada a. 
f• diseusslio do projecto e qne elle tinha aido 
votado som ao menoa haver-ae submettido á 
votação o requerimento d e ll<lia.mcn\o que e11 
1tayi:\ apre•enl>l.do e qne eabLY& e111 diB<.:uasão. 

N.to poseo, Sr. prosidente, deixa.· da recl~· 
wnr a aHenção do V. Ex. par~ O$te i ncidGnto, 
vi~to quo, pot· oecasiiio de ae t mt·1r daqucllo 
adinmento, V. Ex . , por mais do uma vez, cha
mou á ordem não 110 a mim como aos nobres 
d?p~tados pelo 2• .o 7• clistrie (oa do minhA pro
VInota, que quer1am entrar no assumpt.o do 
projocto ,dizendo V.Ex. que então não se tratnva 
senão do adiamento do projeeto. Entretanto, 
repi to, na soesilo de 'GT, om. vez dG ao por" 
votos o requerimento de adiamento. unico ob
jecto então em discus~, foi posh de Indo e A In 
quoot:to o votado o projeoto om f • discusaoio, 
ficando asaim prCli lldicado o requerimento que 
ou h:tvb otl'erecido, o violnd:J.s as disposições 
do regimento interno. 

N" soaaão do dia aeguinte pedi .l plllnvra 
pola ordem atim de apre.sentar uma recl:>ma
ção ; mas tendo sid J pret&rido no primeiro e 
segundo dia, entendi qu~ " occuião maia 
oprortuna para t'edir providencias contra o 
abuso commettido,e:ra,como t1gor.a o faço, quan
do foose tratado o projeeto em 2- discussão; 

Isto posto, Sr. pre>iden~, vo11 entrar na ma
t eria que se discute. 

Tomando em consideração as ponderações 
que foram fciii>EI pelo nobre deputado pel o 6• 
distrlcto de minha província, devo dizer 9ue não 
eu, mas elle,se mostrou estranho á ptoVlnci:J. do 
Ceará. A' aut.oridado da pala na do nobre depu
tado, uniça quo iDvoc:> em apoio do que o.qui 
referiu, poaso oppor a xni.nba. plllavra. ()OlllO 
te&temunba oecular ,que fni,de tudo qne aflirmei 
em meus ~nterio•o• discursos, para contraba
lançar o testemunho valioso, mas suspeito, do 
nobre deputado; e, em paridade de circumstan
cias, · deve-se recorrer a testemnnh011 mais in
suspeitos. quaes sejam & aatoridade do finado 
senador Pompeu e a do t odoa aquellcs quo t.êm 
eoeripto •obre a provin<!ia. 

Insisto ainda .e~ dizer que o prolongamento 
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·da estrada de ferro de Baturité ao Ic6 ~ depois 
no Cl;riry é c<>ntmrio ó\08 interesses <b provín 
cia do Ceo.r:i.. 

O Sn. IUnsno:a :-l'iito apoiwo. 

O Sa. ALVAB.O CA)Il~H,\: - Dahi, poróm, 
n~o so dave concluir, como í cz o nobre depu
tado pelo & distr ict~ de minha p rovinchi, 'iue 
sou infenso ae '[ll'olongnmento de a~melhanta 
~strada de forro . NilO. mil vezes não. Devo 
accontnar b ... hnte •• minhas it!éa• a este res
peito. 
Ac~tradade Baturitó tem produzido os melho

res r~sultados. Ainda ha pouco recebi o boletim 
do rendimen to do 1• semestre deste anno, p~lo 
qualoo verifica que aquoll" esh•ad~ apresentou 
um saldodo90 c tantos contos; saldo muito supe
rior ao da igualpeúodo do ~nno lriinsncto. Mas, 
senhores, o estado florescente da linhà ferrca 
de \31'\urité niio ju~tif\c:~ . não pódq j u•liftca r, 
da.bi em àio.nte, u m traç~t<lo que venh3 comp"o· 
motlor o. sua. s ituação ~etual, e como tal consi
dero o prolongarACn\o àa linh o. para o lcó o 
<lepoi• pa"a o Cariry. 

O Sn.. Rurs BONA: - Niio po.ssa. no Icó; passa 
pelo termo de Icó, o que é cousa muito difi'e· 
rente. 

·o Sn. AT.vAno CAMT:>: H.<. :- DiSAe o nobre t!c
put:ldo, fa>.endo um pnro.llelo entra a ZODD. quo 
t.Gm de percorrer o prolon;;o.m.,nto desta estr.~d,\ 
e " 7.0na que tem de per correr a estro.d~ do Ara
c aty no Icó, que, n6:o s6 pf)ls. papulo.?~(J mo.s 
aintla. peb natureza do:< terrenos, c pl·efer•ivel o 
pr<J!ongamento da estradt~ de Ba tu"i tó. 

E' contra este asserto que mo leva.nto, som 
ombargo de so di>.cr ~uc posso advogar a. con
Teniencla de uma. c! tr:ul:l. sem iropugnoH· :1.. 

outra. 
A incompatibilidade 'ontro essas duns ostr~

dns, admittindo o prolongn.mento d~ do Batu
rite para o Cariry, sa.lta. ao solho~ , e i~to m•,smo 
jã foi reconhecido pelo nobre ministro da ag ri
c u!Lura, quando i nJcforiu a. pretenção d~ al
g llns cid:>41os, que requereram privileg io p:~.ra 
a. via. ferrca do Aracaty ao Icó, d·~clarando-se, 
no dospacho, que não havia producção b"s
ta.nte p:>.ra alimentar aquella e a ostrada <le 
B:>.turité, cujo prol.,ngarncnto se tinh:>. em v ista 
parn. a mesmn regi :.lo. 

Nossa cont1·cversin, port:>.nto, oi fr~-•c em 
uma questão de prelereneia. e do interesses 
prov in ciaes. 

O Sn. RAn!lllO!i'A :-Aceita.mos esta por n cce•· 
s idad.Õ. 

O Sn. A~ v Ano CAMINHA: - Tratando des\ll. 
questão disso o nobro deputado pelo 6• districto: 
que a zona destine.® "'" prolongamento da es
trada <lo Batudté era popu!oaa e agri cl)lo., é a 
prova di•to o nobre acputo:do pretendeu d"r 
menCiono ndo localidades, quo jrí. estão servi~as 
po.ln. estrada de Bat uri tó, loc:>.lidades que de
moram entre Fortalw.a c Canõll.. 
· _Senhores, ap~7.ar do respeito c ami7.o.do que 
tr~buto ao nobre deputado, não P"s•o oceultar 
mmha cstranbeT.a, qu~ndo · vejo quo olle qu0r , 
por taGs meios, levar a convicção ao espírito 
dessa augusta cam&ra. 

Pois para j ust i:6.ear o prolongamento da es
trada de Baturité pa ra ll Cl>riry pódc servir de 
ar;;umento a pO[)tilaçl!o c os Jogares servi dos 
pelo trecho já construido J a meema estradn~ 
Por cer to qne não. 

O Sn. RATlSM>r~. : -Este ant~eedents é 
muito attendivol. 

O Sa. ALvt.l\o C.un NHA :-Eu não disse 
nem podia di•er que a estrada d~ Baturité passa 
por Jogares que nll'o s:10 povoados nem agri
colos ; minb:l questão é do ponto objectivo do 
prolongainento, ó sa ber si os terrenos a atra
v~ssar são al?roveita v eis e tem população como 
os do valle do Jogual'ihe. 

Sob este ponto de vista o prolongamento 
preferido pelo nobrn deputac\o não tom de
fesa possível , pcrc1ue, c1mpromcttondo a es
tra.<la <ie Baturité, t endP. a difficulta.r a con
strucç'-'io da do Ara.co.ty, de immenso futuro 
para o Cc~1.:rit ondo tGr.o. ~e . servir a. uma. zona 
tão populosa quan to agricoh. J:t o disse e r e
pito : entre Aracnty c Ico c:;cistem dez rnuni
cipios, á cuj:l. indust!'ia a cstro.do. de ferro do 
Ar::tcnty yo.i pr~.~ l!l.r pod~roso âU.:dlio ~ s.ssim. 
como:!.- provincias limitt'Oph cs . Esta estrada 
nlío ah:irà. uma. só cs taç:"'io quo não reeeba logo 
productos tall to de importaç ão como d.e e:<
porl:aç<io, o que não so d.l com o prolonga
m ento d!t éstr:~.da. dê Ba.turitó . 

D:1 primeira \'oz que faltei, Sr . presidm te, 
disse que, a pal' tiJ· <l13 Daturité para o Icó ou 
Quixer~mobim, o. viu fcl'l'C:l. te,ia de percorrer 
40 l egu:>• de pouaa cultura, c em quo n iio ha 
senão um povoado - Qctixctd:1. 

O nobre daputa.do. cornb>tcn do minha asser
ção :illegou a existonci• de nucleos de população 
que eot~o ou a.ntcs de lhturitú ou aléu1 do Icü; 
r ... llon d~> 1\foe~jo.n :t, Aear:.pc , Lavras, Missão 
Velha, ote. 

Alguma., dessas localidade.,, como ,irl. disse, 
ficam aquom do pontD · de po.rtit!a do prolon~a.
mnnto, outras o.l óm c!~ ' 10 log-uns a.lludidns, o 
s:1o communs niio só no pr<J!ongamonto da via. 
fc'rrea de Baturit<;, coma ,; cstr:u!a do A.r a
en.ty. 

0 Sn.. RATISDONA: -Da b:trra do Sitiá em 
diante., 91\o commun, . 

O Sn.. AL'I"Ail.O CA~tl>:tiA:-Est~s u lti mas lo
g:.re• são communs ; têm de ser servidos quer 
j'Or uma, quer por outm estrndn ; logo niio se 
póde dnh i tirar "t'gumento em favor dest~ ou 
da.qucUa . (Ap a:rte; .) · 

Niio tenh o reeéio cl~ ser cont~strulo quo.ndo 
af!irmo que no percur so de 4.0 lcg uas, a contar 
de 13nturitó, n1io h::. senão o povoado do Qui
xadá, c que 0s terren os, por sqo constituição 
gc.,logica, não sc.preõL'lm :\ cultur,., são pedre
gosos e improprios para :>. lavoura. 

O Sn.. FxLrCIO DOa SANTOS :-V. Ex. está. 
demor:~.ndo este projcclo, Mm u ti lidade pat•a sua 
província o p:~ra sua causa. · 

O Sn. RlTJ8 AONJ.:- Eu voto P,or uma. e por 
OUtl'"-

0 Sn. ALV.\110 CA>II Ii'IH : - 0 nobr~ ~opul<ulo, 
memUro da commi~s:Lo de erma mordo, inrluRLr-ia 
e a.rtes, nlio prestou :>.llen•;:lo ao quo ou •li"l«l• o 
pareee que nio deseja •eT eeelnrocido. 
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Si p>"ovo 'lue o_ ~rolongamcnto projectado d:~. 
es~radtl de Batunto, percorre uma ex!Cnsiio de 
40 lcguas desertas e impropria.a para a cultura; 
e que_ a. estrad;. de Ar~cnty, t endo o mesmo 
ohjectlvo, além do encurtAt· a <li;to.ncia em ~erto 
d~ 50 •j., percorra. dcalo SC\l ponto imcial, 
uma regiã_o tão populosa quanto n~j'l'icola, como 
nM cons;dorar aq uella estrada íncorupnti,·el 
com es t.~ 1 · - · 

O Sn. R.,TISRO"·"-Tr.>teruos do e .tuda~-
0 S1~ - AJ.v.,r.o C.u u :<KA' - O projecto que 

estou llll..'>Ull':'"ndo não • l refere simplesmente 
" e• tudo, . St a.cas·J o nobt·o deputado m e npl'e
scntM' um substituti\'o au\oJ·iza11d1 o govctno ~ 
fazer ' 'studos, c1ue tornem salientes as vanta
gens do uuu e outra es~ro.d:l., sel~,)i o ~ lrimcit·o 
a. voto.t• por elle, certo como estou , que' não ha
verá eugenhcil'o 'J:;e, examinando as duas r.o
n~.$, pot-83 o.consolh.'\r o govarno a prolongo.:" a 
es:rMla d•> Batu rité _por um doscrtc o Jogares do 
c rl:l\<ilo, com p.-etcr.ção do urna 1.0na Uio po
pulosa. como não ha outra. na JH'ovincin, porque 

· cont~ pet·to de 200,000 o.!,nas, em uma cxtensil·J 
de 50 leg\1"'"• ouuo e.mu loca.lizado• 10 wuni
cipics, sem co~~r com os d:.s provincit\• limi· 
trcphcs quo lhes ficam á vcqucno. dishncia; com 
sacrificio , diú!l., <b uma J'eõ iiio onde não lã.l~m 
terrenos n:,r~icoh;. 

· O sa. Ru rseo:u' - De Si tiá em diante são 
communs. 

O Sn. AI.YALtO CAMt:-<lfA;- V. Ex. fal!~·IIIC 
em Sitiá, com'J si por ~lhi tlvossse de pna:attr 
o prolon;l'nm nto. As duas cstl·adas não 11; m 
tra<;:Ld'l commum senão nas proximida.dcs do 
l cõ c tenho o jol'flnl desss cidade 11u e do
fenda :>. oslro.dr. <lo í•m·o do Arac .. ty :.LÚ 
aquellc ponto, no luralmcnt~ por<tue roconheco 
quo n.s ta rifas se:·ão 50 °/11 menaj gr-J. ,·os:~~ ao 
commGI·cio a a.gricul~ura do c1 uc as ta1'if:L"' da. do 
Ba.turiLO. Dl·adc <In·') n as. tens1i.o d.1. "·iu. rorrcn., 
uando-so prefet·cnci~ :i cslr:v.la tlo J\y•ncaly . fie·• 
rcduzid:'t n 50 "/e m:'lnos, !\S tc.rifaq clirJJinuít•:'io 
na mesma proparç~o. 

O nobre deputAdo falia nn. b1rra. do Sitiá, por 
ond~ alill.s n11o b~ <b p~s.~r o prolongamento 
que impug-no. 

Estou inf.)rffi"-'lo,oniNt~nto, que o mun icíp io 
do Mot·ad., Nova, n que·portcnee aquelle log-at·, 
pt·~pat'A umo. r~prosentaçlto em f~vot· da esl y·~da 
d:J ferro dl A1·acaty ao Icó.· Creio que não lla 
nin s-uom que po3S~ molhot· conhecet· d :s con
v~nioncl:'ls o vantag~na Jo prolongamen t.o n.Jlo .. 
dido. do quo os hahii.Antcs da~ localidades ás 
quaés, diz o nohtc depu! :do, hll. ·de apro~ci~1r. 

O Sn. ltnrsao,.; . .:- Os mai s insuspeitos ndst• 
rlu '!Sião são os de Cn.riry, como eu. 

O Sn. ALvARO CA~!II(HA.: - Duvulo quu 
I>cnscrn eomo o nobro daputado. Si o•us po
. pulaçõea insuspeitas, como disso, se p ronun
ciam em favor d~ col r~.-1 ' do- Aracaty, ·. omo 
qu~r o nobre de;,uta1o convcne ! r-llle de q uo 
oJtou t-rn c1·ro e quo :.. pro(cronci::.. devo sor 
dada :i estrada àe llaturitó '!(Apartes.) 

Estou prompto, Tepi~o, "' votar uma auto
toritaç~·> par"' 'lue se procedo. a estudos, s~1n 
plo,o.o J>roc-oncehi,lo, nas <\naa re:;-iõeo do vnllo 
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do Jaguarioo e <lo ' Boturité om dinnte, nfhn 
de se r_econhecer qual dev.J ser preferida para. 
ure!l- ''Ja-fcrrea cujo objêctivo seja. o lcó e 
maLS tt~-rde Cariry : não hesito um só mo
rne'?-to Bm conceder o meu YOIO a s~melbantc 
prOJeCtO. 

Alladiu o nobre depntado pelo i• dist>•iclo do 
~i~ha província n estudos feito:; pelo Dr.Ama
rJllto ; mas, senhores, já t ivu occasião de dizer 
~qui ! e~ndo apoiado pelo noLre d··putaclo pelo 
3> d tStrJeto, <iue . o Dr . Amarillio nunca sahiu 
do Baturitó, nunca deu um pasa~ nos terre
nos por onde tem do s~r prolongada ~ res
pcctiya estrada. da ferro, nunr.:a porcm·1·eu um 
só hlometro da zona qne v•i elo Arae:.ty 
M l<ó. 

Por conseguin te, como é que o nobt•o clo!··n
t;ulo vem invoe~r a OJli n ião do Dr. Amarillio, 
cujo fa ualisun pcl 01 cstra.Ua. de furro de Ua.
turiLé só er:l oxe•!dido pola ignorn.ncin. com
pleto :>. r-~spcito d;•& condições lopog-raph. icas 
do Ceará~ · 

O SR. RATlSHONA: - Fanatismo muilo 
justo. 

O SR. AI.VAR<> C.DII~IU ;-Eu tAJUIJom sou 
fao.~tico pela estrada de fen·o de Uaturi~o ; 
nus ê cxact.n.mentê po: iss!>,_ é cx~et:uuont.e 
por .,ue zélo e zélo mui:o os iulorcssP.S de minho. 
provincin, que nlio desejo l'er c•na cstr.•dnt>ro
lon.;;ada com a dircctri• iJllC lho dno os no~rcs 
<'Opu todos. Si ~ ost1·"d" do llntu,•itó tem da.do 
alá hoje um saldo lisong-ciro, niio é i sto t•nilo 
p:1ra COtupromotter seu futuro. Rcalir.c-sc seu 
proJong::u'!wnto tlara. o ponto refe1·ido r'! saa re
ccit.\ nunea mais dnri p;\r~ mvtatlo, p:1.:-a. a. 
quarta parte d .> S dcs 1 u·1.n~ de custeio o princi
p>lulonln do consorv~çãJ . 

lO:n l.ãtJ teremos ~JW' 1 :.io t er:i. .':$lmJJlC3mcntc a 
eíilJ•:al~ do c~uooc i lll ~ m:L!:i lamúom :.L da H1Llu~1 té 
(JUC ftco.r:.i. dO~éi'Cdit1~dn, o n pn.i7. !riO ron\ronce
rà f~m! o Ct:arU Jliio tom rct:ur :oOo~, nõ.o csLâ ha
Lilit:"lo p~1·a. rccciJCl' oMa<h,~d" forro. 

E' llsto ·roal fJUG nu 'Jucro •:vilar. 

O Sn. • .Mrrro" d:i um aparto. 
O Sa. A LVAilO CA~IIts li-":-Oqao o not,re do· 

putado di• é exo.ctarnonlc o coa\r.~rio da ver
d>do. A parte da.· província. runi& populos,., , a 
ma.is a.gricob c a quo se estende do Aracaty 
oo Cal'i1·y; e si ó necc.>aat·io invoc~r auto:· idades 
a este respeito, eita.l'ei o que dir. o .ún~.!o .,,_ 
nador Po•upeu om sou compendio de geogr:<
phia: 

"- Seu coaunercio (d > Ce~rà) f.tz-se di recta
mente com o estrangeiro pcb porlO da. capi~l 
t emn ss prouin .. cia$ -oi:;inllGI.s pe&os por,oz do 
Aracaty (qu~ •·ocebe mais ocncros do que o da 
capital), Ar.aracil c Gt·anja .10 
.. . .... ....... ..... ... .. .. ........... ........ 

« Aracnty é, depois da. c:lpltal, a ciuadci 
ma.is irnportanle, poT seu eonunot•cio e intlustri~ ; 
é o ent1•epo.•to do commcrcio de todo o vallc do 
J~gua.ribc ~té o c~ntro.» 

Em seu Diccíonario T Opt>[JI'«PIIico ll iz :ünd:. 
:tquelle distinoto eoa:·enso : 

« Importa (o Áraeaty)directamente mil contes, 
~ I& tu <\o ti'Í pio q ua recebe <le Pcrmunbuco. ~ 
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Pois bem, senhores : é a esLa cidade, que 
man\em um commercio activo com o estmn
geiro. com o int~rior do Cee.ri e pr-ovineias vi~ 
zinhus, Rio Grande do Norte o Pa.rahyba, é a 
esta cidade, digo, q·ue se pretonde al'rcbo.tar, 
:i. cust:l. doe maiores eacrificios parn os cofres 
p11blico• e sew vantagem alguma para o. pro
vincis,parte docommercioquelhe 6 tribut~rio, 
h~ mais de um seculo, pela posição que oceupa 
e polo seu porLo. 

Nla bastou a extineção de sua alf:>.ndega; é 
preciso siti:>.l-a com uma via ferro& }?Ar.- a ca
p ital!! 

Ainda hontem vi nesta casa impuB'IUir- se o 
restabelecimento da alfundega de 1'elot.as, por 
um systema centralizador, que, Eendo repro
v~de quo.ndú é !'OSlo em pratica pelo gov!lrno. 
geral, n~o o àeve ser menos no regimen pro
vincial. 

Maa a capital não comp,ehend~ que :\ p~o
vinciA e teu corpo o quo é necossario dar-lhe 
vida para que não pereça ~ 

Agora mesmo em minha provin~ia estão se 
extingüindo todas as cadelras de latim. que 
existem fóra da co. pita!. Por uu1a lei provincial, 
q ~e se promulgou ha um anno, foi decretado 
que ficasse oxtinct~ toda a cadeira de laLím 
c11 jo p1·ofessor falleccss<; ou por qualquer fórma. 
deiu~se de funccionar. o governo colonial 
niio seri~ capaz d" tanto. Dentro em pouco as 
a.ssemb!éa• provinciae$ supprimir;Io a in
s trucçã:o primaria, f6ra dos limites das capüo.es. 
(Apartes.) · 

Di.s•e o nobre deputado pelo se:<Lo uistricro 
<[UG o prolongamenta da es trada de ferro de Ba
t urité nLio era como a con!ltrucção de q11alquor 
outra estrada de ferro, porq ue não :ttlendia s im· 
plcsm•mte 11.0s in toresses industriaes e oomruer
e.i:teP. da. provincia.- llll\S to.mbcm a. interesaes 
q11e lhe suo mais ca1·os: a. vida de seu• he.bitan
tes na emergcncia da uma secca. 

Sou o primeiro a. reconhecer que, na viação 
fet·roa daqo<·lla. provi ncia,dovc-so ler em muita 
conta semelhonte evcntoaliàudc; m~, si affir
mo,' o não ]'osso ser contestado, que de Balu
r ité ao !có, ponto onde começa a ser commum 
o percurso d:l.5 duas estradas em questã:o, não 
exi•ts a. deeim:. p:>.rte d& popnio.çlio quo se ach~> 
d isseminada entre o Araca ty <1 Icó, romo é que, 
por a.roor da. remessa de soccorros o para evitar 
as conse~encias das seceas, se quer prolongar 
a estrada de ferro de Barurité ao leó an tes que 
construir a do At·a.caty ao mesmo ponto 1 

:Mas isLo é um abSilrdo colossal ; é nada me
nos que zombitr daa desg-'ráças daquel!a provin
cia, por iSIIO que, em nome das populaçlSes do 
Cearâ, se qu·er fazer uma estrad> de ferro qua.si 
que pelo deserto, abandonando-se os centros po
pulosos, que se succedem a pequena.s ·distancias. 

Isto não é serio ; eontr~ um tal projecto pr'o
te•to com todo.s as forças do meu patriotismo. 

1á. pr ovei na ia discussão que o Aracaty, 
por sua.. posição, era o ponto para onde conver
gi, m, ern· m&ior numer~. os retirantes e que, 
si cUca ahi não :ficavam, e purque o syHtt>ma de 
centrali1.ação não permitt~ que se matasse a 
fomo 9~não na cnpital ; os eoccorros na cidade 
do Aracllly oram misornveia. H ou. vo occasilio 
om quo umo. poptlb.çno do cento a ta.ntoa mil 

retirantes esteve, dil.rante dias, sem um bocado 
para levar• á bocca. 

Neow condiçúes, a. ouda de emigrantes que 
dioriamente affla.ia ao Aracaty, em dem:>nda de 
soccorros, via-se no. dura nece1ssidade de levar 
saa peregrinação at6 á. capital. Er:1.m ma.is 30 
lego~s quo tinham de a.ndar aquelle~ ca.daveres 
t>moulnntes, pnrn encontrar o• soceorros offi
ciaes que para elles eram um& miragem. 

Nas épocae das seecas as populações buscam, 
do p roferen.cia, a cidade do Ara~ty , ainda por 
uma razão; é que o valle do J&!,'1lll.l'ibu, durante 
todo o rigor do fi3gello, nunc:L deixou de ter 
agua suf!icientll para. mitigar a sêdo dos· reti
r~ntes, o que não •e dá na. regi~o por onde se 
quer prolongu a estrada de Blhirite. ( C,-u-
'"'"''-sc áioc,.sos a,partos.) . 

Ha poucos dias um senador por minha pro
víncia me disse '1 ue não vota.ria uma e~trada 
de ferro P"ra o Aracaty, porque esta cidade não 
lem porto; pot·•tue ahi :só cutram canó:J.S e pe
quenos hiates. 

O Sn. M,;:ToN dá um ilp"-rtc. · 
O Sn. . .AL'<".<RO C.uuNHA ;- lato 'não se com

menta. Espero ainda, com dados ofil.ciaes,prôvar 
o nul!lero de n avios, de grande c~lado, que en
trare snnua.lmenle no porto do Araeaty, o valor 
de sna <>;tpot·tação c u. importancia rcul do com
mereio d:.qu~Uo. cidade, sem ombargo dos obsta: 
cuJos com que tem lut.-ul.o . 

Querem os nohrcs deputados .aber até que 
ponto s~o !undadns as 'lueixas do commercio do 
AracMy 1 · · 

Esta cidade foi e a.inda e impor tan te, com
mercia!menlo fa.llando ; seu commereio tem, 
cntrot..nto, diminuido sensivelmen te, por causa 
do systellla de impostos creado pela assembléa 
provincial. 

O Sa. Pl\l!SmJl~TE:-Provino n V. Ex. de que 
o Lempo destina.do i primei!'a pal'te da.. o1·dem 
do dia esta findo. 

O Sa. ALVARO C.oJINHA :-Eu resumirei. Ao 
pas!IO que a província do Ceal'Ú lem ag-gravado 
seus impostos de importa~() e d o exportação, 
:> do Rio Grande do Norte tem Mbide Dll\nter 
um. systema tríbutlt·io muito menos pesado. 

Dalú resulto11 q a e grande parte do com:ncrcio 
·que se fazia pela cidade do Araeaty passou a. 
ser feito pela de )1ossm·ó, da província vizinha, 
onde casas import.::mtea da minha. província. 
mandaram e3tabi!lecel' filiaes, segundo me in
for.mam. 

Em qualquer 'p:lrte este estado de cousas pro
vocaria medidas tendentes a g:~ran~ir os inte
resses da prov.incitt; no Ceo.rã, porórn, n::tda se 
tem· feito no ' intuito de melhorar 1.\S ·condições 
da praça. do Aracat.y. 

Eis por que o commercio desta cidade se 
queixa de um systema comp;essivo, cujos re
sultados pes"m sobre elle, produzin~o seu atro-
phi3mento. · / 

O Sa. :\i:s:TOs:- Não a?Oi:>.do. 
o Sa. ALv.U\o CAMI~H.!.. : ...:.. Oh! pois se vós 

contribuis para que ao elevem' os direitos pro
vinciaes, de maneira a extinguir o oommercio 
de uma iooport&nto cidade do Ceará e a fazel-o 
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emigr~r para outra cidade· da pro\·incia vizi
nha, não deveis e~tranhar que se f:l.çsm taes 
incrGpações. 

O Se.. 1<1ETox : - Foi uma medida geral ; ni!o 
foi aspacio.l ao A1·o.e~ty. 

o Sn. ALVAno c,"lll<!H : -Foi Um<l. nledidn 
gcri\1, mas que só prejudicou a cidade do Ara
caty, p('rque as outras não t inham 11 compe
tenci~ de uma cidade tão l'roxima om provinein 
vizinh.a, como er~ :Mossoró. 

Si perto da cidade da Fortaleza, Pinuhy, 
-por c:.:aniplo, tivesse um porto, oomtilhante !oi 
Oll nunca. teria. sido promulgath ; ou .oserin. r~ .. 
vog~da, porque a MpitAl seria a primeira a 
soífrol'" sna.s consequcn.cin.s ; m:~.s, não 'neon
t ecendo isto, a unica cidade que vem n soO.ror é 
o Aracaty : todo o commercio que so faúa por 
abi 09 esl.á fnendo peh cidade de :\Io~rô, 
cujo porto não se pódc comp:trar ao do Ara
caty. 

A unic.'\ razão da preferencia d• uma ci<hl.dc 
a outra é o systema. de impostos ndoptado pelas 
duas provinciat5. 

Disse ain.da, em meus a,n;orioros ctiscnrsos, 
·que o prolon?am~nto <ln cst:·ad::. de ferro do 
Batu•·ité b::.v1a de lubl' com mil embaraços, 
com mil difficuldadcs qua a naturezn. opplle .•• 

O SR. METON : - Não :1.poindo ; nisto nl1o 
t em raZ:ío. 

O SR. ALYAR.O CA~Il:XHA :- .•• Q q,uc p.?.r·a 
vencei-as ter-se-i&m de da;pender ~onml!'$ 
fabulosas com as obras d 'arte indispensnvcis, 
por causa. de muitos rios que atraves>am a 
zona qne Yai cln Canóa a Quixorilmobim. En
tão atll.rmei qu-e havia seis 1•io•, o rios co.udo.
losos, durante ::1. 13sl4"f.ç:ã.o invernos..,. 

O nobre deputado disso que ease& rios eram 
arroios. 

Meus >tmhorcs , o nobre clcput:>.do não de
acrcvc "~ causas como cllo.s silo. Os r ios do 
Ceará têm um:> fciçii() ori~inal : dentro do 
poucos dias seus aheos, qlle podiam ser atra
vessados a. pé on~uto. convertrun- se em gros... 
aos caudaca. Diz o scn,.dor P ompou,fnllo.nao d o 
nlllll. secca que houve, qlle em uma s6 noit o 
de inverno, de chuva, os rios da província 
encheram c transbordaram. 

Os rios Jaguaribe, Banabati c outros nlio silo 
anoio:s, como disse o nobre deputado. Sua 
largura., ~m divarsas ponto~, ó de meio. legua c 
m~is ; seus cursos são arrol>a~\dorcs, Yiolcntia
simos. 'E' a isto que o nohro do~uta.do ch!>ma. 
n.rroios, 11110 nonhnmn. õifficu lthdo oppocnH a.o 
prolong:trncnlo dn ~sLr!\dn. !·lo i"•\1•ru de Bn.tt.tl'ité ! ! 

O Sn. N.A1·rsuo~.\ :- A consLI'IlC~.~ .. > d~ JXllltc.:. 
6 f:eillim~ . 

o ~R- ALV ARO c,"flNliA : - Ao passo (jUO 
isto se di na. zona. que tern de per,:orrcr esse 
prolongamento, a esLrad~ de fel'ro do Arac~ty, 
coru o meomo objectivo e. cncartando as dis
tancias de um:> terç.a. p~rte , p~~corrari. uma 
região sem o menor embars.ço: ~ n:~. tureza 
preparou alli na margem orientAl do Jngua.
ribe, um lei to para cate grande melhoramento 
do progrosso. 

o··sa .. RAT!BBONA :-A ma.rgom diréit:> . 

O SR. ÀLYAn.o· C.miXHA:-Certamente; e só 
por alli ó praticava! a estrada do Araeaty. Pelo 
outi'O lado teria de lu tar com todos os embaraços 
que SG levantmn contra o prolongamento d:>. 
de Baturité . 

O Sn. ilolETON dà um aparte . 
O Sn. PRESIDE:<TE :-Torno a lembril •• ao 

orador quo est:i csgot:>.do o tempo c!estinado á 
pl'iweira p:1rto U;L ordtJm do dia. 

O Sa. Ar..vAn.o C;nrt~llA;-Conl mais a.lguma.s 
considerações cu concluirei. Abuso tão pouco 
da palavra nestA cas!l., Sr. l'residen to:\, quo j ul
go-me com direito a alguma. tolerancia por 
parte de V. Ex. 

O nobr,, doputado aind:1 foi um pouco ph:>n
ta.sioso, quando imaginou o traçado que ba do 
ter o proloog:tmento da estrada de ferro de Ba
turitó. E" este o inconveniente de tratar-se de 
u m a.soulUpto do tamanha imporlnncia som c•b.
rcm feilos os e..tudoo precisos. 

Ao 11= que os autores do p~ojecto primitivD 
fullam de um percurso de i Canón :t \,1u i"ora
rn,uim, Icó e Car iry. o nobre deputndo no• 
disso q UG a estrad:> i"ia à Barr.1 do Sitiá., Qni
xo,amolJim, Cn.chocil·a, Tolha, etc. Isto <i nada 
menos que um meandro, um zig-T.a.g sem fim . · 

O SR. RtTisHO:<A:-E' uma l inha rect.a. 
O Sn. ALYAI\0 CAml-."HA:-Si o nobre depu

tndo nlio fnllou para nngnriar as bons g raças 
dos eleitores da. minha proYincia, eu ntlo aei. si 
ro~lmente S. E:c fallou se rio . 

O Sn. F:EL!Cto Dos SA Nt'OS di um :>.parto. 
O Sn . ALVARO C.nm:a.t:- Crein o n obre 

deputado quo, si cu quizcsse advogar interesses 
el~itoraes, est.ari« do lado do nobre deputado 
pelo sexto distdcto. 

Creia V. Ex. q ne tenho tudo a perder c nod:> 
o. gnnha•·, susten~ando ns opiniões que o.qui de
fendo , sómerito por amor dos iateresses de minlu 
provi.Dci:J.. 

O Sn.. RAT:snoxo~.:-Acho quo V. Jh., em· 
bor:. convencido,, est.ã em erro. 

O Sn.. .~LVAJ\0 CA>HNIL';- Eu desojaria, 
pois, quo se fuos•em estados, que se clissosso 
qunl a. directriz quo devo ser adopt"4a; des'!
jaria ver (jllal de nossos cngenho1roe .. ser1a 
capaz da aconselhar o prolongamen to da ts
trad:>. ue Baturité para. . o C:;ríry , q unes •eus 
pl:>.nos, qual s eu orçamento :>.pproximado. 

Quo•• polo projecto primitivo, <JUC_l' p&~ pr~
jocto olaborodo po.l:\ nobre ~omm•ssu~, '!ao YOJO 
vnnLn.gt~ru ;\tgumn p:1r0. .nunha. pro\'lHCII Il •• 

Ot>ina n. nolm! CllOll1U.osSão •1ue SI) a11 tortzc o 
"'0\'CI' IlO :1 pro1ong~r ~~ t~s~n.d:1. de ferro dn BaLu~. 
~itC cOJll. o saldo rcnl ir.ado, dopois do pagos o~ 
juro~ du quantin. dospo.ndidn. nn mesma ostra.da. . 

Jli o nobre deput~do pelo i!• districto da pro
\~ncin do Rio do .r~n<liro mostrou <1ue ero. ~om
plctamente ~usor~o o project? ew· tacs t ermos. 
Por mais ltsCJngelrO que S&Jllo o futuro da es
tradn de B:>turite, elh e si;\ muito longo de dar 
um rendimento que possa igualar os j<~ros das 
apolices c qua.ntias despendidas para sua en
c~mpação e conclusi!.o. Muitos an.nos se hãD de 
passu sc1n qne ello. posan d•r, deduzido o juro, 
um só real de saldo . (Apoiados ,) 
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Si considcrarcMs o prijjcelil L·•l <Jual r,,; fol'
mulatlo pelo uobrc •lc_.uudo p·,to :>• rli.,tr i ~lil, 
sua. p:tSS."t..jom. a.iatla. :' !»im, ncntuuu bcnificio 
t rJ.t'á à minha pr.,,:incia.. 

A I'Oll(l:t liqllith r. lr..!ag L 03Lr:vh.L tbi. n') :lOil() 

dr: 18~(), de !'~:G:Vi} c tlf2 .laacíto a rJ:;Lub:·rJ dt1 
1881, rlc 41:724). Sur r •>nrlo 'J~~'' r;ontinue. 
Cf';J;;~ I'Cuda. cru c rJHstanl<: p!"r.l ;)l" =~~ã ,, aerâ(J ne
ccs!:l:..rios u~ula myu)~ fl :'l com :.a.nn m~ par-..L •tl.l') o 
prulr.n!.;'a·uonts-, so realize., IIH!Sin ií corn~J ~·: aeh!i 
no ~r- •jnc~> t•úrnilivo uo Sr. B:':'à() •lo. Ct
nin~r] . 

Portanto, j•tlgo quo d'a'JUÍ ato lá. po-lor~!OOB 

-- ·----· -·-· ---- _,...,..,=----= 
realizar e~s·: prolong:J.rnont.ú po:o outra fórma 
um pouco m:lh cx:>'!<iit.' do que a JJMIJO do Lár
laragn . 

lmpugr.a.n,Io este P'":'Jj cct·J, tã.~o.a nlo só.mcnte 
pctr, 0bjC(;ti V4) 'l llC s.1 dá a.o l)!·Olon.!famrJnto da. 
via-fori'O" rlc llaL•lJ'ÍlÓ, ~orno pala manoim po•· 
'J :OC ;; : acloa fr>•·mulaolo ; pl'ocuro, ne. on c.-l.ida ohs 
mi nh.'" forr,ms . dar uma p:·ova do amor 'JilC 
8Cm ;u• ; li;·c ã miaha prov!n Ci l , C do interesse 
que cll :.~; nJI) i na!'it·.L. 

Ag-rr ~u·da:Jr}O·Jft'; p:U":L a ~j~ rliS<:ussão,em rruesc 
tem de t<~r:~scnlar ur~ sul,~titulivo, dou po•· tor
: :~ inaohs a<t•li cst"" C011sicl ,ra•;üc•.(Muito bem.) 
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O Sr. Uly.t""<' "' Vi t.uuu~:- Sr. 
fH'fl~itJ~nlC , V. l~x. ~~f)lflllrCltGru.lO :' dill\ouJdado 
t'lm fJUI) rno a.cho tom:a.nd'J a palav1·a n:\ prCI'iCULO 
diacuzu~ão , iru,ncdiaLamon lo <lo pu i~ fio volac
ntenlo a oiO(fUO ntc (liHeuroo Uo uol,rc d~pulado 
polo Rio d01 J ;inoiro . A b~Lr;~ohlndo uv:!SUI() ela 
IH·ilhanto ot•a.ç;io ,]o R. Ex-. 4311 , JV:Io t•ccnt~~ •{ltr~ 
a tli.I)(:U:-1Kr!n infnndia-1uo, or.Lava eom() !tno :u•
l'Cpcnditfo de t1~r p i'OC LJ I'tUJtl tlluwt t•;u·lu llf> 

<lctil:.le. 
E.O"or.Li'la.tnant~, tlecb rô a V. Ex.. r.nm 1.1Jf1a n. 

ingonuitlndt) 'JUC fui victi10:~ tio HUio&. iHus;it> r1o 
optica. Afatda.cJt> tia r1ifi.C11~H;lo , p:~l'ccou-tuo 
' JUC Jmrl t; l·ia OL borcf~ l r, c•; n~idor;•r ' ' impoa• IJut
Lissimo obj<!tlo (]o (IOIJ:t1o 0111 JoiOU Lodo o 0 111 

C.::S.Ü3. l tllla dl! sua.~ p:u·tcs. (1a. l11(!611&~1 rótma p()r 

lJUC ,;o no~a.li;;ura. tio luuge utn ;.;-ra.nd~ ctEficitJ, 
cujas linhas se :.n·L·odondaHI (IQ)a. dislanc in.; 
pel'to dEJ.disc•tnair(.), rOc()nh~~ c~ , porÓ•ni(pte a:~ Jir
iiculdlclcs s 1o cnorrno!i f: 'fil O o crl ific i111, "'1"0 t l::t.
'''!cia arro:lund:lt·~HlJ na. pcnutnbr-..1 do horizc,uv~. 
turutl-t~! c:ul :a. ~cr. rna ia a n é,"''Ulusu, JJI:t~i •(O 'J iH•
I'onon fC1 rlc m, .... !r, 'lUC só r.o•n a. fJonuvolcm;ia flll 
C'.1.. 1111LI'~l (} C(,lfl"fJ tn~ IÍ rJ:' (.!"i ri)f"r;.o tl:~ 111ÍO.h:1. p:U'll), 
po,fo1·oi LJ'.'\.L:u· r l;.u~ ' t••e ... L;;•:6 qu~ : se j.lt"O•I•ICul O 
~c à:;jt.;uu ntJ o rç-.. '1ul•;nlu d:.L •·..C~cila :.;'·!rtll do 
itupur iu . 

u d iftiOI II'f:>l} (](J noJ...Nl depo tA.lo JlOlo H.io ,Jo 
. la.nci,.o o1·a utu dos fHlslos p:l!'a miul . ln ecript.o 
:1pó~ S. Ex. t eu rccciav~ o cnn~aço· da carnar~ 
{Jelo. eoncentroç iio do cspiritl) , offc it·• produúclo 
pela. palavra elortuonle clo nobre dcp•tbclo, e 
quando me vi livre des01 ra~io, doi 1rraçaa â 
minbn. bon. fortunn. Entl'CLn.utQ ~HlflV:l. oscríl>t~ 
r1ue oa deveria sempre liülu•• depoi• do nOJl'O 
Jcpu~"l<,. 

Sonhurnx. ,.,n v jsLa da ,Jispa.rithulo •lol'l t·c:
·~u rKh:-4 n f:11Hricllf4, •la •littt•:trirl;ull! utOJililh OJl l r•1 l J 

tt~1·1·Quu t•lu ' I"'! S. l::x. t::v r.tdll)~.;t~u 1: a•1 w:Jla 
jUH nudn u•1 ·u"- : ~1•r i~a•lu a ont•ln·~~ir.a.r n •ln• 
b:~1 •1t l•ll.liHIJ •I h t', ! ·•'r"f1' 1 l':uo~t•ah•ltj 11111 V~t-""' tfr, 

uma LJ".J.,q''!db tio muia eoinbro poala. ioglcz
Ki mlo GrJU urudor Co1u 0 BruLo devo ruo L·o cOl' lt. 

atl9nção da e~tHi~ pela. na.tu1·cr.a 1lt) asRump1o. 
O Sn. MAtlTl lJ FnANCI5CO :- B mer ece ainda. 

pol' seus t>lcniOIS c O!!lnclos. 
() Sn. U!.Y!lSF-~ V!.INNA: - Dasconhcci, ao

n.Ju;rc.H. a na.Larc:La. da c!orlucnc.:iu. do nobre llc
pt1Lado; ot·djwu•iaa,r.ntfl li1o u ngi,bdc Cbl·rlur.t, 
l.fio JnCllica, t!lu:gnu hnjn 11tó ~i vi( 11onci~-

S . Ex . , cheio tlc co!Cr.).~ polo :.elo Jlr>tic:ulo 
pelo noiJrc prC11id·:11lO ch conaclho. csly~.:tuali
~~m·o eun1 uum tal vohomonci;~o lt·iOunici.a., do 
,1u·· jt.dg~Lv: L S. Jl:x:. in<.:npa2 . 

gulrct•mlo, nem ú nobre dopul:l<lo l<!VC r.,~ao 
n:~• accUS3ÇÕC3 !lC<Jrbrui fcilnH ao acLo cl•! aus
pcn~:U1o <1,~ parilgJ-:Lphos; da lei or~~nulcnta.a.•ia. de 
minha _Vrovineia, nout o pr~jocto a.present.ado 
por S. E:~.. osl!l de conformidade com as normas 
con.6li Lu c ionacs. 

Scnhoro", ou osloa acostumado !L o •tvi r cow 
r•.:;;.p:-- ito :1 pala.vrõJ. nulori~,Jn elo uolJrC ,J,:pu..
l:ufo. ú ~ . g x. C1 Ka.bo. tn:JK pCI'IUÍUa. tJi r.ot·-ltlf! 
I!OHI fra.n 1[HüJ.::L, ~inda rpa: o siuLa, mo~LrOU·SG 
ltoj•: ap:tr~"lo '~' vol'ladci t•:t <loulrina ' l"e tanl.tl• 
vr!:;r.e :~ tCth :-;usLcnlnc.lo nc~Lc rcci ut.o. . 

() Stt. P11.•:KIUY.l\T t:: - l~u loruiJru a V. Bx·. 
~ 1ue a dlscnss!io dovo vct•s::'r HtJ IJJ•o a pn i"_I.G d<J 
or<,.~arnonL() tla. rl'leciLn • 

O SR . Ul.Y>sll:ll VuNNA : - Eu vou entra t· já 
na lllatcria; zoa.s1 tcmh Hucecdiclo na tribuna. ao 
noiJrr: deputado r~~) lO R.i.D de Janeiro, . não posso 
deixar de t•oforir-mo ao '}IIC S. Ex. •heae. 

O Su.. Pn~rnm·n·t::- g· em ohscrva.ncia do 
t·cgimonto qw: ou tomei a deliberação do oh-
:~crvo.r n. V. gx. . 

o Sn. Ut.v.sv.s VIANNA : - Ro•r•cito (><<>
run,J ,,wont~: na (rf)eisü,•s de V. g:r:., rnas mo por-
u1iltirfi. (liT.Ct-liJf! que ou leria, !it•mando ... nVJ ifo 
ru~· iuJOnl.n. m:tinr8Bi íraurpH~1.3.B dn 1J il'J a riuelb .w 
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de que cstott disposto a usar, pois (j_UC, •eznndn ~.onstitueionalidado. Mas, Sr. preside n te, corno 
o regi mento, n:. discussão d o orçamento o ora· o n obre dOJHltado pelo Rio d e Janeiro , a quem 
dor tem liberdade l~mpla d ~ di~cu tir to·~o::. cs succccli n~ tribun!l, poi' sua vaz obso1·vou ~s 
assum;;tos <la politiCl>. oo pai•-(A)",iados .) )hs, norrruu con.•titueion:>.e•? Ant~s de t udo, o nobre 
sem q uer(!r penE ar que V. Ex . .[lr.."!tonà::\ est2.~- Uepui.ado foi (:OntraUicto·:io, permitt:t- me que 
lecer pP.as à alinha pala\·:·:;, er,tro.rei breve· lhe declare . . 
m~nte na mat~rra. O que cis.l<: o hom·ado deputado1 Qoe o acto 

K'ão quero reab• i r ,'•enhores, a discu!>;;[(O, que !lratir.Z-<lo fl'lo uobre pr es1denta do cons.Jho 
Oll reput.o fechada., sobre a suspcns!io da cooran- não tinha fó~m~ : não :;abio. si O!ra por l:>rb, não . 
ça clos i mpostos provinciaos de imporLa~:ãn ; üí:J sabia so era oviso , não eontinh:>- m csrao essa 
antigos quantc, fuuesoo~ para a m inh:., ; >~·ovit:cia. matr.ria constitucio ~t>.l qv.e constitue os actos 
Estn questão já t~ve hrgo dcb~tc po:· ~cca~ ! ito do podc7 nx~c;,t i vo. ?li as. si o nobre dr.pub dro 
da inter~_>ellação d~ nobre depu tado peio .t-Iara· não sabe o r;ua p!·:J.ticou o nobra prr,sidontedo 
nhão, fo1 i niciada o fechada no scaa.d,, r: , eon- conselho, corM propõe ~.revog-ação desse neto! 
~;eguintom~nte, não clevo.reuoval-a. Revoga-sa a.qu!llo qu e n;io ~e n,nh~cG ·~ En.indn 

o Sn. DuQVR·ES'I'RADA TEt:S:t:IllA : _ Mas est;; a as.sembléa goro! t~m competcncia pa.1·~ ry.•o-
longe de se consid<:rar esgotada. gnr isoladamente nm acto do poder executivo~ . 

O que se J>odia ela• na hypothesc e;-a uon 
O Sn. ULYSSES Vr" ""·\:- O nobre presi· · <'onflicto an: r.1 ~ ~nmara a o podér o:tocntivo 

dente do consvlilo doela1·ou posilivam~nte , com sob1·c a ap 1· .::·;i~ção de um nct:l, e a maneiro. d e. 
louvo.vcl i senção de animo e com a l cal<lad•: de solver esso co n.l1icto era uma moção d e d.·,scon. 
11ue e capaz e q uo c conh ecida n•J pail . qu Q não fiança. . 
reputava. o seu aeto s lricbmentc legal, que o Disse. por6m, 0 nobre <i~putado qu e n moção 
havia praticado em consequencia d~ circum- de desconfinnç , nà:: Mdia trnz~r <.omn N>nse
s~o ncio.s e:s:Lrao,·ui.uadas e cspeei:ws. · (Apoia- qucncia :.quillc cue ti~ 1hn em vista; podia tro.
dos ·) 7.Cr" :! reti.r!l.d:.:. do lninistcrio, tnàs não :~. revoga-

Si essas eircumstancias, <{llc foram e'pos~l.S ção do ..cto cou~~a 0 qual se mani.feata>iSO a 
pelo nobre . presid~ntc do co11selho, e constmn co.:nacn . 
dos· t elegrammos puhlica.dos, nao tivcsscr.1 sur. o n Cibre dooutado enganou·se. Si o min is
~;ido no. minha província, S. E x. JJJo pn :.tl- terio actual fosse obrig-ado a ret iro.r-se em c ou, 
eariao acto de c1na é cem:!ul'~<io, m:tS oslim:J.rin., séquencia de um3. rnoçi.O do desconfi:1nça~ 
e nesse sentic!o s~ hl\"ia de esforç?..r. parJ. ou~ condomnt\torlv. clo o.cto d~ su~Spensão <lu. cobrtu;çt\ 
todas as leis i nconstitucionaes dccl'Ctl1dbs p~las de impo!tos rcputaàos T"lln ~:nvm·nn cnm~ m
a.ssemblen• proviuciar:s à procura d~ r -JCUJ'!lOS constitucion"-~S decretados pela as•arnt.ku de 
pec:uniario.; pa.r_n. serem muit~~ ._,õr.cs om:prc- PcrnamfJuoo, 0 ministt:rio •1ue succedcesc ao 
g-ados em d.õspczns -improductivas e algu. actual tinha restricta obrigaçr10 de oxLin:;-ui r, 
n:as iujustific:wciB, fossem r e'l'og-adM pdo.1 de r~vozar o acto pro.ticad~ polo •ou on b -
1r•lmües con.~tituci onacs , ;Jelo poder le;;isb· cessar, eonka 0 qual se rno.mfc"tara.a cn.m~rn 
t ivo. (Apoia.ttos .) O c.".lli, ['O•·eru, •~ r.:; ia- O dos Sr3 • denutodos, uma vez que e doutrma 
nobr·e presidente õo con.~elho po:lorh< 1~<~-sc corrente que· a r~1.iio pela qunl os ministo.rios 
en~ranado , feito um:J. falsa aprccmção dos acon- cahom ô a moorn3. por ' J" O os outro• sobem. . 
t ec1mentos de minha província., da anorw:Ji- Os ministerics r1ue sobP. m assumom a respon 
dade d a sit uação, qu e se lh e a.nnunci:w:., c par,• sabilidade das cau.~:u; p elas qu!l.es_ os seus ante~ 
a qu;Ll se pediam prompto.a p r·oYidencias, ma• ces..oo.ros se retirnram, c consognmtemento, &l 
não p ódo ser aceus.'\do com juste7.a. t1 vcr·<b.dc <!c fosse vota.da pela ca!!lam dos .s~s . d~putados 
ter querido· violar as franquias provinciaes wna moção de desoonfinn ça ao numster1o actud 
eonsag-rndas pelo neto addicíonal, de q\10 S . Ex. p elo aeto Jlr.>Gcaclo com relação ao• impostos 
oc confesu adepto !crvo>roso. provineiaes de Pernambuco, o gabiuete qLle 

0 Sn, ANDtlAUl!: FJGUEIR"- : - Codcu diante se·segui~so tel'ia r es t1·icta obrigaçi'io clG mand"r 
ds um ru.ovimcn to das ratas, pc~3 irno preco. ~Suspondor, ·por R\1D. v e~, o a e to praticado pdo 
dent&;- acto de fraqueza . nobre presidem te elo conselho. . 

o Sn.. Pusrnr:r---rr: 00 Co:.sJ<LEo: _ Tenho -0 nobre d•;put:ulo pelo Rio de .l_anei•_" 
ainda foi contraditorio com a au& provn"' Opl-

dádo provae do contrario. n ião. S. El: .. , que fe. , a apol<>e-ia do seu a•nor ~-' 
O SrL Ul~YSSES VrA~xA : :._ Nffo foi nma l'G.. normns: conSt.i tllcionn·~~~ abriu : por sr;,u pro;1r10 

vogação <tUC se d~cretou, foi mora .>n spens'io do acto e opiniües, b1·écho. nessas normas . • . 
alg uns nrtlgos de le i , lendo sido ~ as~o:-r~iJi~~ ' P~r"l\nto cu no ll'Jbl'e dCi>Ut:,do ; qo:~! c (J 

provincial conVOCtld:\. texto ~utL"el1tico dn lei' 1u·oviucbl.J•.: ~-·enla~-~1-
0 Sn . PnEsm::e::sT.'~ no Cox.;.:"tJJ.r-to : _ E.'i ton , bueo, , quo S . Ex. O. Ji r~sontvtt- pm·~ 'L,.: o a. n_s.~ 

scn-uro do mau p1·oc"edimenln, A. f:~.rb :tiu.cln hoje semblea. 
4
ger:\l o tevog uo ~.Qll:-'\1 e o tl'<ltm l~~ 

ó" e fu enCo estahelcculo pelo :1cto addieJ<;nal I""" CJI10 
qu a · _ . a nss~mblóa g~ral tome conhecilllento d~s 
O Sa. ASJ?RADE Fr~UEffiA :- E' Un!>Cnltente le i• deerotada.s pell" "-"•emblé~s pro;'i';c~a~s ·1 · 

no. sua debthda.de. Os deputaàHs isolndnm r:mte terão a ln><'mt•m 
O Sn. ULYssES V IA:O.'KA : - A ,;,sc:-:11>1'ci:t1;ro- na. revogaç.'\o do . totl;:-s . as l eis doc_J·ctadàs 

~neial foi oon"Vocach c:r.Lraordinariomontc pa!'ll pela~ aascmbleas proYlnCl:'O•_ e sancc1onadas 
reoonsid\!rat ~ lei de orçamento, e [J poder 1~ .. pelos prcsidentas Ue p_:ovtncm ~ Ntio ; o ,,·tctrJ 
gisláti\•o· t1:ri oecssião dG ~cc:Ip~1 ·.-.o::': a.c~s:l. 1~I •. \ ac.l.dicion r~l .. es t~be Jcc~ ... O.~:'IS .hypo .. t~c~~~ t~·~·fl 
afim: d9 venfit:.ar a su:::. cou~t1~ilCiV:ü. :0..1i~~ .. di) vu i ll .. ; a 1•evog~çw {oi.~ lelo prov1nc1~"'o p<.h P..tt.ta 
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da nsoe:n\Jléa. gora! : quMdo o prcaidente neõ& 
a sa,ocçã~ por ~o tender <JUc o projeclo offende 
os dit•:litos de ~lguma outra P"o'•in cia, nos ca.•os 
declnrn<lo• 110 § 8• do :>.r t. i O, ou os tratados 
fe~tos cotr: as naçttes estrangeiras, a a asse:m
u!óo. pl·ovincial julga o con tl•:u•io por dou• 
tcrç.os de .eus voto•, art. 16 uo ao to wldicioual, 
ou então, na hypothcse do art. 20,que estabelece 
a obrign.ção dos prcsiduntes d~ pt•ovincia de 
envio.l."f!m ao sovcruo c ú. ns~cmbléa geral copia 
authenlioa das leis provÍilciaos, afitn de q11e o 
gover.co e a. a.ssembléo. gcr.,_l ex:1mi no')m si essns 
leis offóndem a conotituiçli•.> , os impostos ;reraes, 
os di rei tos de outras proúncias o·J os tratados, 
casos unkos, di, o citn<lo 'u·t. 20 do >elo addi
ciona.l, r;m que o podor gcni o.s podari rc
VO "ar. E' ·unicamenLe n es.t:ls duas hypothe<es que 
n comp~te.ncia ·da a~aera!,lé~ geral se rtln.ri-
fus~L · 

o,,,, deram-se algmMs d(:s!.s< duas· hypo
th<l<le> pari <JUG o nobt·e dopu:ado. por su:. vez, 
am.ant~ elas franqui&.s pro-.·ine:ia.es:! se julg~sse 
~om diroito d'~ vir tra7.Al' ao conhecimento ~Sl 
assem~!é~ geral uma lo i dn <t ne não f'li (,nvi:lda 
õlO goverco e r\ assen1bl éa. gel·al côpi:~ au then
Úc:l.,e a. resp~::ilo da. qt~al n:io so abriu conJlicto, 
pola denegaçi!o da sancç5:o, ontre :.t. :.a~emblôa o. 
o p1·osident·~ da provinci" '! 

Pe•·gnato ao nob"o deputa,lo : tem a cópia 
~uthcntica ·~ Não a tem. 

O Sn. A >< ORADE F J(HJF. rr.A dá um np ar te. 
0 Sr .. ULYSSES VIANXA : - XITo tom cópia 

authCiltica, e S. Ex. eleve .s:<.:be!~ (1uc ~~for
mub.s l"gaes :ião outr:\5 ~'\Ht:ts chviudados Lutol
lare_a dos direitos c f.':II~•nli:ts . 

Sr. pt·csirlente, J>cço d•:scul rm " V. E". c ú 
cas11 do Lot occupaúo por estes i>rev;,s momootos 
:~. :.ma :ttt()nção com rohv;:lo aos nr:!g0cios da 
minb.n p1·ovkcia. Julguoi-ln~~p'J t·âm,no;:;sn. obri
g~ção, dcp11is do discur~o .-chelJl.cnte do Mure 
depu t~do pelo Rio de J~n-~iro. 

Li:ntraro.i a.gora positivcn'llOnlo na discussão 
d::1 recei L\ geral do unpcriQ . 

Sonnot·os. é iuuti l '"'Cllrer.1w :t. importancia 
dcsl:a. discu~são, tra.ta-se de dec;rl!!.!lr os meios 
necossnrios para o pagantcnt.o de tdo.s as des
po~as vot.n!as pelo p."l.l'b.m ~.:~u to. A decretaç.:t:o 
da.,r.os moios cera os <j_O.~r}rt se tem de offoc tunr 
todM M clcspezo.s vot<dos, cor:utituc a maior 
prerogo.ti vo. rlo l>!lder lo;;isbli~o, _e por ~ssii:u 
dizer 6 o cor"ectJvo p~ra p~ss1 ve1s abusos do 
:;-oycrno c constitue o ma.is poderoso elemento 
d .. fGr~o. )>arlamentar, '!UC RC! ,r,:s:orcc quer na 
e•Jnfocç~ das bis, quer na vigilancia do.< .1ctos 
do pe<kr publico. 

g • tal ~ impor tanci" de umn. lei d~ o"çamonto 
que e-u pocl~rL~. estalJel.r~c:'! l -a. com~? reftetor d.a 
política de todo o governo; s1, d·~ fe t~o , vós Cj ~ll
serdes pela l ei de orçamento c,_c,mlnar 'In~ c a 
JIOlhic:L exterior do gOverno hasta cxn.mlnar
des os credito.:; votados p3:1•a :l.'l forças de terr~ 
c mar ; · si qnizerdeá ciami_na r a tenàcncia 
p&.tt\. os melhoramentos J.Ut1ter1aes e para o ser
viço da illstracçao basto interrogarrlcs as res· 
poctil'aS verbas votadaB no. orçamento. 

Em toda parte, pois, Sr. presidente, a l ei 
do orçamento de receita estabeleceu um largo 

terreno cw <j ue a discuss..'io de politica gera.l. 
podia. ~er en~orre:irada, Um:\. ·voz quo votando os 
crecti tos o padllraento t•;m o :lircit.O de fisc:~.lizar 
~~ l'õrn::r. pola (tunl eSSC'S c:rcditns. s~o emprega
dos, '' 'órm11. peb qual é de';pcndido o dinb.cü·o 
rosultanto do impo"to docrct.ulo. 

Não ~u:n•o, Sr. prosidcntc, set·vir-me da 
'''"?lituae do deott.te pn~·c. Mil c agi \:li' questões 
politic:>s. Sabe V. Ex., que apoio o go1·erno 
acta!ll e~ conso<tuentomr:nte, sem netos por 
cllo prntic .. do•. q~c pro_.-oqMat opposiç;<o d6 
!ULnha ~1.:1rtc. contn tuarl!t a prestar-lho o meu 
fr.tco, mas sinCOl'O apoio. 

N·! minist·:rio c.ct u:tl nós deputados üa mai\>
t•ia devemos reconhece" não só a sinceridade 
c i•~rgucz~ <b intuitos libera~, como La.1uOOW a 
contiuu:H;~c do. realiza<;ão de~ea i.D. tuit05 oxter
" ''dos. synii:Oti7.aàos n,; pr.:JgramUla liberal de 
1860, d'> 'i"e o nvhre Sr . presidente do consell1o 
fez o p:·~Jgramwa do mini'5lcrio . Si por parto 
do go\'ern:-J COl':"O a rc:spons~biHdado de tornar · 
"quclbs thes~s CP,Iebr•:S cealidades na col
l•ccção dr; no,s"s leis, por parte <ia m~iorb, que 
o a poia, corre por su·.t yez a obri!r:tção de sus
tcntal-o, ~té que as ~~sporn.nças . "'com quo nos 
~fa.gou. s r..:j;•m :~eeonheciUa.iõ co1uo illc.~orias. 
Para csLa udd.tdc, porém, de v istas antro o 
ministerio de uru l ado, e a maioria da camara 
do• Srs . do~ulo.do., do outro, hn neccooidade do 
Uõ1t::t c:Jnclü.:ta.o, e esta condiçií:o ó ~ unia.o d::t 
m:üoria. !il>eral. 

Não oão um bem, Sr. pt•osidenta, O!l mi
nis tcriús fr~(;I)S , cphcmoros ; é esto mesmo 
um du;; wais gra vos perigos do systcm:l par
b.mont.:l:-. E, ã puri4..l ~dc! e u tJ.lYcz so,ja obri
g-..Ldo a •li1.cr ~t u o U t1\ dos mr..io:-cs rccoios t1uo 
tenho da :tc:u:l.! loi do ol•·iç\o~s é po1er consti
r.uir cs:;::~. lei m:nistcriO:i fracos~ ministerios do 
·pouca vi<b [101:\ consli tu!ção n" co.n•at·o nito 
rie p ;u·tidos·disdplina.dos o fllr·~em~ntl\ nrganj. 
zRdos, mns ch pn" tido• divididos , l'Ctnlhndos em. 
grupt>s. 

Este pódo s~r o fructo uão do systema. di
re~to. iniciado pela. lei de 9 fle ~anci:•o, e certo, 
mo.s d:> r-•P'·••ont.:>ç~o dos distrietos da um do
putado. Os. di3trictos de uru, ai podem formar 
o oaluarto. da d-Jmocracia, cic modo quo o go
v;:rno sG V•:jo Ctn m"iores <litlk u ldj).dos par::t de-
1Jella1-o'4, po:lcm tamhom trnr.c1· eomo conse
r1w~ncÜ"L n consti ~':liçiio de grupos nas c:l~a~·a~, 
u exemplo da ltuh~, onde o parlamento se dr
,·id:o em fr ttcçõos, dcsd<l a direito. so~ a dirccção, 
mui las ve~cs antt\gonicõ de SeU;, c do :\f inghelti 
~t.é :i es.1ne1·da., diviriiJb. e snhdividida nM gru
pos Cai:-oli, Nicotera, Deprctis c Crispi, dê 
"todo que a constituiçllo e pcrmnnencia dos 
nlinO:sterios, q•.1e tem do a.t.tcndcl.~ :\. acccn\un.
~;;:r:o- desse~ diil"oren~cs grupos~ torna.-~;e muibs: 
"'•eze!::i (iifficil, si nU:o impm;sivel , como tem 
acontecido. · 

o Sa. J. PEN!DO: - o circulo de ame o que 
a lei toro de roai.s liberaL 

o Sa. Ur.ysszs V!AI'(N.\ : - Etr~ctivamcnte a 
lei é Jiooralnossa. parte, (llll.S não· dei:<A de offe
recer margca~ li.. essa. critica c ta.h:ez ~ possibi
lidade de serias diffi.culdades e c.omplicações 
parlament~rcs em proximo ou remoto futuro . 
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O SR. ~~P.'~·ooM:-;-Por:qu~ não te~o> pa~~ I dinari:~; ~legisladore<t:lbeleceu que olla._PM!a 
tidos dtaclphnados; s1os hve;somos, nao hav1a' ser fe1t~ md9pendentem.eute da renda ord111arm 
esse mo!. ·e sim por operações de credito por elle auto-

O SR. Ur.TSSEB VIANNA:- Sr. presidente, rizauas. 
V. Ex. e "caruara de~em ter abserva•lo a as- O SR. ANDJ.l.AD l!: FwuziRA :-Os juras. 
pacto sob que se apresentou o orçamento da re- n SR. ULYSSES V!Al'NA :-Os juros como 1 
ceita do imperio ; si não é dos maia :f.a.y-ol·aveis, 
que tem s:do apresentados ao parlamento, não O Sl\, ANO!UDE l<'IGUlllna :-,\ t.lbelln C não 
pód-Jinfuo.dir terrores por um desequilibrio entre tem senão garantia de juros. 
a receita e·adespe••· votadas aa ta><:as pedida<! O SR. UL.-s>:s VIANNA:- Perfeitamente; é 
pela. Commiss:ão d~ or~mento~ R me l'êfiro, Sr. o que digo a V_ Ex; é a. pena.~ am anga.no co 
president~, ~desequilíbrio entre a receita ~ a modo de entender. 
deap"'z~. simplcsmenta porqaa, fllndando-sc a o cu~teio doss.: uespeza (uso d~ phraae con
maim· P'""t~ da nossa renda em impostos de stante do projecto) jlódo ser feito por creditas 
importação ou_ aduaneiros, V· ~~: sabe. que especiaes, isto é, por o er&ÇÕGs dD credtto ; 
D;nda mas fucll do q.ue oa preYtsoes legtsln- feitas estas operações Je ~,edito, os respectivos 
tiVaS e orç~meo.tll.!-'ll>S fal~arem . p~r quaes- juros são então pn.~os pela receita ot•dina.ria.. 
quer cauS'l.9 unprev1~tas e 1mpo'a'veu de ser I 0 

sttperadBS. Nestas eondi~ões, ~ sommo. geral das despGz<>o 
M:ts, si não é do• mais pros~ero3, e raro tem vota~as p~ra serem feitas por operaç~es ~c 

sido o orçamento do no.so p:ti~, desde lon.guis- 1 credito n:' l pas,;a. para. .1 o:·çamcnto ordm~rw, 
simo;; an.nos, q11e teo.ha cfi'er~cido saóras, po- · P":ssam sunplesmente o~ JO.ros das opGr~ç~~s 
demos con!lat· em que o orçamento que uiscu- fe1tas para essas rospecttv~• despeza•. 
timos h" de ser encorr•do som de•Equi!ibrio 0 Sl\. AN'~II.ADE F!GUEtl!.A:-,-T:1Jnbem. a di-
entre a receita e a despeza. ordinaria, uma vez viJa ordina.ria passa. 
qa.e a.s desp~zas com caracter rept·odttcti,·o ou 0 Sn.. ULYSSES VUNKA: _Não ha. duvid~ 
eo:traordinarias devem se•· fei t' s por operaçõas 
de credito, csta.'h~lccidn a di visito entoe deapezn nenhuma ; mas o que eu disse :i cama.t•a foi o 
ordinari,_ e extrll.Ordinaria... seguinte: crue assim como o fom~eimento do 

exercito, pot· exe:oplo,só pôde set· f•,ito )'Ola t·c-
0 SR. ANORA!IE Fmt;>:IR.I.:- Ma; nós n~o ceita ordinnria, o pt·olongamcnto dus cstr;daa 

temos esta divisão. d·' ferro do not·t~ pUde s0r eH'acln:,do i•><lopen-
0 SR. ULYSSEs VtA.X~A:- A tabolla C. dcntcmente de rnccha ot·dinari~, pot· meio do 

C ê operações uo credito. 0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- A labcl!a 
juro, divida ordinari3. 

O Su. ULY>SEB VrA.NNA:-Mas as despezas 
podem ser e!u) ctu:>das por opm·ações de credi lo. 

O SR. ANOI1.ADE FIGUEIRA:- Logo ahi esta o 
debito. 

0 SR. ULYSSES Vu.NNA:-Mas d:i.·me liconça '! 
O que pas"" p~>ra. o orçamento ordinario não li 
a tot"lida.de da despez:< feita com as ditferent~s 
ruoricas dessa tabeU.., pa.s~a. simplesmente o 
juro resultante <le taes operações. 

O Sn. ANDRAn:E FrGU:tiRA:- Não se gasta 
pelâ tabella C senão juros, não ha co.pita.es ahi. 

O Sn. ULYasms 'llAt<N,, :-D:i licença V. ExJ 
Ila. despe~a..ordin:\ria. o despeza qur, o 110:s:':io or
çamento manda que. poss1m ser feitss com c.:rB
ditos ~s~:daes. 

O SR. ANDRADE FIGUEI.!LI. :-E' mll.l feito 
isto. 

0 Sn. ULYSSES VIANNA :-Não sei si é mal 
feito, mas sei que 6 ~ que existe. Das deapezas 
fei ta.s com credi tos especiaes e que são enumo
l'adn.s na tabella. C, pa•s~m simplesmente para 
o Ol'çamento ot·dino.~io os juros resultantes da~ 
oper.;.ções praticadas para serem effec tua:hs 
l!ssas despe2as. 

O Sa. ANDRADE FíGUI!rRA :-Não, s~nbor, 
V. Ex. está e.quivOcíldo ; a despeza é ordina;ria, 
IÍ. adopbmos no orçamento da agricultura. 

O Sa. ULYSSEs VuNO<A. :-Inteiramente de 
accôrdo. Va iamos no orçamento da agricultura., 
m.'ls est\l. despcza. tem o c&.r:>.etor de extraor-

Dnhi a diifct·ença entro :>s diversas vm·ba• 
que coo.slituem a claspoz~ ordin:~fia o o•sa~ 
verbas quo têm no nos•o orçamento um ca
racter Cl:trnordina!'h, o quo •~o enumer01!~s 
no. tabclh c. 

St·. prosidonte, em todo. " di.~cU'•:'to de um 
orçamento lcvao.ta-se sempr~ uma. ou da:u 
quo•tões prodominantes. Ne.~ta discussão teru-so 
lov8-ntado duas quesLiiea, uro.n referente aos 
impostoa de importação, e outril. rofcrent·! nos 
impcstos de exportação. 

Alguns doe o.ohre~ depubdos tondo em vista 
um grande desequilibrio entre a receita c a 
d~speza ordinaria, como o nobre deputsdo pelo 
12• districto do Rio de. Janeiro, procuraram 
augmen~ar os direitos de impol·taç.'lil. o n~bre 
deputado pela provi 10cia de Mi o.as que tem-se 
coo.stituido nesta camara o p·l trono das idéns 
proteccionistas, não tco.do sómente em vi>ta 
esse dMaq_ uilibrio, mM t~mbem o _que S. E>:. 
chama ammação ao trabalho nae•onal, pedm 
que os imposto> de importação fossem mais 
onerosos afim de que o trabalho nacional en
contrasse io.centivo, animação e protoeção. 

Mas que base têm os nobres deputados para. 
pedirem a aggra.vação dos actuae' im pcstos de 
importação ~ ! 

Og nobre• deputados sahcm que a consti
tuição de uma tarifa a~ faz 011 s~b nm ponto de 
vista meramente fiscal, ou sob um ponto de 
vista proteccionista. ' 

Sob o ponto de viata fucal, o legiolador tem 
em mira as ll.ecessidade; da receita de· accôrdo 
com o preço dos gen-1ros de consumo geral, 
attent~ a commodidade publica. 
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Ern todas as t~rifas que entre nós tiírn sido 
estabelecidao, temo~ tido simplesr:o.enLe em vista 
o interesse publico, abstrn.hin:io das vist:ts pro
t~ccionista~ tão apregoadas pelo nobre depu
tado por Minas_ 

Como, porém, quer S. E:... trdnsformar a tl
rifa fiscal em tarifa. proteccionista 1 PM·a isto 
exige-se um estudo detalhado, minucioso do 
estado das industrias quase quer favorecer corn 
a elevaçio das t~xas. Unde estão esses estudos? 
Onde se póde encontrar um:l exposição exacta, 
pre~isa, das industrias que ainda. agor-a. n~tscem, 
e daquellas que apenas se desenvolvem~ E 
~mo é que o nobre deputado ha de querer fo
menta,- e desenvo!ver ou•lquer iudustrí"',. gol-
pes de hrifa ~ · 

(R' a repcticlo s apartes, o Sr _ presidente ,-e
clama a; altonção.) 

Sr. presidente, no. constitu;ção de uma la:·ifa 
deve-se simplesmente elevar os impostos a. t:tl 
ponto que a natureza. e peso d~s ta~s não 
constituam. emb:1raços à impor La(,.~ d:! g e:nero5 
necess:~.rios ~o eonsumo. E! p!•eciso quG sé es
tabeleça o confronto, on que se ,-o;i:uaL'dem in
teiramente os dü·eitos do consun::.iJor o os di
reitos do industrbL 

Si u11:s. Ueveru ser favorecido~, os uu trus q uc 
constituem a m~io,- p:trto da popubçl<o, têm 
igualmente direitos, que devem ser acautelados 
pelo po:ler publico. 

Levunto.i sem medida econom.i~a as tadfas 
sobro os gcneros de. impor ~:~ç_ão, e vó:l YCI"GÍs 
como consoquencia não sd a alça dós sa1ario3, 
como Lambem o encarecimento deEproporcional 
dos goneroe necessarios á subõistoncia pablica. 

tismo elevando as ta::<as aduaneiras con1 fins 
1ncrameute prúL~>c~;ionbtas. 

De ma.i::, si algum-l. co usa. deve ser tomad!l. era 
consideração sobre todM as outras, é o bem 
estar geraL Levantai sem proporção as tarifa•, 
e vós tereis du~s consequencias : em primeiro 
log-ar o encn.recimcnto ox:cc::.sivo do. vidn., o alto 
preço do• g eneros , p01·qne V. Ex. Sr. presi
dente, comptehende pc!'feitamentc qu" não é 
da. noite para o dia, espaço snfficionte p>r• a 
elevaçl!o de tarifas aduar.eia~aa, que so desen .. 
volvem e cl'(!am indu~trias para o' productos 
dell~s obtidas poderem competir com o> JlTO

ductos importados c ab.'stccercnl en: ig-ualdade 
d e preços o met·caao _ 

Em ~egundo log;r.r ~ da.d::l um!l. elevação cxc(ls
siya ~as ta:ms, a rr!nda íis:cfll long-e de augmcn
taL· teria de decrescer, po~q uc o g•;ne1·o enca
receria de tnl mcxlo que o consumo toruat'-.sD-in 
diminu ~o, ::: i não d6ssc log:1r :to contrabando 
em alta escala.. E scri isto obra de patl·iotism? ~ 

Qu~ndo em i842 Rober: P ce l extin:;-uilr ~s 
ta~u.::; quo p::savam. sobre a impo~·til.çã:o dos ee
reaes, 3pezat da g-rande celea.ma leva ntada. 
conti"J. essa!'!. ki~ p~.rt· Íltt.u ress:.!S que crr.1.da.Inente 
se vi::m1 ~ml.O:\.Ç~<lo:;, e 1'01' tP~\diç.õe.;; inva ~cradas 
n't In::;1aterr~, ~llc disse no pai' lamento:- c O 
mttio:r conte.iltOJ.rD.0Iltu l!UC !·Otlcrci ter h'':5ta lu~.~ 
tr:.wad~ :l.qui serll la!Hk>al'-~nc qu~ um db. o 
homem , q11c vive do seu to·abalho, rccouhc
ccndo a baratcza da alimcn\ação, ~ modicid•rle 
do preço dos commodos nec.~ssndos á vid:t, b~nl 
dirl o lJ.1CU uomc.>') 

Folir.os. senhoi'Oõ;l, s~r;'io os osta.dist::ts que pu
der.•m l*C.S:Cl'YD.l" p.t~·n. st IICSsa.s luta~ n..~p!~rn.~ d:... 
\'Í<h p<lhlic: a .aLisüçãu inti:na, 'i"o ltobcrt 
l'~cl rosCl'VaL~\ P'L'a. si ! 

n Sr~. A~J>lU.oJ: FtuUF.Itl.\. tl.i um apa1·to. 

E .>cru islo o '1ue q1wr o uobru tbpuLa<lo '! De 
mt~.is, êEJ.S!I.s taxas protectOl~:J.s: d(!vom ve!"s~l.r 
unicamente sohL"c: os p.roU.uctos mnnut·~~~u1·a:los 
ou igualmOllte sobre os proUuctos a.;r·icotls? u Sn. ul.YSSES VIA~"X,\:- Dir. o noJJre ti C-

Si não hã estudos f~itos, si nfio llA tlm cxa.cto pllL:u lo p~lu 1\.iu tio .hnoi,·o 'JUO dr;VCIU03 to!Jlal' 
conboeimc.nto que.:.· do estado d;.l.s industrius1 cru conb:hlr.:l'a.çio 1 l)Ol~ meio de nm J"~'ginu~n }1M
quer do custo dos lii"Oductos uacion~cs, pa.!·a tcctm' 1 o c~~o.Uo d~'- nos:;n. m:u·inh:l morcauto, ~:'!o 
se poderem €Stabelecer t;J.xaH, que sobrcc:wre- sohrcc:u·reg.lCb reb.l;i de 1802. 
guem os gencros de importação aúm de c1ue Senhores, cu não que,-o instaurm· processo :l. 
com essa 5obCi\!'ô'a Je impo5tos os genGros. m1.\- C3 (5S. lei, mas untes da lei. do 1862 o c;;;t!l.do da. 
nnfa.cturados entre nós ou ngricol:ls possam 1uariuhz. rucrcn.r.t-~ não e:-~ prospero, o _s ~ria. 
CO!':lpetir vanta]osament') coro os genero;; im- assumpto dt1 gr·:t~des investigavúes reconhecer
portado< ou sobrcpujal-os n• lut~ da õoncur- se até ondJ ec dú-igir "" os o11'eitos dossa lei, 
rencia; si por as.~im dize!- nada estd f··! i to ne~Le que S. E:~;. accJ•~-
sGntido, como q uer o no~.11"~ deputado que S.-:l- Ett poderÍ:t pc.rgant ... ::.r a.o nob~·e deput:1do:
elevem os direitos de importação simples- !lü$ Esta-los Unidos, onde se terucons ti tuido um 
mente na discussão d~ um orçam'nto e a ;•re- .sysLem'' d-~ alta protecção pal'o. a mm·inhn nacío-
tsxto de protocção ao trabalho nacional~ n,.l, quaes tê:u sido o' ,-o•ult~dos? 

Quando fór iniciado. a dlacusstio d~ ta:rif:1. QLLando se :'l.Ca.bou :1. guerra. t1n sl)pa:r.tção~ 
:uluanei l·a, que está sendo c:xecuta~Ja provis-:l- tanto a. ma~inho. d.c gu<H':a, con;o o. rua.:-inha 
riamGnt()~ será. ossa 11. occ.asUto opportunft. em mcr~an~e dl;S E::L·Hlos Unidos. o:!Sta.va.m gt·ande-
que se r.~c?nbeç:::. quaos as indust1•ins 2uo d~- went.e desenvolvírb.s ~ floro;)ccnte_s. ,. ~ 
v~m ser autwuda'5 .. quaes a.s ta~a.s que sao bm- Fo1 em con~cquencul d:1 elevacp~ de .t::u uas, 
xns c qu~~s ~quQ-llas que: dev0m F>cu· e.lcv~das; ele impostos_pos:ulo., sobre :J. m3-te~1~ prHn:J. que 
~ntcs dessa discusslio, que d~vc ser ampla, e ~ construcoao n:.•:ol dos Estados Lm~os solfrcu 
na qual podem-:<e me:lir os dous sy3temu:J, que grande dopt•essão, c dcu-so o segmnte resul
aind~ hoje pro:uram . dominar D wundo _ eco7 '! ta.do _: em l~~a.r dos n.rmndoros . m~ndara-m_ con
nomloo, sem 1nquer1tos numerosos, nao .ro.o st!"?-lr os ~1v1os nO'S Estados Un1dos, on~e a ma
sobre a situação c custo d , p<•oducç<io dos g-1- ten~ pr1m"- o~a robcarreg-ada de !mposto& 
ner-os :l.gricolas; que são similares de mui_to3 enorlll_cs, prefertram mandar eonstrUll-os n011 
que importamos, como so bi'G o estado da• m- estalen'05 _da Inglaterra e da F:a_nç~, onde "
dustrias ainda. pouco d~senvolvidns em no~so construe.ç•_o n~val não estava SlljClta "-" a.prc-
paiz, nó• não poderemos fazer obra de patrLO- go~do refr1men protector- . 

v. vr.-28 
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Eu nio pretendia fullar neste assumpto, do H~, porém, Sr. presidente, na questão dos 
contrar1o tra.r1a um quad.•o es~'l.ti.~ tico,pul>licado impostos de importação um ponto, para o qual 
ainda. in P·)UCO tempo pelo EcoHo,nist , de o u chamo a a\tonç>o do nobre presidente do 
Londro<, no qual se demons\.·a o est.<l.1o JJo . consolho, miuist.·o dos riegocios da fazencl.a.. 
resccnte da marinha d'pois .. da. "uGrrl e o de· Eu penso <[UC as tax:as de imp~rtação pódem 
ploravel esta•io actual, duvido :i> ich altamente ter mai s incremento e produzir mai~ com 
protectoras sobre a. ind~stria d:~ cOtJStruc~o 11ma li.~calisa.çào mais severa em sua cobrança. 
naval. l'l.cfiro-mc ao contr;J.b~ndo que se faz em larga. 

Senhores. Jev0 .c onfess~r que, usando destn escala · na frontc,ira do sul. ~e. ta. camar~ um 
linguagem, .não sou liv:•} c·uabista CJ il'L toda n dos nobres deputados pela p rovíncia do Rio 
exteosão ·da palawa; penso masmo que as <JS- Grande do Sul levaJllou ~questão d e uma con
colas econom icas exclusivas ~ão muito pari- venção adu:o.ne ira enlt•e o Brazil e os EstadtJs. do 
gcsns. (Apoiados .) Rio da P rata, e no >cnado o illo.slre ex-minis-

Não sou, consequen temenle, livre cambist a. tro da fazenda, SI'. Affonso Celso, referiu-se á 
orlhcdo~o, mas não posso aceitar e inclinar-me necessid:lde dess:> con\"en ção ; mas nem o no
A escola daquelles que, a pretexLO de quurercm bre depnt.a.drJ pelo Rio Grande do Snl, nem o 
desenvolver índustrios, n11libs .. das quMs nito nob1·c e:sc-mínistro da f aze.n<ln diBse 110bre qne 
e:cistem, outras que não t<i:n elementos de b.?.ses essa convenção aduaneira poderio. 
vida, querem f.~t·ir o cons11m!dor por meio d~ ser estabelecida- Creio que, não só o governo, 
taL.'IS excessiva•, cobradas n.~s alfandega.~ . como a camara reconhe~e a. neeessi<lado de s e 

Nestas condições não aceito a escola. da pro- regularizar '-' situa~.lí:> da f,·on teira do sul com 
teeç:lo. relaçio no oontrnbo.ndo. 

Si ha, pJróm, in dustrias, que L9m clemcnk>s H11 algun.~ .annos discutin-so esta. questão no 
de vida. em si mesm!l..~, que se pôdem doscn- parlamento , c om 187i, er~io ou, foi vot~da 
volver, çom capitacs accutnuln.dos , siro.pllls - au Lorizn\liO ao go\'Crno pnra cstaOOle~f.!r umt~o ta-. 
mente devendo o s eu pros~nto c futuz•o tomnt t·if" c• pccial zJ:o. proviudo. do Rio Grande do 
incremento pot· um certo favol', por um cGr"lo Sul. 
bafejo do poder publico, O\t c om t>rclton•lo ; Em 1.878, o nohl'·l o~-ministro d:l f:uendn, 
mas crear in<lustrias, t•·ansfot·roa t· urn p::.ir. tlc Sr . Stlvoi•·:c Mal' Lins, confeccionou uma tarifa 
ngricola \Ja.r,~ industt·ial ~ golpos de lariC•s , com dil'oi to• diilo l'fl lld ac.s, rogubllClO 11 impm·~ 
aelto <iUC ó uma t rmtativ~ ""'ito pot•igo~~. t~~i;o <lo gonot·o• nua nlfunrlogaa do Rio Gr;mdo 

o Sn.. ANnn.,oo: Fwup:m,"- Niio W> c(Jnlt-. o Porto Alo;;re, n:t pl·oviuci~ do Rio Grande 
que nin~~cm pretenda isso. ~u Sul, c na do Corut~tba, M ~c Mato 

~ - Li r·u~~~- P :ll':\ comu:~ta~. po;·cm, Q~ offoliOS doeRa 
O Sn. ULYSSl'! VzA:o; ,\ .'-:?lias co~l"' ' 1'10- t:.it·if" dilt'orl!ncirtl, co1n roll\çüo no Rio Gi'U!ldO 

rem esso systo.ma protocct?nutn a tfr·•o ~raiiSO ,10 Sul. inunoJi11tnmon tG nltopublica Or•iontnl 
om nosso p1.1Z, q uantlo ""~ n(to lcmoH mrltt~- 0 , ... ,.u i ~'"' u""' uovu t:lrii"' c0111 taxas •nuil.o 
tri~s d ceon>·o!viJn, ~ l ll •~lloro• o lo IJUO UM •tHO r•JCi ~l iam, de modo <r Ue 

O Stt. :\L:\U:!IDA P~r. nii:ta,\. :- (J•J · ~ •· ~mos, cr.>mo IJS oífuil-1 ~ '1UO so ti nhn.m om visto. dr)Sappn.t•c.:
tcb todo• o• p~i•os :ldinnl:vlo, , ine lusivo n pro- cor:uu cvmpbtnmonl·1, pcll\ di rn in uiçilo doa di-
pri:> lng-lntorra. (Apoiados.) rei toa n" uovn ltl. r ifa ola H.opubl ica Oriental. 

o Sn. ULY!lll~ VHNN,, , _ Não me com- Não é sd o Br:,~ i l "u~ reconh~ee a necosei-
dade do nma couv"nç:io adu.--.neira. A Repn

p rchend, u o nob•-e d·,putado. O que ou lliio blie:l Oriental 0 i Republica. Atgentina tam-
quoto é que se faça umn tarifs. Clclusiva:nente bG;n 0 j nlga.m. neeP.,<'tda . Tenho aqu i 0 rela
protecci.onista, pa.ra canvm·t•1r v l'"'iz ern indos- lorio do min istro da fa.z~nda da &ep11büc:a 
tri~l . Utn paiz não ó i ndustrial ou af;>•icob 
porque 0 quer ; são as suas condições, e 3 BUJ\ Argentina aprésentado o · anno passado :10 
b istoria, é 0 seu solo, O seU clima, que O COn- COI'Igresso pelo IIIÍnist l'O da fuzenda. de então, 

· 1 o Sr . Sant iago CortiMz, e n esse reb.torio se 
~tüuem agrico a ou i n:lu"tt•ial. T11do que não mostra "' neces•id~de de uma. convenção adua· 
fàr isto, tudo que não fór d~r incre~nento ll.s neira. 0 Sr. conselh eiro Alfonso Celso 'de
condições p'i.·eexistemtes, sed. forç~ r as consll.S ; 
assemelhar-sc..ia a pretençiio de se qtlorer dcs- cl:>rou que quando exer ceu .o cargo de mi nistro 
viar 0 leito de um rio por en trc ba~·ranco!. do. fazend•L estabeleceu as base• de s oa eon-

•enção, mas que a .e ntabolaçã~ dessas ro.h-
Sr. presidente , eu penso que tior emquanto. çõos n ão eontinuoll e ·q ue 08 paJ!eis devern oxis

e a prete~to de protecção ao t-rabalho nacion::l , tir nn seeret;1ria. de miuistorzo dos ee\r~c
os impostús actnaes de impor tação n[o . d~vom ~~iras. Eu n ão peça declar.tções a.o g-overno. 
ser augment.ados na confQcção do Ol'çamon\0. Podom <>>:i>tir relaçõe~ entabob.da~ ; pódG oxi•~ 
que e~tamos discutindo. th· t roca de no~\S sobra e<ta questão. r; o go-

A \ârifa que está em discussão quasi q~e ve rno julgar necessario guardar resarvas sobt·e 
a.inda não produziu os saus fi· a c tos. Y erd~de á ossos not•s. Diz, . p~r<ira, o ministro diz. fa
quo, eom (l()ueas modilicaçõos, elh• foi c:Llc:Wn. t enda dn. Ropublica J.rg-ent:na o seguinte, quo 
sobr~ a de 1874 ; mas, em todo o ca. o, com ~s tradtl7.irei, mas que publiea.r.~i em origíli~l no 
modificações nella ost:>belec iJns, n ós não po- meu discurso (18): 1 
der•;mos lav'ln tar as ta :>:as do lia constao tcs, " l\1ny pooos paise• ofrecen indudablemecte 
sem que procuremos conhecer com preci~ão o I mayores f;\cilidades que el n11estro para el doa
estado. de certas industritl.S, par a !'• quaeR o.~ pacho clandestin o de mereadoriu suja tas. nl 

· nobres deputados_ que,em taxas mata eluvadas, pago de algun dero: ho, rbda la gr.>.n eatenszon 
•eb o ponto d~ vista proteccioni$ta. de nuestraa costas, l&a _n ingunas difticuldM.d-1 
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d~ los ri?• interioros par~ ser surcad,>s por I vençii:o ndu~ncira, sobre que b~ses pode clla 
embarcn.ctones menm·es y sobretodo la cRsi ab- ser estab~lecida ? 
soluta carencia de ~lemenLo", c?n. que cuent?m V .. E:s:., St•. prcúdentc, sahe 'JUC, pela con
las Adn.a.nas pa1·a SJercGr unu. Y1gilanc1a. ac ttva. stltUlção do Imperio, o~ tl·at:.~dos de~ta natu
y efica~. reza, qne forem cebbt·ados pelo governo, 

A' est~s cauzas y uo ~ outc·as, se debo la falta porhm sm· concluído< e produzir ofi'eitos, in
de UI~ au!nentD proporClona1o en b I'Cnta, con dapendentemonto de autoriz~ç;ro ou ratifi
relacion á las ~ecess1da~Ies y consumos en l~s cação do po.ter legislativo ; mas, si 0 go
pueblos q11e b~nan los rios Uruguay y p,"··•n~. vemo não tem o uever de sujeitar esses tra
aun cuando pudbr~ atribuirse rlm•;J.nte el ano tados á r.\tifi.c::l~ão do pfl.rls.mento, como no.s 
i880, cn una pequ~na pa:te, ~1 axeso rle \l .• õBO casos de cessão ou troca de tcrritorios, julgo 
baltoa de mercadorias nacionalizadas, espedidas que ao gol'crno não será indiíforente ouvir, 
por la Aduana de Buenos-Aires con destino a ainda que e,n dell~te geral, a opinião do. ca
aquellas otras. mara, uma ver. qtlO a do orador q_ne neste 

Se;:;un dstos suministrados por la ;\duana de mowento occ,pa a tl'ibuna é por de maia · 
l~ capital, el des:,acllo de transito de mct•co.do- desautorizat!a (1uío apoiados), po.1·a. com elln 
r1as, que ba aumentado notablemente en el ano po1er nprecinr a necessidade de um:~ convenção 
ultimo, y que eu grn.n p~rta fué p~dido para aduaneira, c fixar-lhe as bases. 
puertos de! Estado Oriental, Pam~uay y Senho~e•, .o!Jre q•.tatro ba<es se poderia esta
Brazil, situados a.! n orte de la República, no belecer um~ convenção aolu·meira com os Es
o~ presunnble hajn tenüJo Juga1· su arrtbo total tndos do Prata, afim do üupedü· ou, pelo menos, 
ú.loa puntos de su destino~ siu Op Brarse antes ombaraç:t.l' o contrn.han,Jo pehs fronteir:1..;; : 
ó dernes introducciones cb.ndostinas á nuastl"O {.a esta.bel-">!Gr, não um1. conYGll~·~O n.du~n'J it-3, 
tart·itorio, las cualos sin un ConDe;ti" arluane;·o m~s uma ~ssociação "danncira entr~ os Estados 
con los E,t:.dos limitro[lhos, que diet•a. ]>ar ro· do Prat::~ o a província do Rio Grande uo Sul ; 
su!Lndo 0l cambio redproco de torno-guias, cs. 2·• igualdade rle tlrifns, ~ semelhnnÇ'). d~ união 
mui difi~il sin~ impossible ovi \al' que se lle\'Cn postnl; ~· o systcmados torn<<-gt<ias ou gai~., 
a offecto. de rctómo, rle que falbu o Sr. Snnt\~go Corti-

El '_lliniste1·io se ha preocup:u:lo on rn"s do una M7., mlnistrü dn fazenda dn Rcpublica Argen
occaslOn do e.1tos hechos y ha tratado de cort<'w in"; 4• finalmente, o livre tr~nsllo <lus mot·· 
e~tes abusos, que pcrjudica,I notablemenL.-, a ca•loJ•ia•,fic:.ndo elb~ sujeitas apo11nB a diroitoo 
FHtco, poro de.~gr:1c_iada.monte (!Ons.i.d·~ra.eiD!lês dinbranci::cs, como se pt·~ticou n~t All~.~m:mha 
de otro orden y Jus dlficulda,(cs por qnc lm :1.tr:~· pot• ocen,irro de ostab~lccCI·-so o Z ottwercin. 
vessado el pais uHimamento han irnpodid~ A pl'im ·it•a bas·1 n1a p~1'ec·J difficil, si niTo 
la terminacion do C9íltL~~~cloncs cu::i c ou.. i u 1poss:i~cl fh~ ser l-:wad;t :t c~IOL~o. N:1. Rurop:t 
C!l~tiàcts. nt"'li-lHlO, anelo esta CJilOSLlo LCnl. sido tlisc.uLit.b., 

Sin embargo, no os este clunico t'GCUI'SO plt- cU" ~in<hjtz sob a Curmt~. do umn :tspirt>ç~o 
cslo en lll'ati<:a pO!' los COIÜI':J.!J.m,Iis~~.:; pa'":' vaga o Lah·~" ut .. picu. Tom sidu, u vot•tlnuo, 11 

veriilc<~r com oxHo :;us op·~mciones. Ltt< aspa· idca <h aS$~Cia~:1o au~·,noir:t •lollati<ln pol~s 
dieiones que CO!l pr,>ccdoucia <hl Csl,•anjCl'O publicistns O ~LÓ par CO!lg'l'OS.IOS BCÍOntifiCOB, 

pr~cticnn lo' lill!JUCs rlo •abot~ge, impnrt"nrln mns ost:é muito longo de sot• tr:.dur.ida om 
merc:LdOJ'ias <]UC mnniftc.~~ln en h Aduan:~. do fncLos, t~nto m:ds ~uanto os povos que consti
.salid:t con do~ tino á las ultimas 'lolli lor:~l nt·-· tnam n l>nt•upa ConLt•:•l, oudo clh tem sido do
g-entino~ constituycn tambien unn. amenazn bn.Licln, esl.ã.o s(~ paL•:l.Clos por g-t•andes i_ntetGtoscs 
constante, pOL' la carencb <lei control, c1uc p()liti i.'O :.:t .oncoTltl'allos.p ~r po.ixtíos nn.cionaes,q.ue 
vendria á estabelecersc por las oatipul:lcion0s n.!o podem set• sopitorl:\s mesmo pela solidon~-
de una Convencion aduanera. dadc Jos interesses commet·ci«es e industrines. 

Este pclig;•o se ha trMado mientras t~nto de Eu não t(Uct·u cit:u·, Sr. presidente, o~ publi-
evitar, paJ•a diminuir asi los pcrjuieios que cistos quo se l.êm oceupado d9sta questão; re
hasta hora se sufren, y se ha recomendado à los corda apenas um~ exee1lcntc .monographia do 
consuJeg de la Republica el envio imediato de Sr. Ricardodn Kauffmannpubhcada ero França, 
informes, espresando las sal idas d~ los buq_ues. e que te1·e grande publicidade na Allemanha. so
cou cspecificacion del destino à que sJ dirijon bre u conr~niencin de uron (l.ssoeiaçõo adu~net- · 
y la rela..e:ion, lo mn.e. cirr.nn!óõbn~iada. po~úbJc:=; r:l. }Jm•:i. os pavor; r!a Europa Central ; mas~ coroo 
del contcnido de S'.t cargamento. Por est0 me- disse, acho estn base de difficil, senão de i~pos
dio se facilit1 la vigilanci~ de C(l.da uno de lo! sivel raali7.ação n~ Europa, ~uonto m:ll~ na 
buquos importnuorcs, transmltiendo .t lo. vista Brw.il, havendo contra nós mndn a sogumte 
de Jns noticias consulm·~s instrucoioncs :i los diífot•ença : que cm·.1ua!'to ll"- E.m·opa se pódc 
administrndoJ•es y rcceptor~s o mand:>ndo un estabelecer a nssociaçao ad'·"'ne,rn po~ p~tr.es, 
inapecto: de rentas, cuando la importancia de! entl'C nàs clb só podorJa ser os\a~lectda. ~c_?~
c:..ao lo req uieto., u.mn. provint:ia. e do.us E.stados. pomt\lS, ?' d1 V1sa.o 

Estas son Ias causas doi contrabando en la das !'onda• aduano1rns eó poder1a ser fetLa com. a 
Rgpublica, y basta una ligera ojearh d~ la lei maior dcsign~ldade, um~ Y_ez _q~e nãn. ~ver1a 
de aduana para convencers~ do que no existe lJ:\Se solida para uma <lL~tt'lbUl\aO equüallv" c 
entre no~tros la que en outros paises debe su igual. . . . . 
orijan :i una cl<mtcla i.mp~sicíon. » A. Repubi:ca Argentllla. poree\le d~ direitos 

M:1s senhor''" s; nao só por parte dos E$- de tmportaçao c~rca da 22.000:000$ , a Repu
tados do Prata, ~omo tamllem por parte do Im- blica. Oriental ~2.?00:00)$, arrerlondando algo.
perio, se reconhece a nacessidade dessa coa- riamo;, ~ pr·)!'lllCta uu Rw Graude do Sul tle 
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3 a 4.000:000$000. Como fazvi' a divisão exacta.l pelos Estados do Prata, ou que idas dessa 
e propor-donal ~ntrc as ti'O-> pa.;t;.; as~och~as p~·ovincia .en~1·em z~mssas :Gp~blieas, paguem 
d~ renda proventente dns taxas (;e tmpo~La<;<>O ~ so;ae!Lte c\t1e1tos d~lfcrenc':J.'ls, devDado, na · 
Sogundo n. po;-.ulação? XP.:m ~empre n. J.?Opu- e . ..,taçi;.r, adllaneiL'J. do parto e;n q_uc tiverem 
la.ção guarda t.una exn.ctn. conespondanc1a com <le set• entr0gues a consuxno, set• com.putada, no 
o. importação. Isto do~ade da dens\do.dc da po- p<>go.mcnto definitivo dos direüos,a tal!:~ já page. 
pulação, habitos de v1da , estado das industria.~ Haveria assim eompleta reciprocidade, ueando 
e de outras circumstaneias varias e co<-"ple:s:as. garantidos os intfrressos fiscaes. 
Segando o. somma o.rrc~ndada '! Dosappo.rece~·ia ·O qua pro:nove o contrabanlo é a cliffercnça 
o co.racter-da as>ociu~[o. N:Io h", po;s, h~ se do imposto, i~ to 6,1 o pau em que primei
certa; a .:.ssociaç~o não pode,·i"' ser ox-9cu- ramente t?ansit<>. a inercadol'ia est3-belece um 
tad!. imposto m>1ito menor do q 11r. aquelle para. o q aa ]" 

A segunda base, Sr. pl'Jsiflent~. qlle ó a que ella se destina. Desd<l quo esta~clecermos opa
consiste na igualdade das larifas, :t s•lmelhaur;a g-amcnto d~ simples direi tos diff~reuciaes, o in
das tuifas pO>taes, rnü' _ e;::equivel do que a centívo do contrabll.ndo desapparecerá e dar
primeira, ci, entretanto, difficil de ser posta em se-á não só l'cciprocidudc cnl~c o lmp~t·io e 
pratica. Compl'ahende 'V. Ex. quê iguala!· h- as republicas do Prab, co~10 uma cxacta fiscn
rifas de alfandcgns entre paizes dilf~rentes é lização dos rcnc1imcn.tos aduanchos. 
causa difficil. Pôd·~-se igualar a tarifa -postal, A caroara comprehcnde que est.n. solução, 
como fez o tratctdo de Berne, ampliado pelo de que a mi:n pn,·ec~. proferivol, póde offereeer, 
Pariz, ma.~ a tarif« aduaneira., que uóà.e ser entretanto, desvantagens, cu o reconheço. 
est~belecida sob o pollto de vista lisco.l, ccmo A vodficação da preferencia ou rejeição deve, 
sob o ponto de vista proteccionist.a, varill.!ldo de porém, depe11deJ' <ie dados estatisticos, consis· 
pair, . paiz, não póde s 'l' igualada outce i\S re- tentes na comparação da qu"ntidnr1e·clM tnr:J•
publicRs do Prata e o Rio Granrle do SuL cadut·ias <jtle pela nosso tecritoría transitam 

O SR. A!>.-nll.AnE FrGUEIR.~:- Põde; e t;>nlo 
já~ha uma tarifa. dilfcrencial para o Rio Grande 
do Sul. 

O Sa. VLYS$ES VrAX1'i'A:-Pode, mas ó diillcil 
pelos int<:re••<>• do Broz1l com r(lbç::ío no Rio 
Grande do Sul e aos dous Estados limitronhos. 
(Apartes.) · 

Póde, não l1a ànvidn; mas po<l01'-s~-ia che.;tur 
a. um o.cc<mlo sobre to.l ))~se ? 

A Republica A1·gcnlin~ toni t~rif~s muito dif
fcrontea das nossas, tem-n'ns mais .(:'r:J.Yosas em 
relu.\.ã.o a ta-xas ~ubrc l:On~umo, <l.lÜut 1los im
postos quo- pesam sobre o tt•!l.naito. 

/'. te.~a sobN o comunlD, com~ di~5c, ó mais 
gravOS!l quo a nosu, o nosta~ condiçõc" :~bri
riu. mão o go"l'nrn" o.rgcnti.no de p:wt~ do [,,_ 
postos, que lhe <lilo cerca d•l 22.000:000$, po1· 
amor tio n:na convenção M.un.noir!l.1 

Sr, prcsiden\e,atc•ceir!lo base, que ó a estauc
lccid~ volo Sr. Santia;:o ·Cortinez, no topico do 
relatot·io,que h~ po~co li, t:i a verificação por meio 
das guias de rotor-no das chegadas das merca
dorias no porto -para qlle tiverem sido despa
chadas nas alfand2gas da Republíca A1·gcntina 
ou do Estado Oriental, a ordem ou em transito. 

Esta solução, pot·érn, deixa n. questão em pé. 
Ou a t~X<l será. 1gual, ou nicnor entre as rcpu
blicas do Prata e o Rio Grande do Sul. Dada :1. 
igll!Lidade da ta:J::a,não ha questão; mas si as ta:<~:as 
nessas t'cpublicss forem inferiores, a• merca
dorias não serão dospacllada.~ o.m transito, lllas 
pn~n consumo, de rn~rlo ~nc ela.nd~stinamcnte, 
" ,., r.lnntlostinidntlc iJ o elemento consthntiv0 
rlo contrabando, essas mor:adorio.s s~riio intro
<lnúdns com <lespncho <livcrso do sou verda
•lr-iro <l~stino. 

Na minha opiniiio, s ... p~csidtlnto, n soluyí\o 
. qui) menos embaraços fl(f"rcce á a '(UO :J.ssont~ 

no line tranaito dn nt0rcru:lorbs, ficando clla.s 
apenas ~ujei\as a direitos dift'cronciacs, ou, com 
m:<is exa.ctidão, a impo•to• complementares, de 
modo <jUe as ro~rca.dorias 4ue entrarem n~ 
proviuc1a do Rio Gran<l~ _do Sul transitando 

co•n destino :is rcpublicas do Prata com a que 
dcs'a pt'OC<C<Lncia recebemos. . · 

8ssos dados est~tisticos não os possuo ; nlí.o 
cons to.m dos papai.~ pu blicos q ttG consultei ; 
só o governo puue tol-os. Essa ditrerenç.a, po· 
rém, não dove sor g-:·aniio, nmu. v~z quG, o.lém 
da apt·o:ürnação do; territot'ÍO$ do interior, 
cujas rolf\<;.ües commerciao:$ se confundem, os 
frete~ das mercadorias Gstrang-eit·as, que eon
stituem a 11os~â como a importaçiío dos EsLa
dos do Prata, devem ser menores pul'a a pro
víncia. <lo H.io Grando, melh01·uclas as condiçüos 
Je sua barr~, do que po.ra as l'opublicas viú
nhM, o quo dal'i:> am resultado um aug-manto 
<le nossa importação ern tr~nsi~o. Qualquer, 
po~<im, qM BGjo. a solução profc~ivol, t:i pl•cciso 
r~;:;ularisat' qu~nto antes u :;ituo.çüo do com
mcrcio na fronteira do sul, não só pará rcs
gua~d ut• e proteger o commercio honoQto, q ne 
não·]1ud.e competir com os que fa~em do contra· 
bando elemento de furtun.n., como para fisco.Iisar 
a renda aduaneira. m província do Rio Grande 
do Sul. 

Sr. ~residetlte, já q_ue me refiro aos in teres. 
aes comroerciaes, t(Ue polem e devem estreita
mente lig-:.lr os Estados vizinhos com o nosso 
paíz, permitta1n-rue V. gx, e" camar" lJUC 

emitt<t o1,inião sobro as quest;ões poliücae, qM 
podem sopat·ar-nos ~ atirar-nos em lutns sa.n
g~entas, a.o envez ·desses ~crtamens da paz, em 
que só o trabaib.o .e o engenho humano de~ir.m 
figurar como comb~tentes. 

N;io acre<lito em um:. g"•lO•·r~ imminon te com 
os Rossosvir.i.nbos do sul, c quanto mais impo.~
si vel nos p~rccer IIL~ie diíli.cil elll>. ser~. Exi
stem apenas estremecimentos, cs~remedmentos 
que podem e que devem desa.ppa.rece~ com ttrn 
exo.cl') eonbccimcnt.o -dn.s ·rel~~õc• que devem 
ser mantidas entro povos viúnhos em bem da 
paz, om bem. dos mcalbo~amento.'J moraes e ma.
teriues, que devemo.~ fomentar, quando não só 
o nosso paiz corno a Republica Argentina estão 
clcstiudos a promover e adianta~ a civi!i&'lÇ1ío 
no continente Sul Alllet'ÍCilno. · 
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Si esses estremecimentos tomarem corpo, I Declaro en i874, en documentos oficiales en
acredito a~nda, Sr. presidente, que não chegare- treg~dos ~1 dominio de la publicidad ~ esu r 
mos ao ttt~te r~ curso de cortar as q uosroeo, que resuelto c_on trat!'dos ósi~ ellos a terminar ~odas 
se possam ag1tar, com as :n·mas. Quando se las cucst10nes 1nternac1onales por el arbitra
esgotarem todas "" possibiLidade s de um accôr- je »; y fiel à ·essas decbraciones lo :ldmitió cn . 
do po1· iniciativa de ambos os paizcs, :.:.inda 1876 parn dirimir sus controve1:sias con e! Pa
nos restm·a o recUl·so do a.t·hitramentD, de mo(lo raguay, àespues de una. dibtad• g uerra, em
a..r~aolvet· com vantagem c com honra as ques.... pciiada por raúonesde honi'!l y dê s(lguridad y 
tões IJendent~s ; e, si o :u·bilramento já foi por en la que sus armas y las de sus aliados dodü
nin empregado com grande successo em 1tlü3 naron completamente los avances de aque!la 
por occasiiio do confiicto com a Ingbterr~, tendo naeion. "' 
o t•ei dos Belgas sido con,tüuido acuitru ne,.a NesLa~ coutl.i~iíeo , Sr. pl'esiu~ute , estabele
questão, i>" Repubtica Argentina, pot• sua vez, cido o arbüramen to como ponto fi!'mado do di
nõo só eru. tratados solcmnes como em peças rei to intc: nacional d~'l uella rcpublica ; tendo 
offi.ciaes, tem estabel~~id~ o arbit~·amcn to como elle sido praticado por nós e por el!a ; por nós 
um ponto do seu dn•e1to mtemM10ntt1. na questão coma lngbtéwJ., por <Jlla nas qucs-

Assim, quando oe discutia em 1875 no cou- tões com o Chile, como não poderemos a -::reditar 
g~osso a lei ostabelocendo ama l inh a- do co:n.-. Cjt1C esse ::t.rbitr:.unen.to será n soh1~ào necossaris. 
mnnicações entre o porto de Bnenos-Ayres c rtesses confiictos que se possam abrir entre o 
a"! costas da Patagoain.~ C{lm - csea.la ao SuL do lmperio e a H.opublic:1 .Argentia a n.~pr-opos.ilo 
rio Santa Cruz, a leg~çiio chilenr. formulou do< limit0s do t~rritorio d(IS 1\isgõcs, caso os 
um· protesto, qu;; foi renondo r1uando o ;,oder iatuitos individuaos de um~ soh<;~o p:~cifica 
exoautivo publ icou o decreto leg-isb tivo. Tendo sejam i mpotentes pa1':t consogui!-a '! 
o g ove1·no chil~no do.clr.rado posteriormente quo Aqudles, pot·êm. que es tremcc~m em exceB-
o ti'Mado do. i856 g~o.rnntia uma solução p:~cifka. si YO amor patriotico. ainda que muitas vezes 
à questão de limites, ~ Republic~ A1·gentin~ imprad,nte e pr:rigoso, dizem ([Ue o confiicto 
retorquiu que cst.nv~ promptn. a continu:J.: :~s ontt·c o lmpei"io e a Republica A.rgentiuo. nilo 
negociações o a acei tar, Ü e!las não p;•odu- scra abet· to pelos 1Íll1ÍCCS do territorio das l\!is
zissem resultados, o o.rbitrum,!nto est.ipnl~do sõas, mas p~la.~rnbição ch Hej>uutioa Argentino. 
em i856,aceito pelo governo argentino em 1873 nn constituiç~:; do antigo vicG-reÍnado do 
I' parnlys,do·depois de 1874,por falta'clepockreo P1·at·•· 
do enviru!o chileno. A co.m:~m sabe "quo feliz· Eu não aoJ·cdilo, senhores, n~ rcstauraçiio 
mento esses conflictos, q ue ameaçaram a paz desse antig·o vice-reinado. As fronteir~s gco.. 
entr3 o Chile e n Rcpublica Argetttina, foram graphicas desappareoem com as ruodii1caçí:íes 
dissipados liGia inte:·ven<;:i(o limigo.vcl do on- crond"s po1os acontecimentos hhtoricos, conLra 
vindo dos Estados-Unidos, em bom da frnterni- os quaes serio. m~is do que f•:n<Jsu, seri:~ ~icli
dnde :.moric~na, 9uo elevo sor oxlgid:. corno cu la q llalque~ rebeldia. Nao ;~ria lour.uu '' 
regra de nossa pohtica internacional. rest.~w·nçào do imperio de Carlo,> V nn. Hes~a-

Além disto, Sr. presidente, em uma oelebr., nha, "" antigas fronteiras francezas do 
11 recentiasirnn nota, quo tove grande curso nos Lu i-. XIV? 
Estados do Pnüa. a do Pacifico, c assignada pelo O vice-rdnndo estabelecido J10r Carlos UI d~ 
Sr. BerMrdo Irigoyon, ministro das relações lkspanha, per cnrta de 8 de A!l'osto de 17i6, 
Ol:teriores, cuja posição na R~publicn. A1·gon- em favot• do celebre tenente-general D. Pedro 
tina, e cujos cJ·oditu• """ o• mais devndos, o Zobàloa. ê hojo do clominia d~ b.jgtoria, mM, 
quo e~erce na politica darlucllo pni• ~ mai< qmndo fosse exacta essa ambição da politica 
extensa e ~fficaz influencia, 5e estahelcc<Ju o nrgcntica, como ao podel"i.n. dar:~. reconstituição 
a~bitramento como um ponto obrign.torio do desse antigo .,;:ice·r~iun.do ~ Ou_pEla conquista. 
direito publico intornaaion~l dn Republiea Ar- ou pela aoquieaeenct~ yo]untana dos povoe que 
sentina.. o constituíram. " 

Tendo•ido convid,da a Republica ArgGnlma Peh canquisla ~A camara cmnpreh.ende que 
para tomar parte em um tratado celebrndo entre no estado actua,l da civilisaçã~ da America do 
a Columbia e n "Republicá do Chile, estabele- Sul declarar a Rayn~lica Arget:tina _guer1·a aos 
anndo o arbilr:~.mento como ~olução ôbrig~toria povos, que constltamun ? ~.nl!go VICe-re~nru!o 

· dos conflictos que po~ acaso se pudessem le- sim_pl~sment_e para conqu1star-ltus o ~err1tor!o 
vantar, o Sr.j Bernardo Irigoyen, em resposta s~na 1mposs1vel; essa empreza tocana !l.O ri-
à nota que lhe fóro. pass; da por D. Estacio d1culo. . . . 
Santa Maria, ministro ([os negocias est~a.ngeiros Si fosso por uma aoqu1esccncta esJJoutanen e 
da Colllmbia, lbe respondeu em data de 00 de yoluntarin .lns popul~ções, r1uo form»ram esse. 
Dezembro de 1880 (18): vi.c0·reinaclo,, i sernclhanç~ d~• a.nl!-c~açõe• de 

c El arbitr.tjo cs ciertll-mente una noble as- Nice c d~ Saboia ~o s cgunrlo Imp~rlo francez, 
piracion dei presente, y e! gobierno argentino c1ual a politicado Imperio dia:ntc desses aconte
puede ostentar el a.ssentimiento que prestó desde cimentos? Dada. a volunta.r<:dadc, coll_l.O a_e 
epOca lojana G. e;a formula, que consulta aa.- oppor a CODStÍlUlÇiiO de f~Olllell"3S e nac10nah
bia.mentG los inte~eses de la.jnstieia eo~ las ge- dade~, que esses poyos Julg-a.saem, natura_es? 
nerosas exijencias do la huma~idad. Tuvo Es:n hypotho;Bo, tJOrem, s.enhores. e gratuita. 
OJ;>ortunidad de estipulaslo con 11 Exm. go- Qual o povo livre que abdica. es~ontaneam_ente 
b1erno de Chile en i856 para resolver las cues- a saa auton?n:tm ? Quando. p~r._toda a pa.rte fer
tiones . de limites existentes en nquella fecha y menta o esp1nto da~ coll5tltmçuca ~oc1aes auto
las qM rua~ aclelante pudic~a.m suscitarse, nomicas, quo.ndo siio abatidos os proteotorados 
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o se desligam povos da mesma .ra~ acostumados 
a govet·nos seculares, com hiato1·ia e tradições 
identicas, com os mesmos soffrirnen tos no pas
sado c com as mesmas aapiro<;ões de f•tturo, 
como ~creditar que o povo oriental c paraguayo 
se privem de sua autonomia lllrll. pt'OCUI'lll'em 
espontaneamente a hegemonia. da & publica Ar·· 
gcntina 1 

Dada, porem, a tentn.tiva de conq uisu..,o im
pGrio só p~deria. t er uma política : era a politica 
do• tratados exiatentes; 'iue nós celobránl05 
com o Estado Oriental e com o Ps.ro.guay, 
pelOB qulloes lhes gar~ntimos a í ndepon
dencia. Dado um at1quo a. essa independeneia., 
deveríamos mantel-a, aind~ que fosse á 
custa das arma.~, e a. preço de sangue . 
Somoo um povo pacifico, ~emol~ provado, e nin
guom tem o direito de duvidar da lealdade de 
nossa altitude. Nunca , porém preferirem03 a 
paz {. honra ; o d~ca.nso a.o cumpriman to do 
dever imposto por compromissos solemne1. t\cm 
~ timidez nem a jactancio. : a firrneza. 

Mas, Sr. presidente, V. Et. sobe que ci
dadiiGs descontentes alio ci dadãCB pouco pro
~eitosos. Estaria na convcnilincia da Ropublica 
A~gentina construir esse vice-reinado para tor 
sempre em s eu seio revelllçõos continur•s e per
me.nentes, que ellt\ só poder ia a.bafa.r ao peso 
das armas 1 

Acrcditll.ndo que os homen~ pu 1Jlico9 daquello 
paiz têm bastanto sonso e bastan te pntriotiSOlo, 
eu p~nso que ciles não 'lUCreriio realizar o o.n
tigo pensamento do um <liplom.\l.n ou•·opcu com 
applicação a nnne:~:açiio do Venotto ó. Aus trl li., 
isto é, nii:a b.ão de querer por um« r; ra.ndo •n6 om 
torno do pescoço do •eu paiz. 

De feito , realizada a nnnau~.ão, a Republica 
Argentina não poderia. support~W () grande 
peso f[UG lhe cahi r i:t sobro o dorso, e, de maia, 
quo.ndo tivossc garras pa ra sa · npod,Jrar cls. 
presa, niio Laria estomag-o hML~ntc forte para 
cligerir os doW!I pa.iz.es, •tua lho ficl\111 limitro
pho~. 

Niio nutrín.lo receios de um rompim~nto iu:
minonto <lu rolaç.õe• :tmistos•s, quo oJCistom 
entro o lmperio o ns republicns do Prata, não 
me deho tomar dessos aostos do q ue nlg una dos 
nossos homens politieos se têm apoderado dis
cutindo o.s qu.estües .com o Rio da Pratll.. En 
profiro que, rcsalvados todos 03 nosws · d ireitos 
consistent es em elausul a.s contract•Jaas firmadas 
pel o lníjier io co m as r epublicas do P ra tn, e 
respeitados os limites a qne ternos d ireito no 
territorio das Missões, procnreroog st<lvaglla.r
dar os nossos intei"esses 1iscaes, compromottidos 
pelo contrabando das repuhlicJs do Prah para a 
província do Rio Grande do Sul. 

Sr . presidente, a seg11nda q~es~ão pr edomi
nánte, que se tem levantado na .r\iscu ssão do or
çamento da. reeei ta gera.\ ,refer e-se aos impostos 
de exportação. 

A camara. sabe que infelizmente esses im
pORtot. alio tolera.<lo• ]'ela nee~S<ido.do. ; n <!nhum 
de nós sustenta que elles sejam convenientes 
pela. juatea da sua ineideneia. · 

Nlo constituindo a prodncçiio dos nossos ge
norna agrícolas monopolio da nossa. agricultura, 
encontrando c lle11 fortes eoneurrentes nos mar
eados consumidores, nó• só podemos sustentar 

o. conveniencia dos impostos sobre a export.açiio 
pelas neceasidades urgentes do theaoaro. 

Q11ando se diacutiu no seio rla commissilo de 
orçamento, da <1no.l tenho ·n. honro. de fazer 
parte, a convenioncia ou necessidade de serem 
diminuídos os impos tos, queactualmente peaarn 
sobre o Msso principal producto, o café, eu 
ti v~ a honra de dizer que não me a.nim&va ·•en
timento hcstil ~ pt·aducçà'o agrieola do sul do 
nosso paiz; que, ao contrario, ainda quando 
fosso filb.o de uma província q t16 não t ivesse a 
historia, os grandes elementos de r iqueza e de 
prosperidade da minh& heroica província, ell 
esti.n::aria. que o sul fosse tãe rica 9.ue désse 
forças, q o.e désse riq ueU~a ãs provinctas munas 
:tbastadas do norte do l mperio. Nenhum senti
mento de hostilidade e proTinciaHSJno me do
minou p~ra su.ate ntal" a convenieneia. da. manu
tenção por rmi• algum tempo dos . actuaes 
impostos de exportação. · 

Si ho., senhores, um sealimento na. vida pll
blica qu·J sobre mim predomina e sobrepuja 
todos os outros . .m~is fort~ do que a a.db.esão ás 
nossas instituições, mais forte do que o amor 
á liberdade, é o da integridado. do meu paiz. 
As fvrmas de governo podom-.\c s11bstituir, a 
liberdade póde ter· eclypses, e com o bmpo e 
tana.ci,la.de ser recon 'Juistada; ma& s. i ntegri
da.d~ do paiz, uma vez q uebraJJ , está pàra sem
pre pardid~; os elos par~idol:l nllo se soldam já
mais. Eu :~.mo o me11 paiz for~~ e gran !lo , o no 
prosperidedos m"tel'iaes do aul não me tiram 
o som no, a milu filho do nor te, quo estremeço 
pelo sólo em que tive o berço. O meu voto, pois, 
pola sustcntaçiio do~ a.ctuMil impostos sobre o 
cofó é motivndo unicamontll pela situação fi· 
nanceir:~. , poln necessidade do equilibl'io orça
mentario. 

O nobt·e de!•ulado pelo Rio <le Ja lloiro, o Sr. 
Frnncisco Bolisa.rio, nos traçou de um modo 
111inucioao a com" sua p.1la.vra eloquento a co• 
lorida o. historia da. product;rao do cafó entre 
nós o a maneira J!Oia q 11al elle · luta nos mer
cados eonaumülor os . Nod>} te nho <1 o.creseentar 
n e•to respeito: a. d escripção de S. Ex. ó in· 
tciramcnte exacta, é fidooigoa.. · 

Mn.< o i mposto que nctunlmento pen sobre o 
café ser~ om ta'!S proporções, que ~fl'ecte di
r oetamenle a sua producção ? 

O café, o.pezar das g randes d ifficuldadea com 
que actualmen\o luta pela baixa do preço, 
a inda hoje (me desculpe S . Ex. affirmal-o) dia· 
põe de elemen~s paro. entr!lr com ~a.ntagem 
na. ·concurrencm . Nós somos os lll$10res pro
doe tores do c~fe : abastecemos com cerca de 
duas terças partesos mercados consumidores , e 
•i este nos•o principal genero de cultura não é 
o melhor pelo·pr~pat·o,póde attingh· br evemente 
o Jogar a' que tem direito, por saa qualids.de. 
Tudo indica que o consumo se alargarr.. o as 
nOV:.\S l eis 11scaes em discuas!W Jia; Ing l aterra 
sobro este gene1·o podem muito melhora.r·lhe 
as condicões de venda na.quelle pah , cujo con-
sumo está a.llaixo do que devera s~c'. . 

O assuear, apezar da grande concurrenCla 
que encontra n._ productos similares de outros 
paizes e na produ.:çiiQ da. beterraba, igu'lm?nto 
peide ainda supportar po~ algnm tempo mats os 
aetuae~ ímposiO!. Entretanto, si somoa o maior 
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producto~ de café, achamo-nos em quinto logar , O Sa. ULYSSES· VUNNA:-No norte que é o 
n" producção do assucar, Lendo-so collocado grande centro productor do algodão. Em 
acima de nós a India lngleza, Cuba, Java e a S. Paulo pl>ntou-se qua.ndo se dou a guerra da 
Lu~iania. Segundo todas as probabilidadea,niio se~a••ação dos Estados Unidos, mas hoje a cnl
tardará. muito que percamos um dos . mais im- tura está aba~donala. 
portantes mercados de consumo do nosso assu- o Sn.. F. B.Er.!sAn.ro:-Tambem é cultura do 
car, o Rio da Prata~ Por ora s. m.q,ior dimi.- centro~ 
nuição na importação d~sse genero na Repu-
blica. Argentina tem sido do assucar refi- O Sn.. U LYSSES VaxNA:- Sei púfeitamente, 
nado da Europa, -principalmente da França e mas a maior· producção do algodão so faz no 
da Belgiea. Breyemente, porém, a importação norte, na "ona •1ue fica entre o alto sertão, 
do nos;o assucar branco e bruto ~iminui..d. ~estinadg,á creo.ção e a parte destinada.~ plan
consideravelmente com a. pro:lucção de Tucu- ta.ção da cann". 
man, do Rosario, de Santiago, dG Jujuy e do Mas V. Ex., Sr. p,·.;sidente, sabe que, com 
Salto~a.lém .de duas outras prov.i.ucia.g,Coi·t·ientes o sy!!iLema du yiayã.o q u~ e:xi:;)te no .norte,- esso 
e a parte de grande Chaco, situru!:l. na margom algodao transportado no. dorso de .animacs por 
esquerda do Paraná, ondo a ca.nna de assucar fretes excessivos, com os chmnoa causados pelas 
está sendo cultivada em g1•ande e:<.teo.são. Bem cst~ções, pel~ demora nas viag•ns, pelo mau 
wm. os nobres deputados que esla situação não p1•ocesso do enf1rdamento, pelo ulto custo do 
é Í.'wora.vel, Ou antes 6 n.mcnçc.dora. tr.(l.nsporte terr-ostro o mv.ritimo ni!o pódo o.bso-

Ha, porém, um generode nosáo. producção que latamente competir com o algodão norte-ame
abialutamente niio póde mai> supporta.r o im- ricano e com o da Indb e do Egypto. 
posto de exportação: ri oa!go:J.iio. (Apoiado;. ) o Sr .. ANDR.\DE F!GU&tru:-i'vlas pódo ser 
Si o algodão não for f~vorecido e favorecido a empregado n~ Irnperio, e jâ é. 
todo o kanse, será. uma cultura que dcsapp&re-
cerá. l>reverncnte do ao lo do nosso paiz. O Sr .. ULYSSEs VIANNA:- E' exacto .. 

Mas pelo facto Ue ser o genero emprag;1do nas 
O Sa. ANDRADE F!GUEntA :-Não apoia1o. O fabricas <lo lmp"rio, Sé •<lgue que não deva ser 

alg-od>io já póde ser empregado pelas fabricas animado pnra a •>Xl•Ork~~ão 1 Na lndia o nos 
que ha no nosso pa.iz ; convém ate manter os Estodos-Unidoe o algodiio, além de alimentar 
direitos de expo1·to.ção oomo protecr;.lio a. essas milhares de fabl"ic.1S, nãl) é exportado em uma 
fabricas. quantid:l.do assombrosa 1 

O SR. ULYSBRS VrANN,\ :-Mas ~11anto con- QUD.ndo começou a guerra dn separação nos 
somem essas fabl"icas de algodiio 1 Qual e o Estados-Unidos, onde a impot·tancio. da cxt•Ot'
coneumo dellus "! taç~o do algodão, que era em tSOD do 

O Sn. ANDnADE FIGUBIIIA :-Oh! Creio que 
todo o nlgodão do paiz já póde s~r n.qui con
sl1mido •. 

O Sn. Ur,yssBs VL"'IN.\. :-Não ha tal; aind" 
em muito pequena. quantidade. E as fabt•icas 
eii't~nt~s no pa.iz poderão rl'lr cottsumo a toda 
nossa producção de algodão, easo olla sojn 
desenvolvida, como devo sel-o~ 

E, ainda mesm~ quando essos fab•·ieaa tives
s~m necessidade dessa m~teria pt•ima. em maior 
quantidade, nós não deveri.nmos auxili~r a 
e~port3çiío desse producto, que já constüuiu 
um dos nossos ramos rnni• importantes de pro
duccão e fonte de renda publica 1 · 

Sr. presidente, o nosso algodão luta eom :l.S 

maiores difficuldades na concurrencia, náo sõ 
porque lem no algodão dos E>tados Unidos e 
no da India um eom~etidot• invencível, por
que é nesse< p üzes produzido em· uma cruan
tidade assombrosa, de modo que, por :<ss= dt
zer. monopolizou o ·i morcades consu~jdores9 
como tambem porque ha g•·a.ntle dlifercnça. 
entre & maneira. pela qual se pbn~a, ao colhe, 

· sJ anfurda o algodão no no~so pau e aqucll>L 
pela qual se fuz osso trabalho na lndiu o. no• 
Estados Unidos, abslr~hindo mesmo da dtlfc
ranca entre oa preços de transport~s terres
·t•·es a os fretes ma ri tiruos. 

y. Ex. sabe que as zonns algodo~irns c!" 
nosso pai• são as que se afa.slaro mu1to do_ h
toral, as que ficam entre as zonas assneare1ras 
c as do alto sertão, cemo se chamam no norte. 

O Sa. Ar.liJUDA PJ:aBmA:-l$LO no norte 1 

Hll.SOO.OOO dollnr.<, desceu em 1862 a 1.1~0.000 
UOll~rB, a prodttCÇ:ÍO Jo DOSSO nts"odnO t"06'~1M•a 
sug-ur"O.;nento )lO I' 8i2.210 (i', c em 1865 ou 1866 
subiu 1t 2.8i0.860 @. 

A renda d" nlfandeg-a por oss~ genet•o de 
produ.cç~o :10 noeso pai;::; subiu c !i.tl·o.ordicnrio.
n"'nte, de moclo ~no o algodão sã ficoll abaixo 
do café, o ma i to ncirn:. do assucar. 

Nestas condiçüos, si, por uma. elevação dc. 
preço, o algodão prosperou immediat<lmento, 
por q uc nós não h:l vemos ~lo favoL·c~ol-o con1 
ama diminu.i~ito, scnão~linllnaçiiode imposU>s ~ 

S1·. presidonte. ' luando tive a honr~ de fazer 
paJ"LC da legisla.turr. passada, 1'-~~i ".o _nobre ex
president-e di) conselho um .. '\. duntnUlçao do ta~a 
sobre a exportação do algodão. . . 

Sendo hoje represGntante de um dtstrrcto q_ue 
ó c m sua. q uasi totalidade plantado!" de algo da o,. 
tendo oxa.minado pessoalmente, quando o per
corri, " situação infeliz dessa l:wour~, !enho 
n<lCC$sidada de renovar com a m:uor msJ.Sten
cin o meu pedido p·)rantc o nobre ministro, da 
fa>onda, a ao mesmo tompo d~sejo demons_tr~~ 
li c:~-mat"<1 "nneosai<lade que h~ ele serem dtmt
nuidas as t&xaa, qno MlnaltnonLe posam •ob~o 
o algo,Jão, rio modo quo não só n sua p~oducç.ao 
~Hnll:t o necas"ia.rio incromenLo. como LamUom 
que aquol109 quo o planlflm t.ir••ln r1t~nnnnraçio 
do capital empatado " do trab~lho por ollos em
pregado. 
N~~ quero futigar pilr mo.is tempo a at~ onção 

dos nobres dorutalos (n«o apoiados), e por
t~nto pr.)curareires':mir, t.anto quanto.me seja 
possível, duas questões de que pretendia tratu 
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com algum desenvolvimento, e de que n!ío abro Entendo que nas condições actuaes do nosso 
mão por'iue julgo que ellas merecem por mn.is paiz, não pod~ndo permanecer por mais tempo 
algum tempo ~ attonçi>o dos nobNs d•Jpu- ou indefinidamente o rogimen do papel-moeda, 
tados. Ulilll ve2 que elle produz as mais desastradas 

·o nobre Sr. presidente do conselho, assim consequências em todas as nossas relações eco
como o seu antecessor, estabeleceu. como ponto nomicas, sendo certo que de tal regimen nós só 
do programma do gabinete o resgate do papel- apanhamos a parte por assim dizer pondera'7el 
moeda. e qti~ se reftecte nos nos•os or~ament.os pelao 

S. E:.:.. hontem referindc-se à emenda apre- differenças de cambio, ficando occulta a face 
sentada pGlo nobre deputado pelo Rio de Janei-. maU. consider~vel , e que se prende ás tra.nsac· 
ro, o Sr. Pereira da Silva, nos declarou que o ções bancarias, á fortuna inceeta dcs partícula
resgate parcial por meio de -2.000:000$ votados res, á. falta de fixidez do nosso meio circulante, 
annualmente nos nossos oroo.mentos erJ. in- ha. só um meio de o resg~tarínos,e esse meio é 11. 

sufficiento, uma vez que elle devia ser eife- venda de algumas de nossas estradas de ferro, 
ctuado a grandes golpes, po1· isso que o resgate especialmente da estrada de ferro D. Pedro 11, 
parcial não produzia os elfeitos, que se tinha que é a mais valiosa. . 
om vista. De accórdo pleno com o nobre pre- Sei quo a estrada de ferro D. Padro II, nos 
sidente dQ conselh.o. dâ'renda proporcional ao capital nella. empre-

Mas, senhores, como se póde effectuar nas gado. Ent·~ndo que fizemos bem em con
condições actu~es dos no••os ot·çame"ntos o struíl-a ; mas par~ que conservai-a. hoje a todo 
resgate do papel-moeda em largas proporções, transe quando o ,;fim que tínhamos em vista. com 
quando nos falham saldos abundantes ! · a suo. construcção está preen~hido, uma vez 

Não preciso mostrar ~• desvantagens do curso que pela venda a estra1a não se acaba, e quando 
forçado ; ess~s desv~ntagens têm sido levadas a podemos áestina.t• o capit~l nclla. empregado o. 
evidencia Gm todos: os pa.izes que t Cm tido a in- ex:tingui_r esse cancro, q ne corroe e se e~:ttende 
felicidade de lo.nçar mão do papol-wooda em por todo o nos<o ragimen economico e tinan
circwnstancias anormaes. ceiro ~ Sei, Sr. presidente, que serio. doloroso 

Não ha um só que niio t enha se arre)Jcndido do par:.t nós dispor dessa estrada const~uida com 
lançar papel-moeda no circubçiio, e nilo h~ um sacrifícios; que representa não só o noss~ t~
só que não ten:t>a procurado Ntiral-o !Oi;O que balho, o nosso dinheiro, como até o• eonhcct
as cii'cnmstancias lhto permit.tem. ment.o.~ l.echnic.os. da npssn. engenharia;sei que a. 

Os Estados Unidos e altalia são nestes ui- construcçãocloss><l•trado.honm olmperio(apoia. 
timos tempos os dous typos mais accentuadüs dos),mu nós poderemos vendei-a como so vende 
de p:Lizes que têm rccut·t·id<> "o papel-moeda em em apuros uma precioau joia de família: voltan
alta oscala., e o têm rétirado da circuhçã:o, ató do o l"osto cont•o.h1do polo pezar, mas rGcébendo 
mesmo com g-randes eacrificios- o dinheiro destinado a solver serios compro-

Logo que cessaLl. a gunrra civil dos Esta.õos missos ! 
Unido" o foi"' enormissima divida della resul- · Mesm~ em these para que o Estado ha do s3r 
tz.nto sendo amortizada, os Estados Unidos propriotario do cst1·~da• de ferro~ . 
procurarn.m r·c li r<l.r rla. ci !•culação o papel- O Est:u\o pUde so:r obri~"11do a. consti•nir eatrn-
moeda. d~a de f~rro quando a iniciativa individual ó 

O governo dos Estados Unidos podia em logar ft·a::ct , quando os capilaos não so enfeixam, 
de diminuir a divida publica ir retirando imrnc- qno.nrlo h,, nccessêd~do do prende.- :as zonas 
din.to.mc.:ntc da ciroula.~ão n..-; notas de costB.s produotoro.G c lonõinqua.s o.os mercados exporta
verdes, as greenb<~d<s, como se chaillllvo.rn, mas dore~, mas desdo quo esses fins estão preon
preferiu amorthar a divida primeil·nm~nte, e chidos, desde que com :1 von:da não se embara
depois resgato.r o papel-moeda. çari o curso dcsso. estrada, não so dif!ieultarà o 

Na. Itáih, a camara sabe perf"itamontc que, tranoporte dos productos,quo actualmente tranl3~ 
dcsd~ que pela primeira vez o Sr 4 Seialoya, roi- itaan por c:Ha, ;por qllo não ha.-,:ereos do eífe .. 
nistro da fazenda, emittiu o p:.'(lol-znGeda, at6 :i. tuar essa operação? . 
lei de 1B80, iniciada e decre toda pelo Sr. Ma- Senhores, eu niio quero me estender sobre 
glhni,innumeros projeetos por pa.ree do governo ess~ grave questão dn propriedade dos caminho• 
ou devidos :i inioi~tiva parlame:ntar foram q ua•i de ferro pot· parte do Est~do, e que hoje con
que an!lualmento apresent~dos para o resg~te stitue um dos;ruais intrincados problemas admi
do papel-moed3., a partir do projecto FaLTara, nistrativos dll Europa. A:,ezar, porém, da ini
successor de Scialoya no ministerio da fazenda, ciativa quo ultimo.mente tem tido .alguns es
o. present~o em i8õ7. tados europells na coustrucção de estradD.S de 

Nã.o _tendo nós, por~m. saldos uo or~amento, ferro .e na apropriaç,Io pelo resgate de linhas 
sendo dif!icíl, a exemplo do guo fez " Iullia, j:i construídas e em o~ploração, ainda 5f6 dos 
contrairmos um grande cm~restiwo para co1n 140.000 kilometros de estradas de ferro que a 
clle resgatar o papel-moeda , de que meio Europa poss11e ~!to e:tploraclas ~ela industria 
poderemos lan~r mão parn effcotuarmos ores- privado., sendo só a. sox.ta parte ontregUé á od
ga.te, demonstrada a inutilidade Oll pelo menos minstração publica. 
a imufficiencia do regimen de Nsgate parcial Essa questão, senhores, offereco um ~~plo 
estabelecido pola lei de 1846 ~ ~>specto : um aspecto eeonomico e outro pohllco. 

Nii:o'luero pedir a opiniio do governo sobre Tem sido tirado'& limpo, além de ?utras vanta
e.st:i questão, que repu_to gravíssima, mas peço 

1 

gens, que a. exploraç_ão .d~s ca.Ill:inhos de ferro 
hcen~ ao nobre presidente <lo conselho para por parte do Estado o mmto ma1s cara do que 
emittir a respeito a Dnnha ot>inião. - entregue á ~-ndústria. privada. Sirvo-me para 
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provar a minha affit•mação dos dados cstntistiao• 
do livro do Sr. Villay, publicado este ~nno (lê): 

<Na Bclgic:>. a relaçiio da despe•~ pam com o. 
receita ci de U7 •f, para o estado c aorucnLC <lo 
56, 49 °/o p~ra as companhias ;'na Allslt•ia 6() •j, 
para o estado e 63 •f. pam os Cr)::>panhin' ; 11n. 
Allemanbu62,33 °/0 para o cst do e 51, !J:> •j., 
para as companhia~; na Prnssiu 75. 5:J "i• par:-. o 
es~a~o e 66, 4.0 "/o p:'i.l'i\ .n.~ compa.nhi:ut; na. SD. ~
cia iO 0 /o p:tra o Estado e 00,03 o;., pa1','1. ug com. 
panhias, Em 1852 o govurno :·olga rcsg:-.tou as 
linhas do Grande LuJ>emburgo, c o cocfici •nlc 
de ex.ploração, que era solJ a. uUmi uisL1':1 ção dua 
companhias de 54'/ 0 subiu em 1853 a 75 ''•, • 

Quanto "o aspecto polilieo, eenltot•cs, ' cllo 
não é menos interessanto4 Nilo 6 uma COU3l 
digna de attenç.~o, quàndo se pens~ t:a inlln
en(;i~ que o governo ex.crcc, dh\~cta ou indi
rect!l.mcnte, sobre o func.cionalismo publico, 11c· 
cess:u·io ás fnncções do mechanismo do gstarl1J, 
p1•etender augmenlal-o com Cisa u1ullirt:>o cm
pregGda. na Cl\.plora<;ão de um "Yi\sln rsy5tc-rn·l 
de viação fcrren~ .e que sorU. re_~-i~Ll•ac!n na bu .. 
rocracia offidnl? Com prchen.le se o 'YSlem~ 
de Bísrnark querendoaugmentar a csphora clt 
acção official, rna.!i em urn :sy:stcma. ilYI"C. Oll<lc 

a eleição deve ser escoimaà" tan1.0 qll:tnto i''!S· 
si11el da. intet·vcnç.ão do governo, csso nugluo:aLo 
ele fnnc.ciona.lismo é um maJ, ó um pcl·igo. 

Lord Derby uma vez obsct·vo u quanlo em 
peri~Çoso fornecer ao; partidos politicos, <]110 
se succedem no poder, os meios do augmcn
t~r-lhcs a influencia p~la distt·ibuiç.ã<J do mi
lhares de empregos, como se da nn c~pbt•.•ç<o 
de um~ vasta t'e<lc de clminhos dJ foJt•ro. 

O Sn. F. BELISA!\TO dà. um apal'tc. 

O Sn. U~oYsSES Vr,un<.I:-Diz o nol:l'C dcpa
tatlo pelo 1\io de .Janeiro que assa venda C'!IIÍ
v alorb ao ompt•Qs!imo. Não, o en1prostLno 
tl"n.ria outras consequencias. Nós L~mos l,rev.~
mente de contt•ahir nrB cmpt•estinlo para con
SJ!idar a dhido. fillctuante. 

O Sn. DuQUE EstRADA T.erx~mA:- E mais 
al gurna. c ousa. 

O SR. ULYSSEs VJANNA :-0 ernprcstimJ quo 
contr:thir;scmor:& p~rt\ o rosSj.ate do pap:-1 HlOe~~a 
viria o.tfcctar profundamente a situação .i :i. ditli
cil dll. nossa. divüla publica; como tambem em
baraçaria o cxnprestimo que tivesserno• de!.,_ 
vant!u• pn.ra a consolBaçiio da noss~ di \~idn. 
lluctuante. 

Sr. pt•es;dcntc, pnuco imp crla quo o cstadc 
esteja de posse actualmentc do. estrada do fór-ro 
C, Pedro II. 

V. Ex. sAbe que n té um >ystema de se ex
plorar e•tradas de ferro,-? o est~dQ c~n
atruil-as o entregai-as nepms a comp:,nhms 
arl'cnc1a.tarba que a'> éx~llorcm~ rne.dbnt'.! ~crt~s 
coadições, ainda q '.le cu não BCJn p 1 rttJ ·•t·JQ 

desse sys.temn. 
Na Hollan~a,por exemplo, sabe " camor:t ']"C 

o Estado construe ~s linhas fet•r;)a.s c cntrcgn·:ts 
pelo espaço de 5D annos a comp:lnhia.!l, fJtiO ~e 
obrin·am a fornece:~ o ma.teria.l ro~n.nta, cne.~r
rega0ndo-sc da e:;cploração. A• companhiu o•co
lhem o pe,so•l,fixam o. scr~iço ger~l !' _rcgubm 
as ~'\rifas, com a obrtgaÇ"O de d•vuhr com o 

V. V!.-29 

E$tndo,ero. uma pro1Jorção de terminada, a renda 
lirjuidn, depnis d• u'm cedo Iue1'0 kilomotricu. 

/1. 1nghtetn, '>Or exemplo, construiu ou res
gatou as est1·ad:t.s de fo:·t·o <las lndi~s c c"trc
gou-as a companh:iag :Ll·rcm:lataria.s, d.:tnlo-lhes 
nm rruinto dr. renh dessas estradas. . 

N:1. lt:>lil' o Sr. Sell!l pt•Jpoz em !Siô a o~plo
r::çlio, pot• pade do companhias ou cmpter.»t'Íos 
dai r!::;Ll"odas cunstrnidas pelo l~stndo, mcdianLe 
c·~•·tas obrigações dossa.s companhias. que. fica
V;Im conn dii'eito a um~ certa qu~ntit por to-

. nolada e por kilorneh'o. 
E rp~ ~;nbar3r;os p.Jderiamap;>al'CCCI' na com

IJinnçl! 1 dcsso pl:m---,, i'3to é! o ros_::;'aLe do p~po1 
moeda pelo pt·o<luclo d~ Ycrrda cb <Jstraúa de ferro 
de D. l"cdt·o Il, e outrn~ estrada>, quando o go
''''l'no fie~,-~ coro o direito d e cs~ab,,iecer coudi
\'t:icJS pari\ cs:::\L -rendi\,cor:.diçü.Js rcb.tivas aof pro~ 
l:Jugn.mcJltO c ao cslJ.lPlecimcnto das ta1·it'n. . .,. 'I 

S ,._ pro;identc, pc:1so que ~ q M>tiio do papel 
mooh é uma d"' qlle devem ser resolvidas 
CO.~• ll.llitno, COt'a.g·cm f ! p:drioti~mo. 0 rape\ 
DJO~d:l. não r ódc fiC:lr nas condiçÕ.JS C lU quo SQ 
uchr1. em a n•)s>• ccouomh. Vo:•lOS dellc "' 
parte ponderr.vel, como ji disse, ~ p:n·te quo 
constn dos relatorcos d~ r·o.zcnda pelas diJf•Jren
ças do camlú ecut>"' nó•. Si fir.ermos o papel 
cla me<lico obset•vanda os phcnomenos morbidos 
cru um corpo applt'cntemcm~c sfto h1vcmos tlo 
r.;conh~C-ol' que o papel mooda é a JlQEs:J. prin
ei}lal dc.3gra.ça.. 
o~ peq ucnos resgates , e cu nfio quero nem 

poij~O alongar-me em consideragões, nada pro
du~cm, sô servem tnra excitar o jogo dos 
c•pocuh\dores <4~ pr,\ça , com projuiw dos 
poquet\OS cammereh1ntcs, dos homens de pc
<JUGn;. fot·tuna. (C>'tl~alll-sc aparles.) 

E~t·~ opinião não é minhJ.. Não qu,..H·o usn.1", 
por mais tempo, da attonç:lo da casa; :.ws pude 
set• quo discuta. .n.lgum db. esta (jUGSLão do pa
)•cl-woed>. com os desenvolvimentos quo elb 
roq ucr ; ma>, em resposta ao nob1·e deputado 
pelo Rio do Janeit•o, o St·. Andt•ade Figueira, 
uma vez que respeito a su~ illuatt•ação o conho
cimcntos, S. Ex. me ~ermitta que leia um topico 
do rcb.torio .nprcsen tado p e h commissão espe
cial li caumra dos d>pntldos a,, Italb, o do qual 
foi rçhtor o Sr. Moraua sobre o pl'oje c to do 
S1·. M::Lgli.ani, qne foi transformado em lei. 

Di<se esse r ela torio (LG) : 
4 Un projetto di abolízionc di co:·so forzato 

scouvolge Bewpre ::svaria.ti intercs.si, tutti gravi 
ed impor.tanti2 .e mett.e in mt:win:~nt.~ desider! 
di lu cri 1sperat1 e non sempl'G legittmt, le q a ali 
cose costituiscono una crisi dd corpo socialc. 
Or não é bene che um tale stato ~ i tra.scini len
tamente íra le esit.,rioni e'le incertez7.e dagli 
uni, !ra le speranze smodate d>gli altri. fra_ i 
timori e ]e d~bbiezze de tutti ; c fa opera. savta 
o prQdento il lcgislatore SOl si alfreta a d\Tc 
<jUCII'ultima sua parola cho sct•vo :1 ricondnrrc 
la calma nei tilnidi, ad imprimcze il monmento 
normala agli a:tfari interroti o sospesi, ed a ren
del'<l vani gli accordi e glí affari inlcrmti o sos
poai, ed n l'cndc~e vo.ni gli ;>.Cc"r~i o gli !'forzi 
di ~oloro che. do. uno stato ecc~monale IJr pro
pongouo la. realizzazione di la.rghi guadagni a 
s~oso deU!> folla dei consumMori minuti e dei 
p1coli ·commereianti. ~ 
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Esses pequenos resgates annuaes, produzindo 
cada vez mais a fult:>. de fixidez da. !llOeda, ra
zão principal das desvantagens do curso for
çado, não podem ter as vantagens de um vas
to plano systema ti. co, levado a e !feito com cora
gem e patriotismo. Desde que nós destin•sse
mos i20.000:000$ para o resgate do papel
moeda, seria o sutliciente ; poderíamos deixar 
58.000:000$, algarismo redon~o , como papel 
convertivel. Foi o que fez a. Italla. Quando 
ultimamente a He.li" pretendeu resgatar o pa
pel-moeda. tinha em circulação novecentos 
e quarent~ e tantos milhões de lyras; levan
tou um emprestimo pa.ra resgatar 600.000:000$ 
o reduziu os 340.000:000$ re•tantes a papel 
com·ertivel. Foi tal o etfeito moral dessa me
dida que só com a sua apresentação no parla
mento o cambio subiu immediatamente ao pe.r. 

Senhores, nlto querendo exceder á. hora regi
ment~I. tratarei da sego.nda. questão estabele
cida no programma financeiro do ministerio : a 
conversão ds. divida. 

Penso que se póde effectuar essa operação 
sem .grande3 ditliculdades e c~m grande va.n
t• gem para. o thesoaro, desde .que o nobre presí
tl)nte do conselho queira. effectual-a com animo 
firme e resoluto. 

Eu nlio preciso mostrar a conveniencia. da 
con~ersão; mas permitta-me S. Ex. que dê
clara que tem uma base segura para sobre ella 
fazer a operação. Talvez o nosso paiz esteja 
em condições especialmente favoraveis ]Jara 
operar a conversão da divida; basta que o nobre 
presirlen te Elo conselho tenha a sufficiGn te co
ragem, que infelizmente não teve Leon "Say e~ 
França.. Essa. base é a seg.uinte, que consta. da 
tabella. n. 17, annexa ao relataria do ministerio 
da fazenda, e na qual são classificados os poe
~uidores de apolices da di vida p11blica. 

As ditferentes parcellas desta tabella, indi
cando as apolicea com anua, inalienaveis e 
constituindo bens dotaes ou pertencentes a 
menores~ démentss, interdictGS t nssoc.ia.ções, 
monte-pios, ordens terceiras, etc., monta.m a 
96.358:000$: 

Os proprietarios dessas apolices são obrigados 
a ter os seus capitaes em apolices ; e si a esta 
somma ajuntarmos 4.1.970:000$ de apolices per
t~ncentes aos bancos, que não poderão rapida
mente dar emprego reproductivo a um tão 
enorme _c a pita!, r~onheceremos que o go
verno póde contsr com uma base forçada para o• 
actuaes possuidores de 140.328:000$; não con
tando ainda com 42,359:0005 de a polices exis
tentes nas províncias, cujos proprietarios podem 
estar em condi~ões identicas às enumeradas, do 
modo a elevar muito a soruma das diferentea 
parcellas existentes nestas eondições. 

Qundo o capital no nosso paig prooura ser 
empregado em apolices; quando não encontr~ 
facilmente outro emprego ma.is reproductivo e 
•egnro ; quando olle foge do emprego das in
dustrias e da agricultura. pelos riscos e pelas 
incertezas do resultado; quando se nota a febre 
do _dinheiro em busca. do thesouro ; quando 
mmta vez o juro bancaria é inferior ao pago 
pelo Estado ; . q aando o governo póde facil
mente &mittir bilhete~ do thesouro na certe~a 
de encontrar compradores; por que razão, ha-

vendo uma b81!1e certa., como a. que resulta. 
da obrigatoriedade no empreg~ de capitaes em 
apo!ices, de modo que a opera~ão púde ser 
feita em relação a 197. i85:000$ na peior 
hypothese, não se ha de tentar essa operação 1 

Nos outros paizes,onde as conversões têm sido 
feitas, não existia a obrigatoriedade de dinheiros 
per ~encantes a certas classes e as~ocíaçõea se
rem transformados em fundos publicos, como 
existe entre nós ; de modo que a conversllo 
torna.va-se muilo mais ditlicil. Mas entre nós, 
quando pouco menos de metade do capital em
pregado em apolices não póde daix:ar de ser em
pregado nesses titulas ; quando as condi~~es 
economicas do nosso paiz são excepcionaes ; 
'luando o thesouro infunde tanta. confiança, por 
que não havemos de tentar essa conversão ~ 

Não ba fugir dahi ; a Cj.uestão da conversão 
é uma questão vencida; e até 1llll erro grave si 
o governo, podendo effectuar ~ C()nversão, o não 
fizer. O contribuinte não tem o deve1· de pa
gar maior juro qne o strictamente necessario 
para a obtenção Jo capital; a obrigação do go
verno é zelar o interesse do contribuinte. 

O Sn. ANTONIO Dl!l SrQUEIM : - O gon:rno 
aceita. a autorização. 

O Sn. ULYSSEs Vu NNA : - Folgo com a de
cb.ra~ão do nobre deputado. 

O Sn. DuQUE-ESTRWA 'I'ErxnRA:-A 'questã:o 
e sobre como o governo póde usar dessa autori
~ação tendo _uma divida iluotu~nt' de ..•.... 
50.000:000$000. 

O SR. ULYSS>:S VIANNA: -POde usarperfei
tam~nte da autorização com o m().icr pl'oveito 
vara o paiz. Eu não quero detalhar um pbno ; 
mas o nobre presideute do oomelho pó<le con
trabir um emprestimo externo com destino i 
consolidação d(). dh·ida fluctuanle; mas,em logar 
de •er esse cmprestimo de 50.000:000$, seja de 
60 a 80.000:000$. Obtido o emprestimo,em logar 
de irnmedia tamente consolidar .. divida i!l!etuan
te, tome-o para base da t:!anvel·slo, e a annun
eie. Creio fil'mGmente que S. E:;;:. não terã neces
sidade d'e mais de 1G a 20.000:000$,no' ma:rimo, 
para a substituição de .apoliees por dinheiro. 

Ainda no auno de 1880 a Belgica. fez a con
veJ•são de tit ulos qua venciam juro de 4 i/2 •/o 
para titulos,de 4 '/o e não eJioontrou nm só ti
tulo que fosse apresentado no thesouro para ser 
eonvertido em moeda ; os pro~rietarios de ti
tu)og O<)ei taram de bom grado A mbstituição por 
uma taxa menor, e o mesmo r;. c to se 'deu ainda 
este anno na Hungria. 

Sr. presidente, estou certo, e serão estas 2:5 
minhas ultimae palavras, de que ao nobre presi
dente do con2elho, caso S. E:t. etfectuasse a 
conversão ds..·(iivida, poderi$1!ll dizer os actuaes 
proprietarios de titulos e mesmo que um pro
prietario de rondas ing lezas disse a Lord Stan
hope' estou contente com a red11c~o dos juros, 
porque o capital ficarà maia garantido. 

Confio no p~triotismo dos possuidbres de apo
lices do meu paiz, e acredito qt~e ia n'Obre pre
sidente do O<>nselho q uan.do quiz~r iniciar. a 
com•ersão da divida, não. encontrará rcsistencn 
nem reluntancia : .o capitsl~A.mbem tem o seu 
patrioti~mo ! (~fuito bem ; muito bem. O 
orador e comprimenta.do.) 

--------~·~~--------
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O Sr. Vianna. Va.z:-Sllll'rn~mc~>tG 
g-rato me confesso_ :i. caTIUra pela bondade ele ani
ma com quo na se.,.ão do scxt~-feira correspon
deu ao appello por mim feito a sua sempre con
stante generosidade, o hoje espero que não me 
negará. o indulto a que me julgo com o mais 
perfeito direito. 

Não venho, Sr. presidente, fazer um discurso 
oocupár-me de themas poli\icos, de assumptos 
que [,lteressár possam directamente a atte nçl!o 
dos que me ouv-~m. A isto se não prcs ta a cauoa 
e em mim escasseam os elementos indispensa
veis a emprezas tão elevadas c important<.Js. 
(N ao apoiados.) 

Filho de uma provinda que tem a infelici
dáde de pertoncer a eA'!a parte do imperio que 
só é lembrada quando, reunida a co=issão do 
orçamento, se I>rocur~ saber o quantum com 
que póde el!a concorrer pa.ra a satisfação das 
exigencia~ e. en~argos do Estado1 corre-me o 
dever de vir ap]l€llar pára. o gabinete de 3 de 
Julho, no qual folgo de reconhecer, não só um 
chefe prestigioso e e:s:perimentado,como ·alguraas 
das mais robustas e preparada> intêl.ligencias 
que o partido liberal tem a felicidade de contar 
em. as duas caoao do parlamento. 

Conheço não ser ·esta a occasião mais oppot~ 
tun:l para occupar-me da matcria que me obri· 
gou ::1. vir a. tribuna.; ~ev~t·ia tel-o feito qua.ndo 
se discutiu o orçamento que com ella tmha a 
mll.iS intima ligação; a isto, porém, oppuzeram
se r:tzões que vou expor e que me parecem snf
ficiontos para justificar o meu proceiler. 

V. Ex. s~lJe, Sr. presidente, que quando se 
ahriu a iuscripção para os oradores que se fi
zeram ouvir na discussão do orçamento da fu-
7.ondn, eu me achava íóra desta capitaL Ao 
chega.r, ainda me poderia ter inseripto; porém, 
si o fizesse seria. na intima convicção de que 
;não me tocaria s vez de fallar, pois •abia que o 
governo tinha. necessidade de a.pt•essar a pas
sagem do orçamento, o a mim, membro da 
maioria , não ficava bem obstruir a marcha. 
traçada pelo gabinete. 

De ha. muito,, V. Ex. o sabe, raro <i o rcb.Lo
rio do~ministerio da fazenda, que não se oa
cupa largamente do estado pouco satU.futorio 
da alfandegada província, que tenho a honl'a 
de representar; muitas ten~ativas têm sido fei
tas ; impossível seria precisar o numero de 
commissões especill.es, que têm sido incumbi
das de es~ud.ar os meios mais promptos e eco
nomicos àe satisfazer esta necesstd&de. Isto 
tern sido o resultado do Cllntinuas reclamações 
de alguns chefes zelosos; que têm tido aqur.lla 
repartição, o de presidentes que têm ido para o 
1\l.aranlillo ew época.~ em que o governo uiio 
tem por objectivo empreitadas eleitoraes. 
P~sso a expOr, e affirmo a V. E:s:. quo o f~ço 

com a mais escrnpulosa lidelid•de, o estado 
lastimoso em que se acha a mais importante 
das repartições fiscaoo de um:l. l>rovineh, que 
concorro com mais de 3.000 contos para a renda 
~era!. 0 

O edificio é o mesmo pardieiro q 11e outP'or& 
serviu á companhia. de commercio do Gra.m-Pa.rã 
e Mar:tnhão4 Como consequencia logica do que 
acabo de dizer, vem a incapacidade do odüi.cio, 
que p)r suas más e acanha~e d~visões, não 
póde preencher o li..w. ~ que "do~tmado; a suu. 
p;rcbitectur.J. é por tal forma e::-cqui.sita. que 
estou certo, proporcionaria a um antiquario 
momentos de inefavel prazer, o que de modo 
sensível prejudica ao commercio marauhense, 
"'IJ.A. __ p_o L· su'" honradez, patriotismo e amor ão 
gra-;,de principio de associação. que tii.o benefioos 
resultados tem produzido, merece a attenção 
dos poderes pol:>licos. 

Ao esforço e.:clusivo daquella imporh~to 
classe, de\remos a creação de duas compa.nhl9.-s 
de vapores, que vivem sem o concurso dos 
cofres publicos o de tres estabelecimentos ban
cario•, um d011 quaes, o bypothecnrio .destinado 
a. salvar a lavllnra. do horrivel catacltsma que 
a SJ:Ueaça. 

O Sn.ALXJCIDA. OLiv:tnu:-Apoiado; o nosso 
banco hypothaca.rio está servindo de modelo 
a outra.a provi11cja15. 
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O Sn. V!Ax:<.L VAz :-Isto nos honril. muito. 
Pergunto, Sr. prosidon~, quem assim pro

cedo c se recommcnrlo. por to.ntos ~e tos mct·i
te>áos~ <11l"ém p6ncipalmont.-, concOJ.'rc paro. o 
augmen h dos meioa de q11c -.:are co o Estado 
para. a su:J. mauutBnç.ão n~o t~t·á. dit~ito a S~l' 
011\'Ído o consider.<do ro• o.quellc a quem tanto 
auxiliil ~ 

O gov•crno, em vi"tude do. falta ab,oluta do 
ospoi(O nos a.rmazons <la :\lfondega, foi obrigado 
a o.lttgllr dous arrua~cns, onde são recolhidas 
as rnerc~dorias que não acham Jogar no cdi
ficio o M quo po1• sua no.turoza de·.'om de csto.r 
isolada~. 

Apezal' desta medida por 1i só sl1.fficient•J para 
í us~ifical' o pedido que vonho bzol' M poder 
'wrapotcntc, muitas -ve:r.cs :euccede qu.) o com ... 
rnercio imporilldor ó obrigano a. dek>r pül'DlD.
ucccr 5eus genoros nos na,•ios por falta do 
espaço nos armazens destiria.dos a rocebel-oa. O 
prejdzo que dahi resulta csti!. ao alc,nce do 
si.mploa boro. senso. N;~o soif1•ém só os impor
tadore : o consumidores ; o mal a!Tccta Lambem 
as companbins e Jonos ele Y"porru e navios que 
são assim obrig.ulos a tuno demorn. maior qu c 
a ncces::;aria part~- c:1rro gt...r c d ~=scarrogar. A 
isto accreR.c.a qne os n.rmaz:en~ alug(lrlos não só 
não oftllr~cem n.s gar~ntirtB p1•ecisa.R, como 
lambem não pel'rnÕlLem uma fisco.lisa,ilo conve
niente c l"egnl.!r. Com frerp1cncia estia fa
zenda :lndGmnizando os imporb.dorGs do;j, j'li"C
juõms que soifrem, queroOtn os roo.bos t>mti
cados naqnelles arm~zcn•, <[u<Jr com os damnos 
causl1.1os por ct.usos mnlliplas o divórs,s. 

Qnando o inve1·no- é· rigoroso • o q u J 

se t:l;i. c0m~nummente. as :iga.n.s plnvia.cs: prD
curando a p~rte b,,;x \ <1' ci,bde, jusmmente 
a.qud\n om qn<l r e acha a •lfandega, in 1adem 
os arma.zcns e inu ~~lisa1n em grande p:1.r te as. 
morea.dorias, qll c nelle.q s 1 ncl1~ l'acolhid:J.s . 

Nao ó, Sr. p1·csi<lonte, esl:1 ~ unica dcsvan
b.S"em da oontinu~~Ji.o dn :tlf:>n<leg" no pr.J<lio a. 
<[UO mo t~nho J'Cfel'ido. A rl1stancia em que 
fica do d~:r~embn.rq a~J. e a tl'.ansfor +·ncia~ pa1'~' o 
lnga.r em (ple. te:n ele sêl' fBi to o despa.c ho~ das 
•norcado••ia~ recolhida•: nos ll'rnazens a.lng~tdoa 
póde da.· lo!;:ll' :t Jlratica de actos l~sivos ao 
fisco. 

Sei c1u.e o gov-ern) râ!lpond')r!i â.s consi.dera
~ije; aduzidas '100 o O'tado do th~aonro não per-

mitte satisfazer já C$t;J. necessidad~. pofé!" eu 
responderei que osb systema de couttnuos 
adiamentos tem s!do, c, e s erá um prejuizo p8ora 
o• cofres t>Ublicos. (A]Joiado3.) . 

Si o governo tives.s1 manda.do construir o 
edificio desde o tempo em que foi t•eclamado, 
não teria solfrid~ o• prejuizos que continu~>·i a 
solfi'Cr si não tomar a proviJ.encia indicada. 

Em meu f.t VOl' tenho u opinião esclarecida do 
St•, QOnsclheir~ Sar,ivá que no seu rclatorio 
Msim se exp1·im~ : 

"'.Aliandega do Maranhiio.- As condiçlic> do 
pequeno editicio em que funcQiona osta repar
tição, continuam a.s mr::smas . de que vos têru 
dado conhe~imento o.• relatot•ios do minist ~rio a 
mõu cargo : sobremodo acanhado, dle não póde 
prestar-se ji a uma fulcaliaação conveniente. 
0.< inspectores dessa replrtição c da the~ou
ra~ia G- os prG ;ide.ntGa der:;::n. p.•ovin~ia. t&rn 
instaclo pn sua substi~uição. Em cmnpri
meuto de 01·dern de um dos meas antecessores, 
procedeu-s > ao orvamonto, e tíl'Ou·so a planta. 
de um novo edificio~ mn.s,cücums~ancias. pouco 
liso nge iros do thgsoura, como s:cbeis, têm re
tardado um~ delib()t~çiio delinilva a. seu respeito. 
delibera.çilo que procurará r c:.lir.ar, logo que 
O!$ recursos lleeuuiarios J.o Estado a. deLCl'!Ui
narom. No mesrno e as' ost:> a construeçKo de 
Uma. pont') üuctaant.ü par:. o s CH"'vÍÇ:J de.:Jsn re
pal·tição, e muito convém dot~l-a de Liío impor
tante (l.ul:iliar. » 

E', St·. presidente, um estadista eminente, cujo 
bom senso, illustração c e:tpcrienci~ dos ne
gocio• puhliMs constittte uma gara.nti" p.ra 
~odos quo vem ao parlamento declarar quo a. 
tiscalisaçã~ do uma rc pa1•tição .não á feita t!e 
modo a o vi tat· <J tle o fisco scj1. lesado ! s; ainda. 
S. Ex. oat ivossc com assento nos conselhos 
da côroa, niío duvido affirrnar, tal ó a confinnç;, 
quo m~ inspi•·a o el.:-i't'asidentc do gabinete 28 
de :>!at·ço, j:\ minh:l pt·ovincia cstari" hoja 
v~ndo cdi.ficn.l· a suíJ, nlrandega. 

SoLt inimigo dors empres~i~nos ODl ge1·al, on
Lendo quo dcslo rn~io só sBàeve lun~.D.t• mão noe 
<lias dillicei•, mas "-'I Ui a r1u0sti\o roud>L de fig-ut•a, 
de!de que o ;:;cverno, contrahindo urn empres
tima par:J. . ter- [qut!ll.a ap;Jlicn.vão conCOI'I''l 

pa.~a o melho:·~mento d• ronda publica. (Jluito 
bem.) 

------K~·~"-~----
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O 8r. Ratlsbona.: - Sr. presi
dente, não tendo tom:ulo parte na. discusslío da 
recoita geral do l mperio, não me foi po.aivél 
juatiftca.t· o meu voto con Ira a reducção do im
posto que oMra os nossos generos de exporta
ção, e por isso a proveito os te eruejo par:\ signi
ficar !i.cama1•a o meu modo de pcnsa1· a t•.;spei
to deste assumpto delicado . Si s e ll·atassc do 
crcar llm novo aystema de impostos, procuran
do-sa outras bases pa.t-a o l"n~ento da contri
buição ou quota que lodo o eido.diio deYe con
correr para as d911pe1-~• do E•t~do, e o. seria um 
dos p••iroeiros a dar o YOto para. a e~tincçüo coro
pie ta de todoa os onus, r1ue pesam sobre a pro
êueção nacional. !\las infelizmente ainda nllo 
poderuos •ahir do circulo quo nos trl>.ç~•·nnl os 
:tnti~os artigos de siza, nem tio pouco temos 
podil!o melhorar a p~rte fiscal de nossas contri
~uiç!Se.•, ou antes pouco s~ têm f~ito n~ate sen
tido. Debai•o deste ponto do visto. a. culpa nio 
rcc:~.hc nem sobre eate Mm aquelle partidc>
Muito so tem dito, fe.lb•lo e escripto, ma& ainda 
ningnem lembrou quaes os meio> mais o.pro
priados para chegarmos a C!le grando àcsidcra
t tlm . 

Po•· outro lado tendo eu eontribuido com o 
meu vot.o para. o augmento do " despaz:u com os 
serviços já organizados o p3.1'a. outros de car&c
ter reproduclivo, como sejam "" garantias de 
j\li'O a eotra.dao de ferro, a engenho• o >ntraes, 
melhoramentos que interessam de. pcrh ás nos
&as principaes industl'ias, · entendi que nii:o po
dia reduzir a mceita.. 

Não censuro, entretanto, aos meus collegas 
da maioria que votar~m pela 'redncçiio dos 2 •/. 
liObre :> e:xportação. (H4 um aparte.) 

Faço a mesmajuatiça á todos que.certamcnte, 
não vem nesb. questão um objeeto do. riYali
dado entre sul e norte ; eu, po•·ém, qui~ set· 
logieo imitando o procedimento d11 hoMada 
minoria. 

U)[ SR. DEPUTADO: - Então a maiol'ia nã.J 
foi log ica! 

O Sa. R.\nsno:u :- Nest~ ]>?Dto imitei a 
honrada lllinorío.; segui seu exemplo; fui tJo 
logico ~ 'loanto os nobres dopulado~ da opposi
ção, que r.wopnzet•am sempre reducçií11o nu 
despezo.s, e por isso estavam em aou direito vo
tando a reducção dc impostos. 

0 SR, MAC-DOWJ':LL dá um ·apar te. 

O Sn. RATIS!lONA.:- O que quero dizer é, 
quo lendo autorizado despczas, nllo podia dei
mr de vot:Lr polo. rcceiL'l, que d:i os meios pt.ra 
oceorrerem á ossas d~spezas. 

O SR. MAc-Dow'.ÉLL:- Mas t:uabcm. foram 
logicos aquelhs que apt·esent:ll'&m emendas co,·
tando clesper.as, o depois apt•eselltM'Mll emendas 
rcdo.zindo impostos. 

O Sn. R.-Trs!IONA :- Já di ... e isoo. Eu cow
'P ehcndo o deV<Jr em que estamos todos nôa de 
corresponder ti confiança do nossos eleitores, a 
do paiz, onde, sobl'Oturlo, devem 1nerecer por 
mais de om l iLnlo, a nossa atteuç~o, •s classes 
'1"" sa entregom ao tre.balho licito o honesto, 
e nes te ca110 $0 l\cham os plantadol'm de c tfé 
os a.gricultol'c& do all!ucar. 

E' in1pos•i vol dosconhecot· os relevantes Mr
viços que en1 todos os t.ompos têm ellcs prestado 
á cD.usa publica. 

Podemos dizer q ue devemoa a. llOSso indepen
dencia aos honestos plantadores do Rio de 
hneiro, Mino.s e S. Paulo, porque, não ob
stante O.> movimento~ ~:encro.•o• que 3-ntel'ior
mente se .haviam monifostado nas provinciae 
do norte, fultarismos á justiça da. histeria, si 
doeeonhcccS&emos que 11 nosoa emancipação ~ 
titica foi devida, sobretudo, ao eaCorço deotas 
tres pro,·inclas do sul. 

ForOUD elhts que aaud:>ram primeiro a aurora 
da nosa• liberdade politicn e escuaodo é lem
brar á cama.rn quo inda niio se deu uma con
junatura grave e difficil em nosso paiz em que 
essas claosos a que aeabo de alludir se poupaa
aem aos m~io1'e.s sacrificios. 

Maa, feita& llSSU considera.çõeo, eu vou enlrar 
no a.ssumpto para que pedi a palayra . .. 
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Ha, Sr. pt·eairknt<,, ~obre a mesa, entre 0 11- I presidente do Gear:i, á respectiva a•sembléa 
tros, dous additivos; um 'JllC di• re,peito á I provincial. 
estrada do ferro de llatrtdt<l; ,, outro ,·ebtivo Eis aqui o r1ua com todo conhecimento rle 
ao pQrto da cidade da Fo1·taler.a. causa disse aquGllo disti nctQ administrador. 

Quanto ao prim~il·o, o.q uellc que se ,·efcJ•e a Lerei os to picos principaes, mas pe~o pe1·-
estr~da de Ba.tu,·ító, jaigo convet.i·,nte a sua I missão á camara para tl'anscJ·ever t~xtualmeute 
retirada., de accórdo com os -meuB illu~tJ·e~ col- no meu discurso tudo quanto em relação ao 
legas que o assignar~m, pua que discuta-se aasumpto se lê nesse documento official: 
com mais largueza o project·J qu~ ja foi sub- « Porta da capitat.-:i"ão exige mai~ domon
roettido ~ consideração d"ota çam:.u·" ~ 'P'' póde straç!ío a necessidade dr, melho~a1·-se. o porto 
sr,r constderavelmente melhorado. desta cidade, ou antes da oonstrucçã.o de urn. 

Mais de urna vez mr, tenho aqui <Jccup:;do porto. 
deste importante l'lle~hoJ•ameuto, c direi me~mo Basta des~moar·ca.r aqui, ou ver como em bar
deste gram!e beneficio que os poderes publJcoa caro e desemb:cJ·cain passageiros o mercadorias, 
têm restricta. obrigação de fazer á minha pro- para admil·ar-se de que semelhante nece•sid&de 
vin_cia. . . . . . . . o.steja por prov.,r-se, c1uando sobre ella S·o tem 

Nilo ,·epetll"el, pau, o que p d1sse ; aprove1- felto estudos sobre estudos. · 
tarei, porém, o momento para responder ainda As pessímas condições do porto Cónstituem 
uma objucção que constantemen te tem sid~ in- um emb;J.raço ao desenvolvimento com.mercio 
vocad~ nesta trib11na, e é de qae a~o hae>tudos rla província, qué, alias, por sua posição geo
feitos quanto ao traçado desta. via-ferrea; mas g1·aphica cst:i. em condições de tel-o fim·es
e;ta objecçiio só p6dc tet· valor aos olhos da- cente, vindo a ser ~ porto desta. cidade, ~ qual 
guelles que nilo conhecem a proYincilJ. do já é uma 1n·e.ça importante, dos mais pt·oc UJ"a-
Caará. do~ pot· navios estrangei l"OB. 

Senhores, a vía-ferr•ea. de Bato,·ité tP.m um Vem a pt•opo•ito o juizo que ácet·ca do as-
traçado conhecido, d t.triori, e um objeçtivo certo so.mpto exprimiu o engonheil·o lliilnot· RolJel·ts, 
que é o valle do Ca1·iry . Ot·a, n. f~ição topogra- o ultimo quo, por or dem do gove:·no imperial, 
phlca da província. é quasi inv;r.l"iavel; o seu fez ~studos sobro o po1•to. 
terreno s em ge1•al ligeit•arnente acci,Jen:todo ; Tt•nnscl"OVemos sua~·considet·ações, qlle fo1·am 
não há gJ·andes montanhas senão nos hmites as seguintes : 
que são bem conhecidos <:orn as provinci:.s vi- « Par~ o molhornmento doste pot·to ou a.nco
sínhas. A l<iste com o Rio GJ·:tnde <lo Noi·te, radouro tom-se pt·~posto em diveJ•sas époc·•s 
ao sul com Per·narnbuco e Parahyba; ao oeste vari<Js projeçtos que, sí tivussem si<lo levados a 
com a do Pianhy, ee,·vindo de divisa. a .sêi'Nt da <!tfeito teriam augmentndo muito aH suas t'fl.cili
Ibia paba, som fa!larrno< de sua immensa costa dades como urn po1· to comutercial. Em 1875 sir 
que 9.0 norte e not·olesLe o sep'a1·a do Atlantico. John Hawkshaw acon•elhou a eonslt·ucção do 

Nestn.s condições, e •endo como são conheci- um 'iuobJ·a-wo.1·, di•J>Osto de modo o. servil· do 
<la' todas as ~onas d:. pl·ovincia., qualque1· es- c:ies e a SCJ' ligaclo ú co•ta por meio de um via
trada que partir do littornl atravesaa fo,·çosa- dueto abc,·to, eollocado HObt·o p~rafusas de 
mente resiões da mesma natur~zo. e si eu p1·e- MítchelL 
firo assim como em geral no Cr,nr:i a dir·cc~áo Anteriomtente, o Dr. Francisco Antonio Pi
que tem de aoguir a via-fen·c" de l'laturítô, ó UJenu• Bueno, D1·. Paulo Josó de Olivoir•a e o 
porque esta jâ serve a I"r~giOcs mui pGpulo~aa, Sr. Francif..lco Fcrl'oirn. Bol'g",.!S, os Srs4 CoimbJ•a 
ach~-sc baste.nt<l adiantada, Lem por fint app1·o- e Klin~:"elhoefcr, os Sra. Zozimo Ba1·roaa o Nea
ximar os pontos mais prodactivos da província, te, tinham era diversas épocas proposto p1·ojectos 
c favorec~r o commcrcio que ja hoje se fuz em incluindo quelJrn-roal'es, caes, um canalatr:~vés 
grande escala pela sua cupil:a.l. Nesta igual- do recife, pontes, etc. O custo Qrçado nossos 
dade de circurnstaucia~. portanto, não se me pro,iectos v11l"iou de ce~c~ de 2.225:000$ a 
poderá contestai" racionalmente esta p1·ofe- 1.760:000:;. Sir John Hawkshaw oJ·çou as obras 
rencía. qu~ projoctou em 2.200:000$ prox.imamonte. 

Assim pÕis, nlio vejo difficulJades por este 
lado; á. este respdto O esta a opiniiio ;;cJ·al
meo.te aegujaa.. Quantos pt•esidentes tem tido o 
Cca.r:l., quantos Gn$'cmheiros tem viajado ~quello. 
pl'ovincia~ são un1formes em conside1·ar a rea
lizaçiio da estraull. de BatuJ•itc uma medida 
ealvadOl'a para aqu~lla parto do lrnpe1'io. 

O Stl. BARÃO DE CANINDE; - Apoiaclo . 
O Su. RAT!SaoNA:- Em relação ao porto 

não poaso daixa1• de preferi1· lambem o additivo 
que está 8obre u mesa, porque dá uma idéa 
mais exa.cta do aesumpto, assentar sobre dados 
eatatieticos fornecidos por profissionaes como 
passo :a. demonstt'a.r .. 

Nilo quero cansa!' a paciencia da camal"a, o 
per isso limito-me'' chamat· a sua attenção para 
,o rebtorio que o actual ministro do imperio, e 
illustrado eenador Leão Velloso dirigiu, quando 

Em 1867 foi dada aoa St-s. Barroso e Foster 
uma. c.onc.es!'iio~ por 50 a.nnos, para. fazerem nru 
por~ no Muco.ripe, e uma estrada de fe,·ro de 
cerca de quatro milhas de extensão desde a pon· 
te de embarque até :i. cidade do Ceará, porém as 
obras n unes. foram. encéta.d9.s1 

No meu relataria referir-rne-ci particular
menta a esse projecto. 

Eotudei cuidadosAmente no propl'io lagar 
todos os pt•oj e c tos que tem sidQ propostos e fiz 
nnmerosas sond.ogens e exames para; ma aju
darem no estudo deste porto, porem E1 apresen
tação de minhas idéas, baseadas sdbre estes 
factos, não póde ser feita de um mOd~ intel
H,;;vd senão em um relataria mais completo 
do que este. 

As medidas que provavelmente a.conselb.arei 
serão·pJ•iucipalmente duas: o levantamel'lto nú 
reeüi submergido para fazer Ulll quebra-:u>.ar, 
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jd. começado pela; n&~ur~za., mas sem querGr 1 Quer isto dizer que a cobrança do imposto de
fazer delle um cáes; e depois pam principiar a pendia de tomar a •i o ~verno provincial um 
construcção de uma ponte de fe rro aberta. a ser~•iço actualmeoto a corgo do. indust.r:ia parti
parti~· da costa até a profundidade de cinco cular, o 'I ue nã•) me pareM pratica.vel , e m uito 
metros na mare baixa. menos conveniente. 

As plantas e orçMllonto destas obras niio estão O certo 13 r1 ue a lei deil<ou de ser execlltada, 
ainda feitos , porém o custo •e•-:! muito meoo•· do dizendo m~ll a ntecessor no relatorio de pas
que o dos projectoe ji apresen!ados ao governo. sag-cm da admini~ tração, qv.e era s~t! proposito 

Existe actualmente uma ponte do governo, nomea-r uma commüsao com:postc. pela maior 
unien obra de melhoramento a té hoje Leuta.<la, p~<rte (/Os ptincípacs ne9ocio.ntes cl~stu praça 
porem, na maní baha a area fica ilescoberta na para in,lzcarcm o• get.Cros que por seu ~so 
Sll3 extr-emidade e m" maré alta ,. agua ó aht t:$JCessi'!lo . insignificante -oalor ou outra cir
demnsi.adamente ogit:>d:>; de modo qoa ella nSÔ c><mstanci a nao pv.rlesse1ll supportar o im
sez·ve para embarquo ou deembarque d;u; m~•·- posto, 71!4is que sufficientc para a. amortiÇ<!o 
cadot·ias nem mesmo pat·a llS~ dos paseaft'JÍI'os. <lo co,[IÍtal e pa(lamento dos juros. 

O syetema commez·cial da. c idade á muito O capi t:tl ~ que se referia ó o de mil:contos de 
pl'imitivo ; todos o• artig-os e5o carregados (só rús, cujo elllpl'estimo foi autori~ado na mesma. 
naa marós baixas ou nas suas prnrimida<les) da lei. · . 
tez·1·~ para as c.h-ar·eng ... e desta. para. " tcrar Deixei de nomear aquel!a commi~s1lo por
na cab•Jça, entrando os carregadores na agua <jU·' entendi qao le ndo n loi, que creou o im
até ao pésooço. Os pas.<;a~eiz'Os são conduzidos posto, a est~ obrigado todo3 os ;;eneros embu
em jnngadas e depois no• hombros a té a terr·a. cados e d~semlznrcados, não se poderia por um 
0 -• botea ordinarioa niio pod~m atracar, salvo simples rcgularcrento tributar lliiS e outr·oa não; 

. em certa.< horas favora.veis, sem risco, quer reo.onhOifO entt·etanlo que sendo muito pesado o 
para passageiros, quer· para a cm.ba•·cação . imposto h a oujoe. tlls qne não () suppot'taria.m. 

No Ceará, portanLo, vê-se urn contraste Accresco uma consideração que me parece 
muito notavel entl'c o urodo de c:1rz·egar e dcs- de muito peso; é que o pagamento da tua. antes 
cm·rogar navios, G as pCilsimna accoromodaçüe• de melhorada-. as condiçõe• Jo embarque e de
para passageiros de um b do, e do ouLro da se rrr harque dos gcneros, aggruvaria a aituaçi!o 
c idade bom construída, bem calçada, o i llumi- do comm.~rcio, obriga-lo a maiores dospet.aa. 
nada, dol:lda com loda.a ~s cornmodidades mo- Entr~tant~. desejoso dl) iniciar alguma pro
dernM, com ruaa ootaYolmcnte li.mp• s e tendo vicl<:ucia. LOndente á •aListi>.ç:!o uc lllo palpitllnto 
urna e>::ccllente •,gtrada de fe1..-o ligando- a com uecessid:.do, p•·ocurei ve,·ilic:u· a pos•ibil idadu 
o interior. Deve continuar tal contraste 1 do emprasLiu1o autorizado, e a~ inf•Jz'rJULções que 

Ja é t~mpo de cedo de fa>~er com que ns th·r; uu Hio do Janei r·o mo p•JZ·stmdil·arn do que 
f;;cilirla.<l•;• coouue r·ciac• <Jc, lc bollo porto cor- onda poderi:l cansc;;uio·, apc1.nr de t~1· a )'1 '0-
respond:~m melhoz· do C[U•) presentomo.nte :\OS vinci:. o seu crcui to sal vo 11U pontuo.lidudo com 
molhoz·a rnentos quo tem ~ ido introduzidos om 'JUO l•"n satisfaitn o« dirniuutos cozuprorni•I!O<J 
t erra. Com pontes ou com uroa ponto protegi<ia <JU6 a lé o.go.-a tem eontrahirlo. 
da• art•oboot·•çijo.• pelo <jUcbra-mar prosposlo, a Vou u1e convenccnJu do 'luo só bn dou• Cll• 
transfcroncia. dos producto:-~ o mcreudorÍilS não rninhos. ~elos quae~ podca·ú a p1·ovincin vor 
sez·zi talvc~ feita toLalnv:nlo pela ponto, a in<h• l'eal i<:l<lo o•tG tiCU :<rdtr!lo, .i~ fXI' domai• pro
que uma paz· to conaid<~ravol o possa sor; porém Cl'!lstina<lv : tom"'' o "•lado a •i a olmL, 011 of
o systcma d" a lvnr cugas sc:·á radie;tlmente me- fcctual-a empreza i'n.r·ticulaz·, Oi'Sanil.ru:la nos 
lborado, por.,_ue, protcl\'ido.s pelo 'luebra-uzar, tc1·mo• rla lct de i3 de Outulll'O de 180\1. 
c !las podorao sor carrogatla• ou tlcsc:ll'rogad!lB No ultimo cuo o governo podo .-ia fazer li 
r1uer nas pontes qu'Jr na pr:ü & em tod"s o.a pt'Ovincia do Ceará concc!llll<o igual a que foz z1 
marés . do S. l'"ulo acerca dG por lo de Santos; C a pro-

Com peq11cno custo, estes s imples melhora- vincia contrataria a con•tr uc\:ão com u ma com
montos eontribuir.io m~lel'ia.lmen tapara. o c:on- pn.nhin., rncdbntc vantagena caps.zee de a.sae
forto c commodidadedc todo• os navios que fre- gurar a amortiza<;>lo c ,jur·os do capita l. 
q ueuta.rc ra o porto, assim corno da propria ci- Aotcvejo, entretanto, um:L diffic!lldade : é 
dade e da p1·ovincia. » que scrnolh~nt~ empreta, não podendo talvez 

· Núo fostes indiífoi.'Ontos ti urganeia do rne- ser organiz4(.b ya.uLa.Jo~ament~ no paiz:, ~erá 
lhormnento â quo me .. ~firo; na lei de orç~- nece.l3sa.rio recorrer a cnpitaea estt·a.ngeiros, e 
ment~ em vigor decretas tes a construc:ção do es tes exigem a gar:mtia do E; tado. 
porto, c auloriao.stes os maios do lo":U-a a Seria, no emtanlo, ruJU garantia puramente 
e fl'eito. nominal. pois q ue o:s z-endiruontos do porto 

Polo l"'ra~rapho do art. 2- d,_ .,;t.;,d,. lei cre>a- ~l>egru-U.m p:>.r:>. o pagam~nlo do um juro não 
tcs o impo.:to de 100 róis por kilogramma de maior do 7 "1:• e da u!n~ amortizAçãO_ de .5 •f,. 
volumes c outros objectos carregados no porLo Como sabet•, o ennnenl•' c ngenuetro m g lez 
da capital, dcaLinados ao welhoraw"nto do Hawk>oh~w fez eHtudo.-, e deixou um plano de 
meomo pol'to e á eoostrueç:<o do. <tlfan,tcga. roelhorâmanto do porto, cu1n àospo•" orçou om 

Para cobronça do imposto mencionado ficaria 2.200:000$000. 
a prov!n cia, com? di~põe a mesm:. lei no arL. 14. H a ?ut!·os ~atuda>; e O<',am;.ntos, . e de ntre 
incumbilla do serLiço ele carregamc•n o c tks- elle> lDd•= •• o do ens-enhezro Lw.t 1\:!anocl 
carrC!J<l?»Cnto dos .. ot"""'' , ele., a ouzbarcar c G:.lvO:o, cujo plano mais se rr.ppro~i.mr. do plano 
desembarcar da praic. a! o ds a.l,;ar~ngas e de Ha.wkabaw, e que calculou o cusLo da• obrns 
lancha.s , e "ice-versa. em 1.2i8:460$000. . 
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Outros ens-enhciroo, antes daquelles, fi
zeram estudoa e orçaram as obras: 
Os Sra. Zoúmo e Cha,•les Nea.the 

em~-....... . ............ i76.000 
Os Srs. CoimbrJ. e Klingelhrefer, 

idem . ... ............ .. . . , . 225.000 
Os Srs. P. Oliveira e F. Bo1·ges 

idem . . .. ,............... . . 225.000 
Não é conhecido o orçamcn to do engenheiro 

americano Milnor Roberts. · 
Solicitei do ministerio da agricultura uma 

cópia de seus estados e orçamentos, e ainda. 
niiO me foram enviados ; a ffi rma, entretanto, o 
dito engenheiro a opinião da poder conseguir
se 14m bom ~ ef!ica: melhoramento po-r muito 
menos tl,e gue se avalio" em pareceres ante
f"iore.s. 

Seja, llOrém, -qual for a l'educção :no preço 
das obras, pôde--se estar certo .de que seu custo 
~ubirà a mais de mil contos de reis; e isto r1uer 
dizer 'lue não é possivel e mpr ehende l-a.s a pr~ 
vinoia com seus rceu.rsos ordinarios ; é indis
pensa.vel contrahir um emprestimo; o que não 
parece !acil obter em condições vnnta.josa.s no 
estado em que se acham as finança* provinciaes 
depois do !lagello que tão p•·orunuamente per
turbou s~u desenvolvimento industrial. 

E', no em tanto, uma em preza. 'que tem em ai 
os elementos de vitalidade e pc·osperidade, cal
culando-ae n. renda que de;er:í. produzir aem 
grav .. me P""~ o eommercio, que de boa. von t~de 
pagará uma tua. razoavel em compens~ç!io das 
vantagens colhidas no embn.rq 11e a desemb8.1'
qua daR mercadod~s, allivináns das despezna 
que actu~lmente as oneram c livres doa riscos 
que correm. · 

Conheceis como ó feito o embar que e des
emba.rquc, acarretando um~ despe:<a que, por 
exemplo, cm uma. sacca no n.IgodiiO de 60 hllo
grarum~s, sobe n 360 1•óia pol~ condueçllo da 
pr~ia atei o portaló doa navios . . 

E:.to dispendio ó intii.Uivet accr~scendo os 
riscos a que sa aventuram o.s mercadorias, su
jeila.a a M•aria•, fr cctuon tes e iuevit .. veis, ou é. 
despeza de seguro, nos casos em que à este 
poasivel. 

Sen<io assim, ó claro que o commet cio ha de 
repul<>r um grande beneficio poder embarcar e 
desGmbarcar as mêreadorias &om risco de 3.Ta
rias, mediante uma tua medica, que con·es
ponda. .á paga. do serviço presLado. 

Qual deve ser essa t:ln ~ A supra-mencio
nadA lei pl·ovincial, 'iue não teve e:xec uçilo, 
tinha findo a de f O réis por kilogramma de 
peso carregado · e descarregado neste porto, 
taxa q_ue para muitos generos foi considet•ada. 
excesatvel e insupportaveL . . 

O eommereio de exporta.çllo snpportal'ia a 
ta~ de 6 r ea.es por kilo eobre o emba.rque elo 
algodão, a· qual, a respeito de outros generos 
de melhor cotação, pcn· exemplo a borracha, o 
csfé e a oêrn, podoria se elevar a iO rea.e' ; · 
abai:xando-se ato 2 reaes, e mesmo a f quanto 
ao emb&rque .e d~embarque do ferro, c:trVio, 
madoira, osaos, etc. 

Por G$to modo se eonaLituiria umo. renJ .. auf
Jlciente para o pa:gansento dos juros e. amorn

, nçllo do capi~l emprega.io n1U obra. e ·casttiio 

do serviço do porto, o que se verificará, exa
minando e tendo-se em vista o · movimento 
eommercial elo porto em annos anteriores . . 

Serviu lo-no3 da e.gtatisticl ollicial elo Sr. Se- · 
ba.stião Soar""· tomaremos por base o exereicio 
de 1871-1872, época om que foi mediana a. 
producção, e começou o t·ostl·ingir-•e o oon
suino da p1·ovineia. 

Adaptando a base da importação e exportação 
naquelle exercício, e sob:·e ella calculando-se o 
J·endirnenb das taxas snpra-indicadaa, a ren<la 
do porto seria a seguinte ! 

Ezportaç<7o 

i t . 203. 034 kilos de 
algodão , couro , 
pelles curtida& e 
aasucar, 6 rs. Jll>l' 
kilo •...•. .. ... . 

603. 822 kilcs .de 
café, cera, bor-

67:218$2()4 

racha. c crina, tO 
rs. por kilo ..... 

f4.6.097kilos de 
her vast oasos e 
di versos, 2 rêia 
-po1· kilo .. , ..... 

6:038$220 

292$194 

ImporlaçcTo 

2. !59.987 kilos do 
mercadorias cs· 
trans-eiras, a.fóro. 
indeterminados , 
liquidM, olll'M do 
for1·o;eat•vão, etc., 
iO reis por kilo .. 

5i. 500 chifres a 2 
rôia .......... .. 

C a.bota[JCm 

7. 056. 470 importa
çli.o e e~portaçilo 
calcwad& por me· 
tade do mo v i
monto -com oa 
por lo a estt•an
geiros!· com a ex.· 
closão aciwa.- . . 

2!.169 .41.0 lúlos; 
1{4 r e a 1 _sobre 
k il o de carvão 
!!nnualmen'~ im- · ·· 
portado (2.000 to
nela~as) .. .. • . . • 

Pedagio - 15,000 
passageiros, se
gundo dádos .da 
ropartiçlo d:> po
licia, com a.ug
mento ra1-00. vai : 
750 r6is cada 
Tiagem . . ..... .. .. 

Ancoragem de 59 
íj!n,.vios de loogo 

curso eom 33.181 
toneladail & · ra-
zão de 150 reJa.. 4:977$050 

73:548$61.8 

21:599$870 

{03$003 

47: ()2:5$244 

2:946.~ 
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Idem de 159 de ca
botagem com 

· 77,253 l011eladas 
a razão de 100 rs. 

113 da. !l':'mazona
g e m calculada 
I' elo Dr. Zozimo. 

7:725$300 12:702$350 

Réi> ..... 

.Acc~·cse.::. 

12 :000$000 
· H!O : 775$082 

A•·tigos d~ importação n it<> con o!der:.Jos: 
Bn.gag!!ns. 
Ta xas sobra embarc&çõe.> minda.~ . 
Etnbarque de a.nimaes. 
Deve-se t-;r como segnra Unl.1 renda ue!de 

os prim~iros a i> n os, superi.,r a ro. 180:775$082 
para fazer Í'tCe Os dcsp~7.3S d \ obr.i. 

O engenheiro Zozimo B~rroso, em sua. im
port::.utc me.noria publica.d& em 187() , demon
strou 'JUC sõ pei.Jl verbo.- embarqu~ e dasenl
barque- ss podü obter po.ra o futur<> porto um:~ 
renda d~sde logo de 1611:~0. 

Tomou r:ara bose dl seus .caleulos o movi
mcmto h'wiào no e:.:orcieio · de iSG7-1868, 
que :tchou ter •ido d u 17.200.000 kilos, ou de 
. 300.000 @ a razão dê i4 ki los. 
P:.~ c3da @ fi.J(ou o r>reço do i30 r<lís, 

10 r~o.c3 ~ido mi:"limo, que então se. po.gi.\.V:l.. 
Ant~rio:·mente, p roCBtl· 'n1o ao mes:no estu 

do(1869), o engenhei•·o P imen ta Bueno a chou . 
para as mcrcadOl'ia• eu1barcadas e des~mbarC<\· 
das nesse exercido um pe<o d·l !í.i6i.980 
kilo• ott i.22u.070 @, :o.forn 2.1111 tonotcdM 
de carvã:l. 11: · -.:un3i o tn~smo . 

Tomando u rn:l ~ri f~ \-:!•Li~ baixa (1.2!J \)Ol" Ç~) 
formou desde logo cun~ r ,n<h de 14i: i 28.'i;OOO. 

A rcnJa. CJ.M se · onooatro. ago,•a. c~lcul'\ndo 
sobre o monm~nl~ de 1.871-1.372 com ~s ~\xas 
t•roporcionaca ao valor rlas di lfere~tes o.rtigos 
da importação o expor~'ç;io, ó de 142:876$731, 
afo'"" os :-r ligo' oxcepluudos ; renda infel'ior 
áquelb.s, sando no om~mto o p~7.0 em kilos : 
21.169 . 410. 

i{osu!ta s~mpre dos tres orçamontos U:lJa 
1c.,ito. mui gran•Je, só ne..te gcne ro, o qual se 
elevam à cifra indiead:J. de 180:775$082, com 
as o11tras verbas de receita, que n ib se devem 
desprezar, :..sim para tornar mais sua v~ a des-· 
pcz:> doa cmbaques · c de•embarqucs, .:owo 
para attingir a.1nella SOIIllll~. 

As dea~ezns. na hy~oth~se d9 um empreslimo 
~ 25 :J.nnÍ>s juro do O '/• e amorti:r.açlto nos ul
timos 20 :utnos, pela . quota de 5 '/o, 11:1o as s~
gll.in tcs; 

Nos cinco primeh·os anno~: 
Juro do <"'l?itn.l int,gra\ m.ente ; 
Custeio, eonacrv~çltl),~tc .. . · .. . . 

132:000$000 
$ 

Nos ultimes 20 anno~: 
Annos Amorthaçiio e j uros 

i... . ....... . .. . .. 242:0003000 
2.... . . . . ...... .... 23-5: 400$000 
3. ........ . ..... ... 2.~:800$00() 
4 •• • • . . ' . .. . . . • . • • • 222:201$00:1 
5. . .. .... .. . .... .. . 215:()00$000 
6 .. . .... . . ... . .. . .. .209:000$000 

202: 400$'J00 
195:~000 

7 .. . .. . . .... .. . ... . 
8 . . . .•. .. . . ; . . . .... . 

V. VI.-~ . 

9 . •. •••.• • . .. . . .. ..• 
to • •. . • ... . . . . .. . . '. 
H . ... .. .. .. . ..... . . 
12 .. .. .. .. . . ..... .. . 
13 • . . . ....••..•. . •.. 
14 .. . .. . .......... .. 
15 • • •• • ' •.•••••••••• 
16 ........ •·· · •····· 
ií ..... . ........... . 
:18 • • ' .. ' •..••.•••••. 
:19 .. . ... ...... ••·• ••• 
20 ••••.• • .. ·•••··•·• 

:189: 200$000 
i 82: 6000000 
1?6:_0()~(YJ 
1()9:400$000 
152: 400.SQOO 
156:200$000 
149: G00$000 
H3: i.lOOSOOO 
:1:16:400$000 
129: 800$000 
123:200$000 
116:li00$(l00 

Os on us provenientes do cmprc>timo se atlc
nu:.dam á medi~ que s ~ fosse elevando a renda 
com o progre~eivo desenvolvimento do com
merc:o. 

No. hypothes) d~ s,1r a ompr-~za adjcJicada a 
um~ companhi a, au:e~indo as rend~ .do porto, 
pód~·sc cousidcrM gamntida " collocnção dos 
capitacl pela somm:J. fig urado. <1•1 180:775$082 
9ue dei:<o.r-1 m:.1·ge:n p.~ra um dividendo de 7 •f• 
(15i:OOO$) :lSSim como par.1 o custeio, e fundo 
do a.Uiort~açilo; a qu.\1, cvme çand•l 10 annos 
nepois d~ concluídas <13 oh,.>& deve ropro.tu7.it 
o C3p ital no fim de ceriO'l annos, pns3l ndo cn· 
tão n.s obras c lodo o m~Leria l para ' provincia, 
ca h y pothese de te•· e.<l~ <t concess5o nls termos 
da cits.oin lei el e 1:3 Out~l!ro de 1.86<J 

$Qnclo e•~"'" as con side!"çÕe3 que t enho a OJ<
pend·:r-vos ácerc·.l d ·)Sto "~s llmptQ de mn.x im~ 
import;\ncia, res ta ·rno indicar-vos ·~ provi
den cias qu o me l)arec~ih :!~optavds ele V03S" 

parto. . 
E n.ten.do qu~ davo S CL' m ~ ntidn. ~\ !lutoriz:tç:fi:o 

!'""" o cnlpre~tirno, vc>:to •ttta n1Lo ~o pcX1o 
pensar na •·.;a!i•::~ção elo melhoramento com o< 
rt~c~t raos ordin:."Lr\os do or)amenlo~ 

Si uito pude contrabir o ompro•timo, poda 
~l'~""''~cer oppor tunid&do favo,·:~.vel a nmn opc
rnç:lo da credito, dastinada á. ro11ização d~ um 
molhor~mcnto t<1o pro1htelivo . 

Niio ho. neeoll3idlldo de oon\rob.il-o de 11m" 
vez. c e'tou Cllrto de que, desde qno fosse le· 
vantn.J:~. a metada da quantia, e cnmoç:td:lll as 
obras, seria fl1cil levantar o resto . 

Nu troaiuda a. convieção do q11e, empr ohen:
dido o melhoramento, o governo imperial não 
deixa.rin deau:til ia.r os esforços da provinci~ . 

Mantida a :~ut oriz:.~ão P'-ra o empr eslimo, 
podereis ao mnsmo tempo autorizar a con.druc· 
çõ:.o da.s ouros -por meio de e_mp~··~ psr~cular, 
mediante v:~Rb .... ~ns: datorm.1nada.s nn Je1. 

Deste modo a" administração teri& dous ca
minhos :~. sa.-crir, como já d isse, e, conscltando 
os in. ter s.eo~ d.!l. p rovinein, afiopLa.ri:t o m elhor. 

· Um:1. das questões a""itadas sempre q_no se 
tratn de melhoramento d'o porto, ê d~ pr~teren
eia entre O do 1\lu curipe C O desta Cl~ade, . 

A osso r Qspaito .e têlll co:atroverttdo as opt• 
niõ~s . do modo 'iUO cnlondi conveniente procu
rar m nis um sttbsidio à sol11ção do \lrol.>lem:\ nas 
lQZCS o o:tpericntia do ongcnh oiro R~vy, " 
'\Mm mo dirig i noa ~~eguínles to~mos .. 

" So.bondo quo ~ sua ro••doncla M~l.a 
provineia h 11. znai• <lo doua an 0011 o l.órn 1!:>• 
~ilitado com olnervaçücs atoi!J •obro 1\ quc•lln 
elo porlo dcst~ co.p_il.:!l• ruo.nifcst.o n V.S •. •• 
deaejo de ter sua op1n1iio a samolh.,.ntc ro• p&!lo. 

. : ~ 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 3010112015 00:40- Página 57 de 61 

234 Sessão em 30 de Agosto de 1882 
================~~============~ 
to, declarando-me e~pecialmente ·o que pensa nada Cara se nlo su.brne~ter a revogação da lei 
ileoreo. dll proferenelll d:Jdn por v•r1os enge- á a~·:lllbléa g eral . ._ 
nheiros, que se tem occupado do a.ssumpto, á o s c R 
enseada do Mucnripe para. alli sstabeleccr-se 0 1\. AI\ VALHO EZENDI!! '- E' o 'lue 
m~smo porto, indicando-mo V. S. os meios mais do vi,. ter feito. 
convenientes para lev .. r-ae" cfl'eito c•te im- O Sl\. R.ATUaONA ;-Sew. duvida procedendo 
porbnte ro.~l.honmento com eccnom;a de tempo <lest-. maneira, o governo obrigal'ia a as!embléa 
e de dinheiro. .. . px·ovinei:1l de Pernambuco a redectir sobre o 

O dito engenheiro acudiu prcesuro•·J a meu xnodo ineonvcni~nte com que e:s;erceu u im
convite, c_ em um importa.nte relatorio, que .portantes a.ttl'ibuiçoes que lhe conferiu o acto 
oneont:·areta ontro os anno.:roa, deu conta de addieional. 
seus estudos e cx:unes, chcg:indo, corno olle Mus n':nhum deste• alvitres t·esolv•ria a dif
di~se, á conclusão de que a loca &idade em. (rente tkuldade, e não h• governo que em presençt. de 
tlesta cidade merece pre(erenci41xu·a 0 esta- taea etnr, ·g oneios deixe de empregar Ullla me
belccimcnto do porto do C eará. A bahia do dida promt:\ c eflica• para rccorret· a o:s;pedion
lrl ucur<pepôde,em futuro remoto,com grande tes som offei to que <JUando muito teriam o ea
auamento commerciat, sllT t:antajosamente •·actor do reprer.alia, e não estariam na altura 
csco1Jtida para o estabelecimento de um now d e um t;ovcrno pradentc e illwMado q:uc provê 
grande porto daprollincia.• o lllal quo sabe evitai-o. Em taes CILSOB antes 

Os fun<hméutoa de profcrencio. constam do o arbitrio prudontG do quo os perigos 'iuo po
citado rolatorio, parecendo-me hoje, á vi•ta de dem trar.er os movimentos popttlat·ea. 
botas opiniões autorir.ad~s, '{U~ a quostão so O Sn. CARVALHO REzl<Nmo:-Ha 8 annos ,1ue 
acha resolvida, e al>a!ldonado. a idóa do porto 50 pagava o imp09i,0 . 
no Mucuripe. 

Por cales dados p6d o. a cnmo.ra comp•·chender SR. RATIBBON.\:-Mas o que acontece 1 
:\ neco.ssid~de deste melhoramanto L>at·a a px·o- Um dia o mal chegou a seu cumulo, e o com-
''incia do Ceará. E' 0 maior serviço q 11~ ,,35 me rei o elo R~cife, corporação circumspocta o 
circumsbaciaa .. ct uaos se póàe prestar aquetla l'<apoi\avel, <lOHportou o não qo.iz mais supporbr 
provinei:L tanto nuis quanto não é oneroso para o i mposto inconstitucional. 
os eofrca puhlieo&; c no C!Lso mesmo que o fo,se, O Sn. c ... n VAJ.uo REZ>:NDE:-0 commorcio de 
\rat~-so de urna neceasidade indcclinnv61. Com Pernambuco o quo queria era quo a questão 
os molhoram&n~! que já hoje .conta o Ce;ml., a se rcsolvosso p<:los meios lega.es. Não se· im
obra do porto o um complemento, oati~f"" á po•·tuva com " demora, façiJ-!hc toda. jus
uma aspiração legitiwa do cornmercio que desde tiça. Ella tlcat·h satisfeito logo quo foaeo at
lon:l'OB aonos rscbma instantamanto a roali- tendido. 
'-"Cilo desb medi da· O SR. RA TJSnoN A;-0 nohro doputado que rne 

Sou J'OI'Ianlo nesto occÕ.ail.lo com todo• os h.oma com seus a.pa.t·tca most•·a-sc iut~ir~monte 
rncus colbg~s do Ccarú o interprete fiel dos ""'•uocido dos f:1ctoe. 
dosejos de minha pi·ovincia. --,. 

Tenho pois toda confiança esperan1o 0 voto O SR. CAR.VALIIO Rl!ZENDE:-E' o que conat:~. 
d:1. ca.mara porque é de toda a justiça a C·Iusa. do teleg-r~roma, não havia lá J!IOvimen to 
<JU<> dofondo . Doixando poróm e..te assumpto ·algum. 
sobro o qual nada ll!ria mais a aero;eentar, O Sa. RATISr.oxA:-Si eu tivesse noceuidade 
p~t·mi\l:l-me V. Ex. o a ca.mara quo me preva- de argamontns par~ justili!"'r o acto criteriooo 
Jcça dJL oceosino para responder ao nobre depu- e prade!lte do h cnrado Sr. presidente do coll!G, 
tado pdo diotricto d<> côrte, t!io Injusto em ,suas lho, iria dcseobril-os nos preccdcntes·bontcm 
a precinçües a respeito do actoal gabinete. auduzidos r>e!o nobre deputado que oceupou a 

O Sn. CA!tTALHo Rr.r.ll:s-Dii :-Não apoiado. lt•ibnna. Não preciso dP. mais cousa 41guma 
o Sn. RA-rrsnoNA: _ AILudo, Sr. preeidonte, pam dcfund~r a delibcrnção do governo·. 

á medida tomada pelo nobre presidente tlo con- O Su. CARVALHO REzENDJ: :-Procedeu An1Jto 
se lho em-I·elação aos uh i mos acontecimentos maL o 5 de .Ja.Miro, <i o que se SG~uo. : 
que a e deram na província de Pernambuco, () Sn. RAT!SllONA:-P erdoc-me o nobre de
~andando auapender a lei pt·o!indal que lançoa~ pubdo, não ó isto; senão vejamos :1e differen· 
tnlpostoa sohre os generos do 1mpo!t"çiio. ç;r.o 'l"o (j(l <I:L<• ontru 011 acQntocirneniQil daquel-

Qucm nlto é go•erno e não cat.:i. em proaença I~ ÓJIOC" o oa facto• roeontoa do PGrnnmboco. 
da! dil!icaldad<lS que ••Jrg~m a cada momento Sr. pro~i•lonl«, uu:do.loj;<VIl , como todos oa rn~ua 
na gestão doa negocios publicoa, 16m li borda~ o colbga~ doar.• o rm:ll'"• •lo•Lort<;r du momorta a 
de penoar o de indicar e~to ou aquel!o alvitro reeordn~<lo· dollliO' W!ODtü~itnllntlll<; to:•• o nobro 
qua o.dGptaria. em c~rtu o detc;rminudas eir- doputadr> r• oh• eu r L" ubrhu-m11 " rovolvol-os . 
eum~tancias. J~sa.s difl'oron~a" ~•To <Ju lnl ordom 'I"D juatl-

0 ca.•o muda, po>·ém, para. a.quellos que tem ficam o proc~dil!louto rlu HOv .. rno <lu ouuto, <1 o 
a. ra•pon1;11bilidade no poder. Eu, por oxom- •elo do gabinr:to :.clut•l, pQ'''I"" M , oar.t~rron• 
?lo, ao ío••" govértl.o pode ri~> di>.ct· o.o presi- cw e oa mo ti -ro• quo nclulll'<l111 •oht•o nnat.m 011 
dente da Pernambuco. c O governo ge ral nada governo• o !lo ·flllo os mo~ mo.. · 
tc1n c:on1 aqueat.ão; a.usombléa pro,'incial q11e No 1o de Ja.11eiro o povo da cõrLo roai•lia ao 
se reveja no refltllt>.do do sua propria obra, con- p~gamenlo de um imposto creAtlo pol<> poder 
tom1•le a anarch.ü.. das ruall, aa desordens o coa- co•up•teotc, imposto que podia aor voxatorio, 
llictoa a que seu acto deu Ioga r, o governo ger.U m"" não •ra illepl. 
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. O _poder legi•lativo geral eslava em seu pleno 
du·arl~ lançando aquelle imposto; não tinho. 
exor~1tado de sua.~ attribuiçõcs legislativas, c 
o un,eo recurso quo restava i população era 
reprcsenLa.r a.u mesmo podet· que o tinba de
cretado. 

O ~R. CARvAwo REZENDE:- O que o povo 
querm era a modificação do regulamento. 

O Sn. RA.TISDDNA:- E1·~ um:>. lei. 

O Sn. lG"AC!O MARTlxs:-Apoiado. 

. O :;>n. RA'risllON~>o:-0 neto da assembléa pro
ymclal de Pcmambuco ci differcnte, pr,rqtte 
'':'POl·t~ uma. violação do preceito eonstilu
cwnal. 

Assim, poi:\i, que im[XJI"ta o passado. que im
portam os precedentes, descle que slio abusos c 
como tacs não po:!om subsistir, devem ser •a
nados pa1·a quo não maia se l'Gproduznm '! 

o Sn. c.,llVALIIO RI~"ENDE'- o g,., pre.i
dente do consdho Sa!l.Cciunou uma. l~i igual na 
Bahia.. 

O Sr... R,\. Tif)DONA: -Embo1·a .•.. é um préce
.dento isohdo que não póde ser invocado contra 
a necessidade urgrmte em r1ue estamos, de dar 
uma •oluçllo a esle asoumpto por mais melin· 
droso que seja. Mas ainda disse o no!]!'~ d0pu
lado pela cõrtc ; Aqui ~eclamou-sc com anto.
cedencia ao gov,~rno e o~tl) a nada attendell; 
em Pernambuco bastoa um movimento da corpo 
do commcrcio p~ro. que immcdiatarncnto o go-
verno suspendesse lima lei . · 

S·~nhm·cs, r1uando a resistancia contt·aos actos 
do poder publico se manifesta da parto do certas 
clas.ses, Cllj o caracter ó nimiamen liJ ordeiro c 
das <juaes nlio se dev<' 1·ccebrarrojos e temcri~a
des, na phraae do nobre deputado [>Clo 12• dis· 
Lricto do Rio:do Janciro,o governo pó~ c rcpou:;ar 
tl·anrruillo, 1>orque o perigo não está na resis
toncia. pt~.ssiva.; mas assim não aconloce .ii'!tnpre, 
porque urna vez dado o cxorn pio, basta o om.
Jli'CI(O dos m~io• coorcili vos quo são indispcn
savcia quando e preciso fnzor rcspeit&r "'loi, 
paro: dar logar a incidentes e a conílicto• do
plor:•veiB, em que o povo natu,·almcnte se in
tere,ss~ desde q uc é incihulo pela voz dos dis
co los o turbulentos, 

Foi o quo obaenamoo na corte. Ar1ucllos 
quê representa.ram contra o irnposto, qu~ pe
diram ao governo qae o regulassey não for&m 
os que organizaram mectings. quebraram os 
bonds, leva.n.taram lJat·ricadas o aggredira.m a 
força publica, que ~onaet•vou-sG aorena. e calma 
até o momento ein que foi oorigada a repcllir n. 
aggrcssiio. o nobt·e deputado pola corte talvez 
nt:io estivess~ no di~ 1.0 do Janeiro no lheatro 
doa acontecimontoa; eu, porúm, estive 'e fui 
tcstemWlha da refrega ; ob$e1·veí os factos , a 
!llaneira com quo a flirÇ:>. lr.gal •e compo1·tou, 
o n'iio vi entro os e~eitadoros um só cid~dão de 
posição elevada. no commercio. Acresoan Lo 
ainda., em homenagem á la.boriosn. e pacifica 
população da córte, que <Jm min ba.o palavras já
m.aill a confundirei com os turbulentos e pcr
tur!Ja.dor•• da praça publica. Ma• o quo :~con
toeou no Rio d~ .Junoiro pndin. ne<Jntcecr oro 
P•Jtnau1lmr,o, 1•or~uo "'l ui o hi nilo f<Lltnm ~n
mn~rogol, (AJ>nrtcl.) Qit~n~u o i~\·ernn du um 

paiz livre, como o nosso, toma uma medida 
po.ra man~er a. paz publica ameaçada, embora 
eas!' m.edrda não seja legal, ó preferível ,,os 
meiOs r~gorosoa, que, cornqua.nto produzam os 
mesmos efl'eituR, podem d~r lagar a acenas des
agradaveis. 

o. Sn. CARVAL~O R&ZEND!!: :- o·governo quo 
t·c.eua do compt·.~.mon to d.1. lei C um governo 
morto. 

O ~R. RATraBONA :- 01·a, os n~brea deputa.
~os nao podem deso.onhecet· que, s1 n guspensão 
e um acto >!leg-al, teve pol' fim fazer l'Cspeitn~· a 
loi das bis, a. conatitu.içã:o do imperio. 

O Sn. CAILY.I.LHO REzENDE:- Quando 6 quo 
o ~overno pdue suspende!' ac tos d~a assomúlóas 
provinciaes ? 

O .Sn. !tA'r'"DONA :-Eu peço a V_ Ex., Sr. 
p1·es!dentc, que tenha a bondade de mand:u-
Jne a constituição e o acto addicíonal. 

O SI\. CAl\1',\.LIIO REz!I:NDE: -Si V. E"
cnoontra.t• lá ieso, fará u~:ta. descoberta.. 

O ~n. _lt.nlono,.,~ :- O nob~o deputado pelo 
mrrnlclplO nt!Ut t·o u1voeou. mats de uma voz a 
constit•Iiçãry e " lei d:>. re~~onsabilid·,do dos mi
nis:ros [laL'" dar um colando ma[, exprc•,ivo 
ne sua.s accu~r;õas 1 e c~terna1· mais vivamente 
a santa. indigmlçiio de q ne se ao h a pO$suido. 
S. Ex., poré:n, j:imais podoró. provar que não 
são inconsLitudonn.e; as leis dn 118Bemhléo. p>·o
vinci"l de Pernambuco dec1·e~'mdo impostos 
s·,ln·e goncroa de importação. porque essa• leis 
atacam de fr·entc o art. 12 do ao lo addioion:U. 
(Apoio,tos .) 

O nobre deputado firmou-se no art. 15 § So 
da constituição, quo C<Jnf&l'O a as&emblóa geral 
a faculdade de fazer leiB, interpl"et~l-as, •ua
JHJ.ndol-:~.s o J•ovogal-a.u. 

Ma.• ó just•zuento dobaixo dosto aspecto quo 
m~ pare co niío podar sor combn tido com van
tagem o additivo que <astá sobre a mesa, p<)l'quo 
é o que se pretende, e essa faculd:>.de, o nollro 
deputado sabe, o p<)dcr lcgisl.a.tivo gora! tem o 
dil·eito de exercei-a, :não •6 a respeite das leis 
quo. promulg•, como a respeito da~ uelba, pl'C
vistas no art. 2> do acto addicíonal. 

O nobre deputado pelo Rio do JauCÍI'O \l'ouxe 
::~.inda :i discussão o impm•tante assumplo da. 
dcscriminação dos impostos municipacs, pt•o
vinciaos e geraes, e, segundo as suas pondc
n•çõe•, creio que s_ Ex. 6 adepto da descon
h·::lliz'l ção. não RÓ .a Gstr. ro;;:.pailol C:lrno orn 
mMct•ia. polltie;l., isto â1 quer a autonomia com .. 
pleta dos municipios e das p1·orincias. 

Desta fórm~ S. Bx. póde tili~r-sc a P"rto 
m<Li., Mi!Lntada da csc.ob. liluwnl,:lo hdo dn so.u 
illusLr0 CO·\·di."ionario, o nobl·C dar~utacltl pêlo 
12• dislricto da província do Rio de Janeiro. 

Senlwl·os, t!U considero muílo delicada. esLa 
quoetão, mas: eonfcsso á ea.mara flue sou ~aig 
po.rtidista dos municípios dos que d..,. provin
cias. O município nlic ó uma Cl'eação artificial 
do legislador; ao contrario, é, como o Eslado, a 
obra do tcmpn, doa costumas e do ordell) natll
ral das co usos ; tem uma o:.;istencia que lhe. é 
prnprio, funeçlSes eivis, politicas c nt!mi1!Í~ka
livaa, 'l"~ lho s:<o ~eculiare• o quo niio podem 
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ser alteradas sem graves inconvenientes. A pro
vincillo nii:o e3t.i neote CI:I•O; é o que o arb1trio 
do legillador Je~rmina que seja: ma.is ou meno~ 
extensa, mais ou menoa populosa; aquelle é a 
imagem do E atado em pOnto "Pequeno, o governo 
dasocieda.de polit:ca; e&ta ó uma. parte conven
cional do Estado, ..o men~s tal como ó entre 
nós. 

·Reconheço, ent~·etan to, que, uma. "'' z ereadas 
aa províncias, segundo as necessidades de adiai~ 
n.i•traçio public~>, devem ser mantiüas o goza•· . 
de uma a.cção propria na marcha regtllar do 
governo ; e tal foi o fim do acto adJicional 
creando as aasembléaa p rovinciaes, e confe
rindo-lhes as importantes attribuições de que se 
a.eham inveg_tidas. 

Infelizmente, porém, eseas eorpo:·açõcs não 
têm cor1·espondido, eomo ora. de csperar,aos in
tuitos do legislador de i 834. 

A ca= sabe o u•o que ellaa Lem fei\o 
dessas impOrtantes attribuições em todos o• as
somptos de sua competencia. 

Quanto aos municípios, nio faltemos; aa al~ 
terac;ões têm sido~ successivas,que os-antigos 
municípios, aquelles que tinham uma feição 
P.ropria, · ~ tradiçÕila que lhe eram pcouli~r&~, 

JÚ. não eXlatem, acham-se completamente mutt~ · 
lado•· 

O. Sa. CAElv.uuo REzllNnl!: :-Vai muito bem. 
O Sa. RATISS'JNA :- Mal se compreh<:nde 

hoje o que é vet'<i.adeiramente o ruunicipio, a 
eoa autonomia, quc.aliás !Di respeH1da e con
aagrada pelo legislador geral. Não se -.cgue 
entl·ctanto de minhas palavt·as qu~ omunicipio 
deva ee1· eJ.tacionario e conservz.r eternamente 
::1 mesma extensão ou sejrl in,livisível. Não, o 
que eu eond~mno s!o us <li visões inoppol'to:tnas, 
as ereaÇ(í<ls Mvas, q 11". não se illllpiram nas 
conveniencias ~dmilllslrativ:LS c econoruicas. 
Nesta aentido poderl'icitar numerosos exemplos 
de municípios ricoo, fioreccutes, de um mo
mento para o11tro, divididos, subdivididos como 
ft·aeçlles som valor ê d~stituidos do todos os 
elementos prop:·ios p;;ra poderem existir e 
viver. A re8ponsabilide.do destas mutilaçõ-;s, 
todos nóa o sabemos, não rccahe sobre o poder 
·geral ; o tnnuicipio nada soffru com ~ een\uli
saçio politiea. que temos. (Apoiados.} 

Dei:masem as :LSsemblôas provineizcs os m ll· 
nicipioa desenvoher·•e segundo os seus pro
p!·io3 reetll'sos, e nao intot·,·iessom am se11s ne
gocioa senão nos termos rlo acto !ddicion:tl, 
com toda a c!íscriçl<o ., prudencia, o o aspoct? 
do paiz hoje serim outro. 

O mesmo tem :~.contocido om ralaçiio á divisão 
civil, jadiei:ll'ia e eeclesiastica das provineiaa. 
Por este lado ta.ml~m ~ oxpetiencia não tem 
si,do anillllldorl1 ; <J os factos tantas vezes repe
tido• são d& t.al ordem; CJ.llG já hoje ninguem 
plie em duvida a nec&BSI.dado d~ fazer-so por 
lei os casos em que as assem.bléas prov:ineia.e& 
devam crea.r comarcas o municípios, tomando-
se por base a sua populaç:Io e riqueza. · 

.Actaahnente, não ha duvido., a.s assemblé:.s 
provineiaes não te.m ::. clto respeito limite ai

. gum; a com~tencia · e:s:clueiv~ é sua. MAs 
eo- ao poder legislativo geral oompete :t de· 

:·cretaçio d~ fundos '[l"r:l as d<·apezaa que reaul· 

tam dessas c1·eaçõsa, ó de neccssidado <{l!tl se 
tome uma medida qualquer neste sentido, me
dida que re~tringindo ou ampliando resoh·a a 
difficulhJe e 3llivie os ínconvenicnt :s, qu~ se 
\ornam por as~im dizer um dos ünprc1•iot.os 
eonst:mtes dos nossos orç:uuentos. J!:ntro as so
luções que me·parece;n mais aceita 'leis, eu pre
feriria aquclla a que o.eal>o do alludit·, isto ê, 
r. que tomasse por base a popula~:.ão e riqueza. 

Como, pm·~m. a~ acham as causas. o mal con
tinua, nt!o s~ pbde por cohr·o as assemb!óõl.~ pro
vint:!iaes. 

A faculdade que tem " a·•semul6a geral d~ 
consignar fundos p:tra o provime!ô to de eom:.r· 
case munieipios, niio ~nnulla. os acto> dnquellas 
assemblea.s neste sentido. 

Já. o disse aqui uma vuz ; a$ C()Ol::trcna nov:~
mente crcadas devem ser pt·ovidas pelo poder 
executivo, e o p~1·lament:l deve dect·et:lt· as 
verba• n eces~da> ~ar .c esse 1lrn. 

O adiamento a Ô•l.e r espeito, embot·s. justi
ficado pelo o•~o ft nancei:·o do paiz, não pódc 
aer indeterminado. 

Pooeriatn tami>em estas despc~as corJ'Cl' por 
conta daa re•peetivs.s províncias. 

Pal'a is.,, porém, sat•ia preciso dtu·-lhes novaã 
fontes de renda. 

Niro sou pa1•tidistt deat<J e~pcdiente c nom
dameute sob r.; este ponto porque ent·mdo q 110 
os abusos continu:oriam. 

Alétn dis~o ha oulrM considcmçÕCll que ma 
levariam t. nppor-mo a 5emclhan tcs medidas: 
são as que !'esulll!m do nosn constituiç:<o, da 
or.:;aninçiio que d~u aos poderes, publicas a do 
rnodo poi·que os dividiu. A •ot·t.o dn. mn.gio
tratura, do j 11iz perpetao d;; Constituiçiío, da jus· 
Liç~ cmfim em todas as suas rob ções, nãs póde 
fica1' na dependenci" dos poderes p ·ovinciaca. 

Não sou d:l~ccutralL.,.~dm· nesle p<onto, e sobre 
outros t:uubom não cstoa do accór!lo com o 
nohro depu udo p~lo 12" districto do Rio de h~ 
neiro. 

.S . Ex. vai maisloagedo que ·~ u. 
St•. presidente, si nus não noa pode:nos con~ 

siderar um povo latino, na extensão df'. ~ala na, 
o somos incont~stavelmente pela educnçao, vela 
civilisação, pelas leis e p ·las Aossas tradicções. 

Tal <i o no:;so passa :lo, e não o podem~ <>I
terar profund:unente ; o clem~ni.O saxo!lio não 
quadra muiLo ao nosso c.uactcr . . 

As nações p6dem conquistar a maior somma 
de fe!icidad~. podem ser gTo.ndes e livres, ~em 
inverter e n~m. substituir as suas ins~ituiçõeo 
fundament1Cs. (Apoiarias.) 

As idó:LS de ]Jrogresso :material e mornL são o 
patrimonio do todos. 

Admittid:l!l estai! · reflexões, vê a C3marQ quo 
não sóu contrario i desejada di•crimin"ção de 
impoatos ; e, no sentido de tuelhor:~.t a sorte 
da.• províncias e ui unieipioa ; mas csts reforma 
presuppõe outraa mcdidaa que aeau(ellem no 
f11turo o bom emprego àos dinheiros publicos da 
parte do podet· provincial. ! 

Ni!:o desejam terminar sc~r~ dar ainf!a um:t 
breve ro•postó. no nobre deputado p,clo 12" · 
districto do Rio de Janeiro. mas o farf.i sem 
sus~it:tr recriminações; as quoslÕ03 dB partiJo 
estão neste momonw muito longo d~ meu 
espírito. 
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Nas nossas ch·cuuJstaucia5 ac\u~lmcnte, de- trafico, e facilitou em um futuro prQx.irno asa
po" do resultado da el•li<:~o dirccta da sue- . luçiio do grande orob!ema do elemento servil~ 
ccasiio nestes ultimas tempo de governos tão i Mas " essa leí estão ligados os nomes l'Cs
mode:·..:los quanto honestos, o nesta. camara, \ peitava ia de Euzebio de Queit·oz e de Paulino 
e•n presença dos dou a gra~des pat·ti<los con- 1 de Souza, depois Vi•eonde de Ut·uguay, e e 
stitucionaes tão I'O.>pcüavelmante I"Cpresentados impossível quo o nobre deputado renegue 
a político. enea.ndescente de outt·os tempos devo esses nomes. 
desapparecer. · · Onde e.1tará enlilo esse passado da mentiras 

O SR. PRESIDENTE:- Peço ao nobre deputado e pe1·~dias ~. N~ camp~nha de 1851, em que _o 
que se cinja :i male•·ia em discussão. exerctto uraz1leJro, gut~do pelos nos aos mais 

b•·avos e valentes generaes, colbcrnm nos 
. O Sa. R~·t·rsBQ:-<,c:-0 nobre deputada [•elo campos do Rio d" Pt·ata não só os louros da viciO

Rio. uc Jane~ro, fa!lando;u~tamenteso~rc a ma- da, mas dest•·uh"am a mais t•·uculenta ty!'ani.a 
ter••·. em d1scuss":o• allud1U n um p~:;sndo do que; tem existido na Ameliel' do Sul, e prendeu 
mentír~s o perfidt~s .e cu rechmo em nom~ ra1•a sempt•e a lib01·dado de um povo amigo? 
do reg-1mcnta o dtrett?. de responder-lhe, :!'te 0 nobre deputado ó bt•a.zileiro, não renuncia 
porque trata-se doa add1ttvos om 2" dtscussao. ~ss~ doria,e não >'Grã abi pat· cet·to, nem uma 

O Stt. PmlS!DENTE :-Eu respeitcaopiniãQ ruo!ltÍJ'D., nem uma pel"fidia. Não creio igual-
de V. E:t. m's peço que dDja-se a maleria. mente que o nobre depu~do aliada á conci-

0 SR. RATJSBD,A:-Não posso saho.r, St•. po·o- liaç~o · 
:ri!idcnte, á quo épocas d:l noss~ hlsto1·ia a.lludiu O Sa. Pa.E~IDENTE:-Pcço licençn pa1·a obser
o nobre deputado, o quacs os factos l(UG de no- va•· a. V. Ih. que o• additivcs não tratam de 
tam esse paEsado de menti,.,,. e pe t•fidias. conciliação. 

P~1·a set justo, o nobr~ deputado não póde o Sn. RATisno:-~.t:- E' ve•·dade, mas·Y. E:c 
d~3scouhecer, qu 1 n'tto F:e julga <les.tn. ntancira a sabe que h:1. creditos sobre a mesa,c pol' isso eu. 
histo1·ia do um goym·no, e nem ch uma nnçõ.o. }lOBSO reft3rir-me á politica gctal. Ent1·ctanto~ 
D~sdo que S. Ex., t··oferin-se o. um pcdod~ tã•J obedeço a. V. Ex. 
longo qual o que dccal'I'C de i840 n.tó hoje, não Si recoJ·do neste momento a. concilia
podia aventat· as suas ap,·ec\ações, sebJ•a os fa- ção, é [lOI'que este l:fl'ande acontecimento 
elos o ncontecimentos quo fo•·am invertidos politico pód,~ hoje ser julgado com t~a 
d.esnaLUnJ.dos pela pa.ixão paL-lid;u·ia; HR ree:1·i- n. calma. c impat•cialidade, o.ssim como o Oml
mina,.õcs politic~s uão conslituem a historia nente homem do eS'tado que a inaugut·ou. O seu 
de um pai~. O n•Jbt•e deput.~do devia partit· de grand•J fim fui focbat• a érn. das reacçliea parti
um ponto do vista mais alto tornar as causa.-; em chria.st c da inlo1ePancio. politica, quo mais do 
sn.'l. synthcsl) m::tis· eleva.dã. urua vez provoca.L·a.m a re:sistencia n1·ruada ~ 

Assim eu tenho t•:czão pn.t•a pcrgunt·:r a S. Ex. Eu porloria a.ill<la, Sr. presidente, invocar 
a que acontecimentos se refere 1 Em qual dellos aull'as factos notavci> qu~ pel'loncem a ~;c 
descobriu a melitira e a podidia'l Súria no.pt·o- long-o pel"iodo do 40 annos a que S. Ex. tem 
clamaçi!o da m~iol'irlade, que foi um movimon~ alludid~ mais de uma vur. de•ta t•·ib~'"'• e ~1-
J>arlonH!nla~• socund,.do P''h popub~iio d~ oót•to guno d~ d:üa muito recente. A verJ~de õ q,uc 
c nrdenteme!lte reeebido pelo Brn.Y.il inteiro ! olle• não passaram s~m grande glo1•ia para o 
Não, por cedo, porquo á f•·•mte desse movimento nosso paiz ; podemos, não digo bem, devemoe 
estiveram homens: tJmincnte;~ da c-scob li.beral, reco:rdal-os B13:mprc com orgulho ; mas cumpre
eomo f01•Õ.m os Andt·alas, c do. cacolo. c•,mscrva- me obs.orVa.1• n V. Ex. 
dora 0\1 da autol'idade, d• qual era na occaaião O nobre deputado li pbilasop~o. considera
um dos chefes rc,p<lit·weis, o marguez de P":'""• nas a cada momento em pleno imperio l'omano. 
nagtui, c prcaidenlil do scnodo. Invoca, poi·om, Cezar domino, reina a governa por toda ::t par
o noilre deputado a lei de 3 de Dezembro 1 te; oómente o par~llelo não é justo c nem reol. 
Tambom não Ql"êÍO. Ess<> lei preconi~>~rh corno As musas têm a liberd~de de louvar c de saty
sa.lvruioro do ot-dem pulJlica e quo iucontcsta- risaro senhor do mundo, os pamphletarios es
velmente, apa.J·to o abuso que dolla se fo•. Levo crov~m os seus hb~lla~ com _toda. a inde.pen
oppal·tunidadc, ó um acontecimento político a dcnc;a, u elortuc:tcta atn?n n~o ~ot proscr1pta, 
que ostõ:o ligados os noruoa mais glorioso• do Cicoro so\Je to<lo~ os dtas a trtbuna, e nós 
P"'rtido conservador. (Apoiados; muito bem ; tomos o exemplo ~·vo no nobre d~putado mesmo. 
apartes.) Seni a lei de i8:iOq11c extinguiu o 1 (Mui'to bem, mu1to bem.) 
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O Sr. A:fl"<:>:nso Penna • -Se. F•e
sidente, comgratulo- me com a camar~ e com o 
paiz pelA feli1 deliberação hontem tomnda de 
destncar-so do orçam~nto da receita o celebro 
ndd~tivo que &llgmentava com :1.0 •i• os direitca 
de 1mportação, para ser remeUido ao •ilencio 
das past·ls das commissões. (Apoiaàos e apa~
tes .) 

Admiro-me, Sr. presideute, que o nobre mi
nistro da fazmda vies..e hoje discutir a mataria 
depois de haver sido destacada a medida de que 
S. Ex. fez ~q_ui questão de contianÇ& minis
terial. 

S. Ex. haja declara que a medida em si 
é economi c a e que não tem caracter algum 
politieo, entretanto que com alia se quiz 
jogar com o fim de feri..t· a vida. do gabinete, 
Ma.s, s'Jnhores, foi o proprio governo quem 
fez dn questão economic• uma questão politica. 
(Apoiados.) 

O SR. PRIIBID:ZNTE no CoNsELHO da um aparte. 
O SR. AFFONso PzNNA: - E11 não entendo 

as palavras senão em seu sentido natural e par~ 
lamentar ; si S. Ex. BB rafe~e a alg-um outro, 
não o comprebeudo. 

O que digo é que foi o g-overno quem fez 
da questão eco no mica uma q uestilo politica, 
e qne ê o prop~io governo quem hoje vem de
clal'ar q_ue e questão puramente economica.. 
(<Jr,.;;am-se muitos apartes.) 

A menoo que na.s palavras dos nobres mi. 
nistres não lnja alg11m mysterio, que nós não 
podemos desveo.dar, eu não lhes posso attri
buir senão a significação que sempre têrn pe· 
ra.nte o parlamento. Urna questão politiea: é 
aquella em que o governo joga a ensteneià do 
~binete ; ·e si o governo elevá a categoria de 
uma questão de coufiança uma. queatào eco
nomiea, e per~ue entende q_ue ba nella valor 
politico. (Ap~•alios e apartes.) 

Não posiiQ, portanto, Sr. presidente, oo:npre
hender o aç~damento de hontem, a urs-cncia 

quando se declarava. ser imuresointlivel vots.~·ae 
reem·sn• p~ra ncudir 3.0o desfalque• dos orçao 
mantos provinciaes, e hoje o dosoa.nso, a con
fissilo de quo se deve instituir longo debat
sobre a medida lembrada, atlm de ver si ne 
parlamento sio ang(l'<ilridos novos ~lvitrce q 11e a 
governo possa adopt&r. 

Sr. presidente, 11uando dei o voto neata casa 
contra o additivo que elevava. de 10 •{o os di~ 
roitcs addicionaes aos imposto. de importação; 
tinha para isso motivos da ordem mais elevada, 
tirados da nossa Constituição, tirados dos prili
cipios sempre sustentados pelo p~rtido a que 
tenho a honra de J?ertencer }apoiados) ; poia 
entendo que o partido libera , que sempre ali 
levantou contra a lei de interpretação da 1840, 
t~:-cand!Hl; de restrictíva das franquezas provin
ctaes, hoJe nito póde Sllb>crever esta eantra
lisação :financeira, q11e & con•ag-rnda no addiÁ 
tivo que hontem foi destacado do orçamento. 
(Mui tos apoiados.) 

Vo.:~~e:- Nem a lei da interpretaçito chega
ris lá. 

0 SR. AFFONOO PE!!N.\.:-E tanla l'IIZiio tiuba
mos, Sr. presidente, par& aiSOim pe.near qu"' o 
proprio governo recua da sua medidn, apezar 
de declarar que ella tem caracter provisot·io, e 
um dos nobres ministros, o nobre ministro do 
imperio, decl"-t'on solemnemente no oena.do quê 
não duvidaria. em ~on.cordar com aqtielles qu~ 
censuravam. a medida como attenta.toria das 
fra.nq11ozas provinciaas, $Í ella. tivesse pótven• 
tura wn caracter defiwtivo. 

E11 não comprehendo que por lar uma dura
ção de mais ou menos mezes " medida peroa o 
seu caracter de ser attentatoris. ou não d8l 
fra.nquez&~~ provineises. (Apoiados.) . 

Ao pa.lavraa do nobre wiuiotro do imp>rio 
constam do dU.curso por S. Ex. proferido, 11.11. 
ses,ão de 2 de Setembro do correnw anno·; re
spond011do o.os honrados senadores . que b.&viam 
cew~uraào a inici&<fiO dot s11111elhallte medida,_. 
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Dieae S. Ex. (~é): 
" Os nobres senadoras, em nome das fran

quezas provinciae.;, lev:~ntaram fortes censo!'lll! 
contra a idêa. inici:lda. na outra. carruu-a, do im
posto addicional, P'ra oceorrer ao v acuo q 11e na 
receita provincial ha dG deixar <\ suspeu•ão dos 
impostos. Si a soluçao ad.optctda (<Ysse defini
ti~a, si fosse esse um l'eg,mcn a estabelecer 
permanentemente, eu nc%:1 duvidaria c·mcor
clar com os honrados sen:ulores; mas devem 
SS. E&~- convencer-se, porq uo esta é a verdade, 
de que a. idéa lembrad \ não é senão um mero 
recurso com o ça.raçLer de opportunidad~, para. 
occorrer :ig difficuldade~ do momento, alô que as 
aaaembléaa provinciaes, · r\lunindo-se, a.dopt.em 
meditlas cunsentaneas ;_)at•a entrarem no regi
men e~nstitucion~l de harmonia com os inte
J'esses geraea do paiz. ~ 

Naua mais claro, senboJ•es, do que ~atas pa
la\Tas que acabo de ler á camara; o nobre mi· 
nistro do imperio reconhece na medida. o Cll· 
rac\er atlentatorio das f~anqueza.s p rovinci tOS, 
e, portanto, o nobre p!"ea!dente do conselho não 
póde estranhar q 11e hber~es desta cawari. não 
o queiram acompanho r nesta que•tiio. (Apoiados 
e apartes.) 

Dizer-se, Sr. president~. que isto é um passo 
para & descentralis :u;~ financeira, é 11m cpi
gramma atirado ás f"ces das provind• s. (Apoia
dos.) Arrogar-se o poder central o di"eito da 
taxar a p rovíncia para. acudir a serviços pro
vinci!UIS, pat·a substituir leis provincia:3, ó o 
maior att:m tado quo se pódc praticar contra o.s 
attribni~ões das assemblôas pravine.iao•. (A.)>o ia
àf?S.) Nem reconheço ao pal'lamento a co:ope· 
tcncia do lançar im~osto;; par.,: acudir a sor
viço~ _puramente pr:>vmci~es. (ApoitulDs.) 

E tato que f:u a belleza do DDsso aystemo., ó 
a discriminação dos serviços afTectos uns ao co
nhecimBnto das a.ssembló:ts provinciaes e outros 
ao conhecimento da assembléa get·allegi.;lativa.; 
e.qu~lles que dizem respeHo á provincia são d:>. 
exclusiva competencia da. sua asa.ernbl<ia pr o
vincul; e nem o poder centrlt tom o direito de 
chamar a si servi~os que o Acto Addicional, que. 
faz parte da nossa Constituição, attribuiu e::~:cl•t· 
sh·am~nte ás assemblé:ll! provinciaes. (Apoia 
dos.) 

O Sn.. Ruv BAliBOsA: - E seria. p reci•o um:t 
reforma constitucional (H a. ouiTos apartes. O 
Sr: presidente n~clam.a llttcnç,ro.) · 

0 SR. AFFONSO PE1l!NA: - Agora procura-se 
j u.otüicar á medida declat·ando·se que as assam
bl<ias provin ciaea exorbitaram e exorbitam 
lançando impostos de importâção. 

Sobre este ponto niio póde haver duviJa. 
O Aclo Addicional, n o art: 12, é terminante, 

prohibindo ás assemblé~s provineiaea o direito 
de)an~ar impostos de importação; mas, perg un
to 3-Qs nobres ministros e a.os nobres deputados 
que me intert"Ompem, porYentura. o ad1itivo 
que so votava havia de pesar m~is n a.s aasom
bléas provinciaes do que o neto que as ereou 1 

Acreditam SS. EE:r. que, se existe este 
.. abllfl(), c!-J~ cessMia como por encanto perante 
:u111. a.d<!•\tvo do . orç•mento, l'erante uma lei 
. ordiDona, c que invade as attribuições das as-

. -t~emb~6as pro'vinciaea1 (Apwtet.) 

Si a medida vai san~t· e•te grande mal · si 
vai trazer a liberdade de coaunercio in'ter
prvv!nci:I. por qne razão lhe dais o caracter 
pronaor10 1 

Bntão vamos ter lioordade ..te cummercio in
terprovincial provisoriam~nte ~ 

Si é uma medida de taml.nho alcance, de 
ta.ntás va.nt~gens políticas e tíio ponderosas, 
porq11e não lhe dais o cunho de effcctivi
dade1 

E', Sr. prcsilonte, porc1 <lB os nobres depn
tados conhecem perfeltamanlc o q11e significam 
os provi llllt" ios nos te paiz. . . 

O nobre ministro da. f.tZend:. não de.~conheco 
o que se declaL-a 110 art. ~ das tariFas, com 
relaçã~ aos 50 •fo de :J.<Idicionaes ; repate-se 
COllSt~ntem.ent J nas tfl.l"ifas que os direitos ad
dicionaes serão gradualment~ diminu[dos, na 
proporção q •1e for vo tads na~ leis tio orp
ment.?. 

Em vuz disto, po~óm, o q a9 temos prcsen
cio.do, é qae oe ad-iicioua.es vã) ct•escendo 
sempre, e nunc:. diu.innindo . ( Cru;am·se 
muitos apart s. ) · 

O Sn. P~t"FH!D"CNT!l : - Att~nção ! 

O Sn. A~roN!O PJO:<NA:- Eu, St·. pt·egi•knL''• 
que tenho, dtt rMte toda a 1t1inhn curta vid:. po
lit!ca, astud 11lo conetan~oment'l os intet·er.•e• 
provinciaos, ' JUO tenho acompa.nlmdo a~ disc11s
sl!es dos orçn•nontos. os pn~cer~ do conselho 
do ost,do om relnç.io ~q le is provinci:les, não 
dcs·;onhoço eset>. t·mdenci;o. do lon:;~~o d~ta ftrm~·l" 
de s~ •·ost,·:n,irom as aLtt•iblliçõos das ~ssem
bléa• legislo.tiV:\S cread;J.s polo AcLo Addicional; 
rna.s por outro hdo ,., j11stiç\ 'h c a ua~ das ns
setnLléas provi uci.o.."!s 6 tal, qllc todof; () :.; g<> ... 
v9rnos tâm recuado t>er:mte a m ·1dida 'i nG 
nclu:llmonlc s~ 'tucr obt~r do parlamento. 

·O conselho d~ estado con>tantemcnte p rolliga 
o procedimenlo tia• assctul>ló:>' provinciaos, 
ma• os governos, •·o.eonhaeendo 11 diffict\lda<lo 
da ao lu~ do problem1, reconhecendo q uc 
muüas t!ess:~s censul·a.s n[o tem fundamento 
algum, têm coo•ervado as assemoleas provin
ciaes na posso do c arar dos inleres•es locaes, 
votando os recursos que j ulgam ser rule•tuados 
para attende!-os. 

'Não é, Sr . presidenl:ll, dando :to ·Estaào esta 
com~tenci:>, que l he falta (al'oiad~s), <lo. vot:"' 
impostos pnra attendor o. aerviços (j_\\C ellc não 
conhece, par~ nttender a .~crYiços 'lU e não são 
aq_ui.discutidos, que não são aqui fisca!i?.ados, 
qo.e nós havemos de s~lvat· 2. bell!l. ins tit11ição 
cread!"pelo :A.eto Addicional. (Apoiados. ) 

Como se póde reconhecer :10 p:\rlametito o 
direito de votàr impos~, si elle não póde conhe
cer doa serviÇO$ :t que· são destillo.d06, si elle não 
vai fusca.lir.ar a applieação d-1ss~s' impostos .1 E 
<i exactamente n est~ consequenci:. que chego.· 
ri.àmos, si accitnscmos o~ 10 '/• addicioriaes. 
aqui aprosentndos em nome do governo, ;par"' 
supprir o rleficit deixado noo UI'<;atUeutos p,:Ovin• 
ciaes pela pretcndid,. revogação de leis-: quó· n.em 
sequer fou.m trazidas tlO conhecimento do par-
lamento. . 

Como ê plr"' ~up;>rir ~sse vacuo, si todu :13 
mesmas leis estão de pé ? Si o.ç ~ssemblóas pro
vinchOII co.utinua.rn " us~r de su<LS :>.ttribuiçõ~s 
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oonstitucionaescomo melhor? cntend~rem? Si 1 o ?'~é,jul;;o-mc obrig-ado a dootons trar ao~"
o governo não trou~e sequer a camara o conhc· numstro ob fa,end(o <JUO cu ni·J tmha em VlBta 
citoento do uma de$SO.S loiG })ara .Sf!rcm revo~ de."SeqniliU~·ar o ot·çan1ento, c que esta medid3 
gadaa p~lo parl&m~nto ~ (~poiad~s.) . . não. pód·: ionporl:lr tal_ dosequilihrio. 

Demais, Sr.pres•dente, 9 1 3 medtd:t e prOVl!.D- lorn ~· <hdos a r1u1 fornecidos por S. El<. 
ria, cesead~ ell.a, parece natural, l'arece r<ll'.oo.vcl po.;so demonst:·a o· " uc a rocei~ ascenderá. a 
que rca~parecerão o• mesmos impostos, quo se •1ua.ntia superi·:r â •iue S. E:r. mesmo declo.t•ou 

· p~etendrJ revngn:r. Não \'ejo !}UtJ·:\. mtúlirllL tonhn necess:;\.rb pat·~ nio 't'l d:1.r o dd~cit . 
em si a v ir tudo a,, Slna•· o mal, a quo é desti n~J• Hoje o hom·~do St· . pt•csid~nte do conselho 
conforme os intuito; do ~ovGrJ;O. (Apoiados.) nos diss~ 'i ac, conform•: os dados do tbesouro, 

Ella aerio. aimplesmcnte nggr;,v:cção do, im· n rec.·:i~' asc•:nd•) r:i no cx•!tcieio <le i SSl.-1882 
postos, porque continu~ri:>.m do J!<Í os impostos "'n,d, menos do 132.!!3'J:~, dcspl':z:ulos oe 
provi octaes e o contribuinte hraúleiro, em vez queiJ•-ados. 
do pagar um só imposto de importaç;.io, cru vez Ot-a, Sr. l'•·'"idenlo. "'">i parando csi.Gs do<l.os 
de pa~>r só o imr><Jsto q~c disfarçad .. mcnte a l· com '" affirn•:>Çõc.> n.qui feitas por S. E:<. na 
g urnue ass3mbl&:l!l provincill.Gs têm la.l~Çl..!o, sess:1o de 25 ele Ago.-Lo, chcga.mo!J :i eonclt1são 
terja. d~ pago.r ~OU8; isto e, o a.ddi.riOn:ll c o I a .. ~) IJ.".~ ~L .recP.it:~ Pl'{J ... 'n.vnl s~d· t u?io rle 
prov1netal. (Apozados e apartes .) 13~. ())0:000.~. pore"'• s tm do mr.ts do ...... .. 

Eu estava adst 1·ieto, Sr. pr-:sidentc, a e .•t.1s 137. fJ!JO:OUIJ$'!0(). 
conside1·açõ_;s para justificar o \'O_V> que aqui Co:,1 ctTei lO 0 honra<lo Sr. JH·csidento do con-
de na &BSRao de 31 rle ~z~sto . 8ntao por [l-1~ t~ selhn di>>e n:!O"(I int•: (lê) : 
do nobre leqder da ma1on a, o Sr. conMtlheuo 0 

l\h.r lim Francisco, foi decbr.ulo que em 3• dis- • ;;:· verclad<: que no calculo "" recoi ta sempre 
cussiio se fariarn rno(lifi.cac;.ões pat·;L que a. me- se dc1xn. ccrt.a. I'lJnr;.~cm par:1 o !lU~tnCP.to . prova
dida iG tornasse aceita.v(,l. vel. 'rem :iido na '"azão rlc S "'f .. <' marcha a.s.-

Neotao condiçõeo ou quo não vi•ava dorriba~ 
o governo, declarei <111e neeit:w~ a modi ol~ 
vis lO que o governo Caú:.. di•to uma ' Iuc•llio du 
confiança, esparando essas modifica~ües. <tUC 
ou eonta.vo. Í03acm f~Jit.:t.., de :1ceórdo com os 
conveniencias publicas, de accórdo com o• 
nossos principias constilueionaos e com os 
principio• cio partido liberal. (•irJoiaú,;s.) 

E v~jo , Sr. p re:sidento, ..:rue o govcr.no, ~1 no 
então deelv.ro•t n:io oeaitn.r vol:.o~ coudicÍOIJaOS. 
voiu mais tarde perante o p <rlalloOil to entoar o 
pe1>i l~t (apoimlo•), pedindo "separação do '"lei· 
tivo, para que elle fosse deb"tido, P·"" que 
f01:1a& subatituido como m:'lia van\.:ljoso p:HOCQJLo)•! 

a o parlamento. 
O Sa. AKToNro DE S!QtlE:tnA : - O governo 

d~cbrou que nlio :..ccitD.va upüio condicional·, c 
csl~ decl~ração só lhe faz honra. 

O Sn. ·RonoLPHO D,\:ST.AS :- !> ningueru oiie
recou-lhe apoio conrlicional. 

(H a Ot<tTOS aparte•.) 
O Sl\. A FFONSO PBI'::.IA : - Si eu qui•c•se, 

Sr. presidente, nind:> ntaco.r o addit ivo l'olo 
lado financeiro, teria para ioso muito boo.• 
ra~õcs . 

Nem s~ dig-a que ~• taxns dahi resultantes 
eeria.m mais leves do qu~ a.s que ~x.istom nna 
provincias, porque ó sabido qu~nto peso. so_hro 
o contribuinte qualquer alt ernção nas tlmfas 
das al fandega$ (apoiados) ; o commorcio im!>Or
t.a.dor. ocommercio da.s C3pitA~s , que tom do 
ex pedir os productos para. o interior, cwftm 
todos eeses intol'modin.rios vão aggrovando os 
impostos, de modo que, sendo elle s uppoaha· 
mos de 10 •/,, chega ao contri\minte clovndo a 
20, •30 e mui• por conto . ( Apoiadús .) 

Agora,_Sr. presidente, po.ss~rei a tomar e':" 
c onsider:1ção o discurso do honrado Sr. pros•
d ente do conselho, em relaçilo à r educç.lio do 
imp011to de oxpor~o votada pola cam:tra. 

T<!ndo sido eu quem apresentou uma emendo. 
reduzindo 2 •J• do imposto de esporhção sobre 

v. vr.-31 

cen,.lcnte da tt:J:.·.;rt reccil~t 1 (' qv.at l.fugmc1tta 
cmnt<a{rr,eato CCI'C.ll. de 8 .OOO:UiJO$. Portnnto, 
ê d •! '"I'JlOr cu•·, :>pC'-<LI' rh l"'i":o de principal 
r:.uu,~ d} noAA~~ l:~vouro.1, n t!:li6. hnj:L ainda. nl .. 
gum augm{JnlO, H fio direi d·: 3.00~1 :000$. ffi!\S 
•lo 2.00l}(Jij(1.:;, pouco m:J.is ou IUC:JOH; pôrle-se 
calcular nssil;l . , 

O :mg1n,~nL1J :t.n lHJal do nossa J•Ccf;iLa. cal
eu.1u.du. l~tu 4. u,!u pcl•) S1·. Vix<.:onch cl•• R.io 
l~t·:onco c cw :l"/.. JHJ io Sr . c<~ usd hoit•oSot•aiva, 
I! a :.!lJI"l vnlo u.,h!··· l • l'(~si.lcnll! .lo con~olho,col.~ri
rJa õ.L IH {'ha.IL~C:a LIJ o ~to~ ~·:· lrJUO · .~;01/f..: nicnLu 1!a. ro
dltc~;·b fi · : :t "f .. uo:J tlir··it-•s f! i.: c:t tK> t'ln.çii:o, pois 
so el t~\':\:oia. :L w:liK do G.f){)() : f~JO.S:. J;Uardada 
:t pr<•par,~:i ... t.lc :~ "!'•· 

L's~ •ulo ri estes • "dos <JUC S. I>x. forneceu á 
o:-::t.um:·a: alirt:i do accórdo f;om ll.FI pt·evi~üc~ do 
Lh!.,t-"uut·o, tr:.~iamo~ tp.tc a !'CrHb n.scowtcria a 
~:.:üs t\e 'l:~G.000:\)00.), c JIOl' ~onto ~ rcducçlio 
tlo" 2 "f, podcriD. ~:r.ixal-a. o. cento e tt·inla. e 
(lO;J.ii mil e ta.ntos t.-nnto.;;;, dado rur: srno que esta 
rodou:çüo import~"SC e'n 3.400:000$,, como orçou 
a commi.ssiio de vt·va.mcnto. Eu, poret-:>, Sr. pre
siden te. tenho t·ozões para dnvid:lr do que a 
red11c~ào de 2 •j., chegue a osLO avultado al
garismo. 

VejtLulOt.l rJuo.l foi c. rondl~ du. o~port:.L ção nos 
Qltirflos nxercicios (lê) : 

18i7-1878- . . •.... 
1878-1879 ... 
i87(}-1l:i80 •....... 
i SS0-1881. .. .... . 
1881-1882 . .. . . . . . 

16. 342:341$000' 
18.138:00ô$000 
18.~2:447$000 
20. i 78:487li'OOO 
i!) . 778: 000$000 

Vê-~• que no exercicio terminado em 30 de 
Jtmho, em que .i~ 90 fet sentir a gr:lndc_ baiX'l 
na p t•<!ç, do cafc, a renda da ex portaçao ns
ceo.do>u a quasi 20 .000:000$000. 

• F!lzend() o calculo W. redueçi>o dos 2 "/• so
bre o valor dos genoroa nadori:Les export:uioe.., 
de conformidad~ com u em~ndas · approndaa 
pela cam1ra, chegariam os à seguinte conclll-·· 
t:ão. 
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Valor o:<por•Utc!o ele cafe, asscrcar c algodão I .: Temos ainda uma comparação, q u:>:nto aos 
(lG) : I valorM ollloi"ca desses productoa, em rcw : 

1878-1879 ... , . .. it$2.518: 800$000 .~unos Bon ooh~ Cac:io Ca,~auha 
1879-1.880..... ... iô2.7i:l0:000$000 I ISS~.. !2.3~.1.il72J!P,7 l.õ03:~>9,;G\3 5H:U7,)õfjC 
{880-1881 .. , . . • .. i 57 112 · 000$000 ~~~~~ . S.23j: !;j7$00'• 1.595:791,57:1, ,;38:811,)070 

' . . ' 1~~l).. i-D61 :03~~Sll~~ !.U;i :8G3,F48 7ít ::i~t5i.lii 
Não tenho osda<los relativos ao exe!'cido do !S79.. õ.Jl~:g91o-\SCJ l.!l32:>:>S,iSô! 2CO:t,~o,!iíõ 

1881-1882, =~,dado mesmo que o valor official 187s.. .\.27L:õ8S,5'57 215:õ2~,5m ~2o:GOiSôü7· 
deste exercicio fosse igual ao de 1.880-1881, Ora, senhores, dando-se o mesmo pl'ogresso 
iato ó, 157.112:000$, teri:J.rnüs que "' t·educção no pro:droo anuo fin~nc~iro, só"' ex}>ortação do 
dos2 "/,importaria apenas em 3.140:000$000. Pura ascenderá a muLto mara de aO.~O:OOIJ$, e, 

Repito no cxercicio de 1881-1882. faz-s~ portanto, ~· impostos da exporta_çao col.n:o.dos 
sentir co'mJlletamen tê a b:>ixa do cafo. Tanto sob!·e Og prm~l.(laC< productos dar ao uma ~n~a 
assim que os 4.377,41.8 de sacc,sc-xportadae ém mo.,ts_que sn Ciente p~ra coru~onsar a . Iml-
1881 deram 0 valor de 96.000:000$ em ve~ da nu1~ao t•esuHantc _?.·.t ba1~a do pteço do c~f<:. 
122.000:000.$ em ue imporbriam se [ll'ova~ ~mda ums. razao, e o que. a pro<hlcçao do 
1 ·' d'-J d 1880 c<eft> t<3m a.ug.rt<mta-.lo cono>deravelmente, de 
ecegge 0 yreço me '': e <:> •• • • • moela q11e ern bora hs.ja diminuição de preço, a 
~ 01·a, fetta a J'Cdu~~"o provent?n\e da dmnnUJ- g;·ande quantidade deste !'roclucto nacional de 

çao votada pela camurn. na recc1ta pr"vavel <lo al~uma sorte suprirá o vacuo resultante da l'C~ 
exel'cicio, teremos em vez de 19:7SB: OOOS du"cção do impost~ vot~da pela c:.nnar~. 
16.638:000$000. E' preciso, Sr. pre8identc, que attcndamos 

O S!t. AlillRAOE FWtiP:liU <lá um aparte. í.s circumstancias prccnrias .e!n que se acha 
o SR. AFFONso PENN.~: _ g, como bem rM esLt< principal industri~ do p:>.; ~ (~poiados); é 

observa 0 nobre deputado pdo Rio de .raneiro, a preci•'> que se attenda que o cafe e o ouro com 
reducção só prevalecerá durante p~J·te do exerci- que P"garuos.o.' no.•s~s importações (apoiados), 

· c r.; u~. si ~sta industria fõr em ct·escen te do-
cio, por is:5o quej:l cst.Ji:o d.aco1"'1'ldou doua mo~cs, ca:lencia., o paiz h.a do. pilse.at· -por um.a &rrande 
e <i tnais qtl~ prov:w~l qile a lei do orçamento "6 "J'isc econrJinica. n?ío LeRdo os J·ccursos ne
~ntrc CLO. vigot• om fin> do mo< do Outuhro. ce•~aríos p~ra ia>.cr fac o aos sons pagamentos 

Eis, Sr. presidnnte, o motil·u [lO!' qtie on- M extoriQr (apoiados}; e toreciso que se at
tondo que'' I'O<luc~"iu ''o("d' pcl•. ca!Ilara cw tenda r1uo quando a. indus~ria.tJ"incip~l de um 
vez de fazer d~scc•· a renda d" cxp0rtação :• paiz sotfrc, c es~a tndustrra e a a;;rrcul!ura, 
15.:100:000.$ como ailirmou a 11~hrc cornmisa~o t•J:las r.s outr~s •)s\ão alfcctadas e estremecidas. 
de Ol'~.1.me~to, nr.o.o .•~t':i a m~ia dn 1G.ü00:000$, (,1poiwlos.) . 
hto na hypotho~o 11nr~ ufir> 1nc parecn provn.vcl Dovemo-noB convencer riuc SL o parlamento 
do qu•, nilo conLilltlO o uu~monto <h rcn:!o. não pódG làzer dit·cct:trncnte ntuito em fa\'Oi' da 
como ató 3.{Jul tOUl aciJntccirlo. ag-l·icultui'l\.,d<:s~ cntroLJ.I'lt? a.f~~tar ~s obiccfS, 

O!l dados amcio.c~ (t'll) no~ Y 1ÍW d:u; l'r~·vin- l''..! l"rlllVnr (lS ornbru:·aç.ns qui.! as 1C1S mt11ta[i voz~~:'! 
cins dn nntlo nhl ostãr} p~r;1. aH"Ht.ar fi :.tra.n,lc vão Cl'ear no pl'Oõros~o o o.o rl~;sonvulY'iwcnto fln. 
dosonvolvimonto r1ue vai tcnd~ o conHMt'cio de rirluoza pttbiica, (,ipoÍ(tl!os.) 
oxporlação crn muitas d~llllS. Si pouco so p<id•' Cazat· dirootamento, :>.o mo.-

Nr.J pl'imoiro Homestrc do unno co1·ronto só nos n;:o cr6amos ~mba.raços, nem vexamGs, 
n~ p1·ovincia. Üo P~-r-1- os v~lorBs offieiücs doa. ddxeraos que as indu~tria.s se d~senyolvarn 
KC110l'OB exportados subirr•m :t 15.:3i2:000~, entrcguesu. SllM prot•t'lO.S fo;·ças. (Apmados.) 
havendo um grande !lugmonto sobre os se- O honrado p:·esid·~nte do conselho repetiu 
mestres COI'l'espondentcs dos annos anteriores. hoje aqui um argumento que por mais de uma 

Em 1878, no semestt•e conespon•knte a este veY- ouvi-lhe. sobro inefficacia da rcducção doe 
a que me l'Gfiro, o. o:qio~tação do P:>.1·:i, como impostos de cxpo1:Laç~o, e velll" s:r ~ue cata 
consta rio Liberal rlo Parà, foi (!é) : rooucção só aprovo'ta ao cornmcrc10 mterm&o 

1878......... 5.652.:5~1$184 diario. -
1879 ..... -.... 7 .G60:202.'[:;35i Não é eJ:acto. esta proposição ecouo:nica. 
1880......... 10.638:135$922 (Apoiarlos.) 

· 1881. •. , , . , , . H.350:95i$5it A reducçiio do imposto sobre productos nas 
1882 .... ,,.,, 15.372:907$348 condições em que se acha o caf6,_diminuindo 

o preço póJe alargar o con.,umo, e, portanto, 
vem a provei ta•· dircctamoo te a. industria pro
ductOrll que nilo terl de soff'rcr a. COL'rC3pondon
tc diminn.iç~ do prcç.o (ttpo_iad.oa); 11ua.ndo não 
viesse a.ugmcntar o preço ltriurdo para o fii'O• 
ductor, com ce•·te~o> ddx:wa d.~ o desfalcar 
na proporção da rcdllcção votada pelo parlumon-

« Comparando a exportação total dos princi
paes generos no i• semestre dos ultimos cinco 
annos, encontra-se um3. sensível dif!'erenç:>., 
para m~is, em 1882, como S!l vê em seguida, 
CUmprindo-nos :>.dverlir :>.OS leitorea un flUC OB 
algari~mos representam k.ilogr:unmas : 

Annos Borracha Cacáo Castan b.a 

188-?... 
1881.. 
iSeG •. 
1879 .. 
1878 •• 

4.418,888 
3.497,{)1)4 
3.397,720 
3.422,529 
=~.539,78:-l 

2.645.382 
2.69!,629 
i. 970,097 
1.485,454. 

485,630 

3.433,050 
3.716,3.50 
4.370.750 
1. 693;400 
3.796,450 

t::J. (,lpoiados.) . 
Tenho aqui, Sr. presidente, do.dos cstatisticos 

relativos á produc<;..'lo do cafó nos diversos paízes 
do globo, por onde se vê que cada vez mais o 
Braz i! vai encontrando ooncurrentes mui pode
rosos na producção do café, de 9. ue nnteriol·
ment!l tinha quR.8i •1ue o monopoho. 
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E si não aLtondarmos a estas cireumstancias, de Lolldl'es, é asHim apreciada, na parte com
que são imperiosas, mai;; tarde teremos de h- me•·cialdo J.,,.,.'!.[ de 2 do Setemb•·o: 
montar o desa.11p~recimento des~'\ inclustria, 

1881 oomo outras Ja tem desappareci<.lo . 
Est~ paiz, q~e jã._~:xporto.u algodão ~m grande Ceylão, )Ji-!<alation, •. 

qnantnb~e, h~1e v e t•edltzLda~ G ttlulto, a sua. ~ nati.uc .. .... A 

1882 

73-103 
45- 47 

88-105 
57-50 

i04-H5 
50-56 
60- 90 
52- 89 

exportaçao. _ . I Mo h .............. .. 
_A producçao do aml dcaappareeeu ; a p~·oducc .bmaica ..........•.. 

çao do f um? va_; em de~adencia, e por isso hoje, Co" ta Rica .......•... 
quando oun o ~··· P':es•de~te do conselho 1om- America Central. .•... 
brar nova. ag-gra. vaçao de 1mpostos sobre o fumo, 

109-118 
39- 48 
53- 72 
-!3- 82 

occorreu-me á idéa o que succedcu cora o im- Dos cafós do Bra~il as cotações nas mesmas 
posto aqui votado em 187\J, que veio desanimar u dat;,a CI'ÕO a• seguintes : 
produccão nacion·al, e foi causa de g-rande abalo, 
concorrendo poderosan:ento para. a. diminuiç.ãa 
do prodLtcto do fumo em nosso paiz. (Apoiados.) 

Os da.doa csto.tisticos da. thcsouraria. provin
ci,,l de Minas e de outras p;·ovincias do P.Orte 
:...h i estão para attostat· a. grande deeadencia que 
tom havido em relação á producção do fumo. 

Ainda. ha ponco cotêja.ndo o commereio in
ternacional do Brazil com o do Rio da Prata 
actualmente, com o de annos anteriores, pude 
verificar a diminuição que tem sofli·ido e e'l
l>Ortação do nos•o fumo para. aq uelles paiz~s-

Nilo lerei ã. eamara os dados cstatiatico~ que 
colligi pará mostrar 'iual a produc~Jio e con
sumo do cafó em di ve1·sos paizea, porq uo j a 
foram aqui apreso.ntado• por distincto• ora
dores, que com mais brilhccutis111o dú <"jUO ou 
p•·endera m por C<Jrto a attenç ão cb CILm~ra. 
(Não crpoiad.os.) 

Os dadoa l'clativos no prnçodo cnfô nos prin
cipa.cs mcrcnrlos consumirloreH :ILicslarn " con
stante diminuiçiio. Compnmndo-o• com os nl
gat·isrflos t·olaLivos ao co11stmw do cnlii nos •li
vcr·•os marc~dos, se vê qnc ea~o i>honom<>nu 6 
devido, não a causas pnRsngoü·na, porôm a 11 ma 
ca.as~ permnnonle, 'JilO nclun o continuará a 
actunt•, o v~m n soro dosonvo!vim•>ntodo pbntio 
do cafó em outros 1>ai1.oa quo hoje süo concur
r.mtcs do Bt•azil o que, ha bom pouco• "nnos, 
nem seq uct· eram conhecidos nos mercados 
cons11ruidores. (Apoiados.) 

A bú~n do p1·cço do café é facto constante, e 
·que :1. ma.isligcir-1 comparação dos dados e•ta
tisticos dnix:>. fóra de questU:o. 

A médi:. de preço, por 10 kilos, aqui no Rio 
d:~ Janeiro, nos ultimas ~nnos, em que aliás já 
s:) fazia sentir n. b:d:xa, foi â scgui!lte : 

1880 ...................... ~ ...... . 
1881 ........................... : . . . 
1882, i' semestre: .... · ..•........... 

4$670 
3$800 
3$175 

Car-r~gantentos, 

i88Z 
Riu, bai:s:o superior •. 45 a 46 s. 
Rio, f a boa •.....•... 43 !\ 44 s. 
Rio, reg. a lJ0m, C"n~l 37 a 40 s. 
Rio, ord. a baixo reg .. 30 a 36 s. 
So.ntos, ho•n, ..•..•... 40 a 41 s. 
Sautos, regular ....... 38 a 39 s. 
Bil.hia, reg. N azo.reth . 28 n 29 s. 

P«rl irla,, por vapor~s 

Rio, baixo su1'erior .. 45 
Rio, i" uo.~ .......... 44 
Rio, reg. a uom, Ca.-

1882 
u 48 •• 
"' 46 s. 

1881 

54 a 56 s. 
52a.54s. 
45a49s. 
38a43s. 
51 a 52 s. 
49 " 50 ~. 
30 :l. 41 "· 

iSBL 
55 a 56 s. 
5:3 "' 54 s. 

n!Ll. •• , •...••• , , .. 
I~io, oJ•d, a LaiX1J ro;;. 
Su.nl\lH. huru ... ..... . 
SanLnt:t. l'i!guhu· .. , , .. 
B,lhin, ro~;. Na~u••oih. 

:;8 a 42 a. 45 a 49 s. 
31 :l. ::17 s. 39 " 43 "· 
40/6 ll 41/() •• 4!'1 !\ 5l •• 
38/6 a :~QJG ~. 4~ a 49 a. 
28 a 30 R. :J9 a 42 s. 

1882 Hl81 
!tio, u~ixn ijlll •''riol'.. 17 u 48 8. 55 a 57 8· 
Rio, i·' b.Ja ..... ,... 45 a 46 s. 54 :1 55 •· 
Rio, reg.a b<,m, Canal 3\i a 44 ~· 46 a 51 S• 
R.io, urd. a baixo reg. 31 a 37 s. 40 a 4·1 s. 
Santos, bom..... • . . 42 a 44 s. 51 a 53 s. 
Santo,, rcgubr. . . . . ':Jl a 40 s. 49 a 51 s. 
lhhi~, rog., N:l7.o.o•cth 31 a 32 s. 40 a 47 s. 

" Em 1882 têm sido d esemba'e~das do Brazil 
2 .431 tonel"-daa de cafe contra 4.560 ditas em 
igual período de !881, =s os desembarques de 
caf<i de todas as procedencias têm sido de 40.160 
toMladas em 188'2 contra 34.475 em 1881. As 
sahidc.s do café do Bradl" D!\ ae:nana fot·~m do 
19 toneladas em 1882 contra 68 em 1881, e as 
sahida.s do mesmo café desde o pl'incipio deste 

A media dos preços para as 1•• sol·tcs foi em anno têm sidJ d~ 2 262 toneladas contra 4.320 
1881 de 4$225 o em 1882 de 3$600. tlit•s em i88i. 

Para as 2a. sortes em 1881 3$050, em 11:!82 ~ A existencia do café do Bra~il em 11 do cor-
2$600. Nnte o•·a de 2.253 toneladas eontl'a 2.354 na 

Em New Yorko preço de f"i>· car'goe foi em mesma dal.a ele 1881, e exi!tencin total de 
1880 de 14 67 ceols. por libra, em 1881 de 11,60 20.470 contra 17.960.» 
ccnts,, on{ 1882 regula de 9 a 9,50 cent•. por Por outro !:>.do, em o.lg~ns met•cados, como de 
libra. Londres, nota-se diminuição no consumo do café. 

Em Londr~s.em 1880,o preço de Good Channet Conforme os dados estatisticos de Board of 
Hoating por 112librss foi d~ 61 schillings, e o Trade, " Grã-Bt•etnnha importou em 1881-
preço desceu a 48 a 5'J schllhngs em 1881 e 47.600 tone!adas.contra 77.7'i'f7 em iSSO. Só 
e e te anuo a muito menos. neste paiz a differença do valor das impor-

>\ a cotações dos cafés de diversas pl'OC eden- tações di contra o de 1881 a somma· de mais de 
cias em :Agosto do co1·rente anno1 no mercado. 17.000:000$, pai'.l menos. 
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A' vist~ destes dad•JS ning:Hlm contosta.râ a. m'\rgeul para qualquOl' diminuição que posso. 
neccssidad" de diminni :·-se os onus qu~ pcs·1m I haver, com a qual, alilis,. não se deve contar. 
sobNl ala\"oura <!o c~fé. Q:1· m :>s considerar ~t- Em s~11 discurso de hoje o nobre presidente 
tentam-mto convenccr-se-ú de •1uc rdzÕ~s de do consolho citou o a:·ligo publicado no J ornaJ 
natureza muito clcv:.tdD- influíra.:n no animo do Commercio o assignado pelo illustrudo Sr, 
da c"'mara para MOÍti'Lr a emenda •tu c tiyc a Vieira Souto, onde se uy.,[b a receita d~ impor
hom·a <le ~presentar, di.minu.i ndo ''·'direito< de tação, n:l:o em 70.000:000$; porem em .. , ..•. 
IIXj}ortação sobre o café (apoiados) ; conv,J~cer- 83.000:000$. Acho exag-erado este calculo; 
se-á do que é n1uito gr·<1.ve c 1JÓri<l a ("iu.cstão wa.s isto prova que não procederá leviana
que se liga a producçcro do caí é e a crise por qnc ·mente o p~rlamento av~liando mais approúma-
esti P""'!i.ndo. (Apoiado$.) d>rnente o pt~ducto provaYel desta arrecadação. 

Não devc:nos pordcr de vista que os l~vrado· Em relação{, r@nda da estrada de ferro D. 
res lntam com gran?es Jiffiould;vhs . lhvo:Hlo Pedro Il, o nobr"- presidente d()conselho j~ de· 
contt•ah1do compronmsos "on tan?n ccm_os prc- cbrou :~qui que l'sta renda devia conset•var-se 
yüS re,tllhr~S dt"; prOdUC:tO de ~Ua EH1US:tl'l:t~ VOn- G.U. 12.500: OQQ.~~ pOr isso q ue aS ~CdUCÇÚCB d.as 
do-se do.nt1·o de pou~o tem~o ro:>d ~zido.> a per- tarifas sõ entJ·~~·ão em vigDr ern .Janeiro do 
~Gbcr menos<-le m~l~de t!os ".ai~res an~crior8s. " nno que v em. ~o' ~nnos de i877 a 1881 vemos 
pela banta do preço do cafe, mquest1on~vel- a constanto. progressão, o constante augmento 
mente nã.o pode~:io satisfaze~ a esses compro- que tem hayid 1 na r~nd~t da estraadn. Assim, de 
missas, e o ,-esulwdo >.cd a li<{Ui<laçiio '' o. 9.926:000$ que foi em 1877, ascendeu a ....•• 
rnina de important.~s estabelc~imentos :t;;ri- U.Oo7:UOO$ em 188L Oua1:1do mesmo não te
cola;. !ih!\ d , nt l 4"tncnta,-, d CY·1 dar utn rendimento su-

A decaJencia da h;·our;• do c<tfó h·t uc aT·- pc,.,r a 12.. 000:000$000. 
cL~r gr~v:,mento. todo o pai?.. A que ficarão l'C- ~"' portnnto, raandarei e rnendn corrigindo 
do.r.idos os f1·etes rl:~s cst.I''"Jas de fe:·•·o. '(ll>' t1CO e't"- ay:diação da commis,[o. 
faltar-lhes o c:.fó p:.ra tc:.nsportar '( E' sobiclo o tOO.smo c:n t·elação :i. renda da estrada de 
quo as cst t•:>d:~s do fa1·ro '1'·10 P"ospcram "clnal- fcn'i) de Ba~nritó, que no anno que terminou 
mcnLe tir:-~.nJ ;<SUa. tJi:indp;:d rcmla. ~1o \.r.;lnspoi-~l! rentlcu 3~6 :0.)U~. no 1o semestre deste anno, 
de c~LÍÓ. Si o prc~;.o cbstê p1·odncLo nUo fôr rc.. so~und ·l noLicias (lUa Li ultimamentl} no Diario 
mun crn.do:·. os lavn:dorcs al,an(hJMLr:Í() a !:'na. Offir:ú:t, tr.:vo um n.ngr.1wnt"J f1e 74;000.$. Pot·· 
cultura, c ter!! mos a estagn~c;ão l.l'-1·~1 no co:n t:m~o. podemos conlar ,1ue e'sa rendl'., em ve~ 
mcrcio c indnstri" do paiz. <h :;oo: 000$, colllo c:J!culou a commissão, as-

8' ;.--r:wa o ,.;,.;,,".>i tu"'"" •F• c no' amoao;o.; cen<lel"J. a ÚJUito mtis de400:000$000. 
cumpre-, pm•Lanto~ :10 p.'\~l:unonto ~ttonfler tl.os O me~mo di~·ei quanto ;~ arLeca.dação das di
rcclat:HJS <h lavollr:t., libertando-a :co menoR do" vi•lns acti''"s n ua a c~mmissio orçou em 
imp""dios oflie.ínoo. i;()Ü:OOOS- H'"tn ~ttenrlo.r-se "- qne só em vi:·tnd~ 

Tonllo, Sr. P''"sitlcntr., rlo cn,·i;,r :i :nr.s~ nlg:t- tla concor.iata feita· com o "Vis~ondc de Maua o 
mas Orlil')nf!IL~. cort•i:.rindo ou. ii.Yaliand'>. rnnis de thosQuro tiJIU ~lo racel,}r}l' 500 o t:l.nt.oseontos, p-a.l':;l. 
conformi:l:ul·: coru ". vcJ•tlnda e. :•onlírlad~ dos ve1·-se r1ue a renda excederá. muito aos calculas 
factos. algu u~n.s rnbnr:as d~ rocrnta. a.'J ill a]_JrP.- da. c'JmMi1isão. 
sonta~il~Jlclacom rüi.•~•'io ;locr~&m·:nLo.Assimc~ 0 Sn. ANo!UDlli" FtGvEI1\J. ,_,\ diyida l\fauá 
r<ll(l~.ao ao proclucto do• unpostas do cx:,m·taçao " t. . ho 
:\ honrnd~ commi;slío orçou ~m 70.000:00D$; n.<o es a nesse paragrap • 
on~rctanto conformo os darlos do thc3ouro O Sr .• Aífoxso Pz:>;;A :-Então sorá. uma. 
L'llnstantes 'do .-eV>torio do e:s:-ministro d:> i: zen- cscripturaç~o defeituosa, porque inquostiona
da,no eKcrcicio que se er<cerrotl a 30 de Junho, velmente á uma. divida. Em todo o c~so são 
r. arreeadaçao deste impoato ascendeu a ma1s recur•os que vom au,;-mentar a rBCetta no 
de 74.000:0f\O.~OOO. e~cr~icio de rp1e t:atam_os. . 

C<Jtu~~r·ando estas ci!t•as com o< an nos ante- ).'\ntaa ~>tas rectr!ic~çuos na avahaç1!o de r?-
riores 'VG-sc a l'l'og:·ass~o constante np. arreca· ce1ta., tera desap~ar·ecrdo o rlefic·t a que aUudm. 
dação dcst.1. verba. d~ receita \)t1blic". De o honrado pre.,dente <1ocons8lho, p~_ra se oppor 
56.000:000$1)00 que foi em 1877, ascenrleu a :i. reducçãu yotada pela camara, dos Impostos de 
7 4. 000: OOOt om iB8:!.. Nem este rn.odo de o. v"- export'lção a obre o c~fó, ~seucar, etc. E' certo 
liar a. r~ceita v:~.i ~rn dcsaccordo com as norrnaa qtiC S .. E"- trou:o;~ oa algarismos _reaultt~ntes 
~ceitas no parlamento . de cre'htos supplc:non,bros; mas, st formos to-

Do relatotio do ~c. Visconde do Rio Branco, mar em consider~ção ~llllas desl'otaa o e.quallas 
de i!p2:-18i3, se ~-ê_que se ~ornava por hasc a quo co~stam d:~s ta?oHa• "nnexa• ao orçamento 
avnhaçao do o:<crclctO anler.Qr. da roce1t.-., en~,o nos lel'Omos do vota.r ump. ro-

Em 1880 a honrada com missão de orçn.mento Mib nii.o do 130.000:000S;ma.s c],, 170.000:000.:; 
tle '[U.O fiz part•J támucrn toman para Lermo de ou 181LOOO:OOOS, porquo assas dospezas oxLraor~ 
cornpa.~ação ~ receita arrecadada no e:terci- dillJlrias ascendem a perto de 40.000:0D0$000. 
cio <[UG então LerminaYn. Assim em ver. de Ainda o llonmdo presidente do conselho. par11. 
58.000:000$, como pro~unha o thasourf!, a re- fortalecer a sua argumentação, lançou mlio dos 
ceita da importa.çiío foi ~valia.do. em 62.000:000$ augmentos do despeza votado& no senado, ou 
por ísao que no ultimo exercício h a. via ren- constantes do parocere~ dB _ comrnis~ea. não 
dldo 6:~.000:000$. levando, entretanto, em cons1deraçào a& reduc-

- · Adõpt~ndo ~ nlesmo. norma •le proceder po- çõe> pro\>Ostal!l n~q_uell~ casa. do. parlamento no 
demos olev"r ·o. r:,edta da Í>llllDrtaçi!o em or'}amento do mtmstorw da a.grJcultura, e que 
i.OOO:OOO$ ou 2.000:0l!O$, aind" deixa.nil~ eit'l superioi·J•" 1-.500:000$000. 
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do conselh~):- Ainda não estão" voutdas. tarefu, e o têm feito brilhantemente, demono-
O Sn. YrsCONDE DE PAaANAGu;.. (presidenee I v e c tos do que eu têm-se encarregado dessa 

0 SR. AJFONSO PEN~A : - T~mbem os :>U- tr_:>ndo que_ :' pr~ucção nacion~l precisa, se
gmentos não estão votados e, entretanto, V. Ex. nao de auxth os d1rectos que o Estado não lhe 
serviu-se delles para ,. sua argumentaçã(). pó de d;u·, ao menos de ser desembaraçada des-

Dado, porém, que a deap.~~a ascenda ao alga- ses. ob~ces, dese~s v.exames quo t c~dom a re
rismo de ·i3i.OOO,OOO$ c que a receita t"uba strmgll-:>, " an•9u•lal- o. o n dc.w•al-ade seu 
a s ua progressão nataral , não de 4 •f., mas nat~ral de~envolvu!l~n~. . . 
simplesmente de 2 •/o. torcmos " receita snf- E. ~ec~so quo. JDICJem~ uma pohtica larga. 
fieiente para acudir ás despezas ordinarias, d~ d1m1nurção de 1mpostos tão altamente vexat?
a.dmittida mesmo a. diminuição resultante da rtos ; J se nós formos sempre a ttender as oon••: 
raducção votJtda sobre 0 imposto do. altportação. de.raçoes d:t natureza da9.uellas que foram a~ut 

Acb.o-ma fatjgarlo e não quero por maia fe•t:as I!_Oio bonrado pros1dente do conselho,.Ja.
tempo fatigar a a ltenção <à eamara. (Núo mats hao de dasappareeer d~ orçam~n~ osl'!_l· 
apoi!làas .) Era obrigado :1. vir justificar 0 voto postos de exportaç~, qu~ ll!-o. tem JUBtifi~1çao 
que dai na sessão de 31 de Agosto e a explànar a.lr;u~"' perante os prtnctplOs economtcos. 
de algum modo o voto om sepnrado que redigi (Apoiados.) 
em deMccordo com acommissão do orçamento. O primeiro passo é o que cust :> "dar , e ó 

A commissilo, embora declarosse que não pre- preciso quo o parlamento ao vá ~eo!!tnmnndo a 
tendia l\ugmcnta~ impostos, e que por isto votat· a lliminuição de impostos de semelhante 
deixava de avaliar a renda com mais severidade , naturez~,para que mais tarde possa, por uma me
apresentou augmento de ta~as sobre os escrn- dida definitiva, abolil·os do orçamento,apagando 
vos exist entes nas cidades, e mais l!lrde apre- nesim um erro q_ue nolle e:riste c quo só eircum
a~ntou o celebre additivo dos iO o/• de o.ddi- stanci:J.S oxcopctonaeR têm justificado ató agora. 
ctonaes . Os impostos de cxeortação ontraram neste 

Depois <li•Lo eu o• pera v a quo a commissl!o paiz C1JmO substituiç:to do.~ diaimos. Infeliz
viesse fazer llS rectific,çiíe• ás avaliações quo monto nunca mais foram ~pa;;adoe !lo orça
h.avis feito, em relação ás verbns da receita. mento o.pel o contrario,foram ultimamento mui to 

Corria-lhe esse dever, ató mesmo p:~ra não aggravados. Eu, <( UC entendo que só circum
ío.zcr acreditar na eJtistoncia do deficit , qu:tndo atancias oxtraordinarias, como a guerra, podem 
este pócle ao r apenas :.pp:ircnto pela má justificar semelhante aggrav~çiío, semelbante 
av.,lig.ção d~a diversas vorbo.s do. t·oeoito.. velto.mo o. tirado :l producçi;:o naciona.l, impu7.-mo 

Não o tondo feito, tomei" mim o traiJalho de o dever do contribuÍ!· para a. diminuiç:1o dossos 
formular emondas pg.t·a corrigir oà calculos d'\ vc:umoa ; apresontoi " cmend:~ que com prazer 
commissão quo me parocom insafficiontos o vi acoita pelo. maioria desta casa. 
incompletos. Julgo rp10 tonho <lado o.s ro.~uos .Julgo nsoim to r cumprido o d•>VOJ• quo me 
quo mo lovaram a vot:~r conlr:1 o augmonto eorria do juotificar <XI votos que dei a reB(JBito 
dos 10 ofo addicionaes. Emquanto á reducçilo desta questão. (Muito b~m, muito bom . O 
do impoato de e:tportação, oradores mais pro- orador c comprime11tado.) 
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O Sr. Leão Velloso (ministro do 
impcrio):-começo por e.gradecer ao nobre de
putado intcrp~llnnte, meu antigo companheiro 
nesta casa, as bondosas expressões com que s·~ 
dignou hom·ar-m.e. 

0 Sl\. CARVALHO I>E REZENOI'l:-1\:!erecida.s. 
0 Sa. MINISTRO DO lMP!:l\10:- Não tinha 

S. Ex. que pedir-me desculpa por haver dis
trahido o ministro do imperio de suas cceu
pações. 

Em nosso regimen pcliticc não eonsidoro ne
nhuma oecupação mais imporLanLe para um 
ministro da corôa do quo vir no seio da ropro
•entn.çito nacional dar axplieaçõe• doa sou• 
actoe. 

Portanto,é com summa satisfação que compa
l'eço pGl·ante esta augusta cam~~ora aiim de ex· 
pliea.r acLos que comquanto n:i:o fossem prati· 
cados por mim são do poder oxec11tivo. 

O primeiro ponto d" interpella.çil;o do nobre 
deputado e o seguin!e (U): . 

4' Em que data recebeu o presido nt.e do Rio 
Grande do Sul communicação da vaga deixada 
na callUira dos Srs. deputados pelo Dr. Henrique 
Franciseo d'Avila1 '> 

A isto respondo que o presidente do Rio 
Grande do Sul recebeu communie:.çio direeta 
da camara dos Srs. deputados, de se haver daio 
~í!.uella vaga no dia 19 de Junho, ~9n<lo 
a communicação datada de 9 do mesmo 
mez. 

Pergunta depois S. Ex. para quando ~e acha 
marca:ia a eleição. 

CoRforme participou ao governo o presidente 
do Rio Grande do Sul, recebendo a eO(Iliiluni
cação no dia. iQ de Junho, logo no dia 20 expe
diu as orden• precisas a.fun de ter lagar a 
eleição no dh 17 do ' corrente. 

O meu illastre an!ccceso~, quo c.liás não 
tinhe. obdgaçiío restricta d!l" o fazer por que a 
cGIIUiluuiCI!oção direeta ao pre•idente do Rio 
6n.nde Sul competia á sec etaria da ca.mara 

dos Srs. depntaJ.os, r.,cebendo no dia 9 de 
Junho communica.ção da ca.mara. de que se tinha. 
dnclo a.quella vaga, otl!ciou ao presid•!nte do 
Rio Grande do Sul em i4 de Junho, afim de 
ma.nda.r prGcoder á eleição. 

Nilo procedem portanto u ceDI<uras em vista 
do artigo citado pelo nob~e deputado, visto como 
o dia era que vai 001' lagar a. eleição estú. dentro · 
do prazo do tres mcr.es marcado nesse artigo. 

O SR. CARVALHO RE~ENDI!: :-O que se •egue 
1$ que o s-ovcrno pódo e•pa.ça1• um:>. oloiçiio :.qui 
n~ corte. 

0 Sa. MINISTRO DO IMPRRIO :- A questão Ó •i 
a. lei foi ou niio observnd•, o um11 ve~ <JUO foi, 
como acabei do mo•trnJ•, não procado qualquBr 
cen.1ura. Ao presidente da. provinc1a competia. 
~p1•eehtl' tod~t~ na cirell.Dlstaneio.s especinos que 
deviam !letermina.r a da~ignação do dia mais 
fa.voravel para.~ eleição; fel-o sob sna respon· 
sabilidade, e desde que a la i foi observada eahe 
por terra a cen.sura.. 

O Sa.. F. BELISARlC:- Si tivesse de ~er eleito 
um liber.al j:i esta>'a ar1ui. (Apartes ; o Sr. 
presideflte recfama attl:'içt'Io). 

0 SR. MrN!STI\0 DO lMPERlO : - Disse O 
nobre deputado por Minas q UG, segundo lhe 
constava , a eleiçlio foi demorada de pro
posüo para favorecer-se a victoria do aan
diàato proposto pela representação da província. 

Nâ:o aeredito que o. foose, não havia razão 
para isto ; e cumpro notar que o presidente da 
província. que maroou a. cleiçio,o Sr. Dr;· Godoy, 
não estava em harmonia com o senador da pro
víncia e com os deputados que não sustentavam 
o gabinete pas•a.áo, eum oppo8icionist.u. 

O Sa. CARVALHO REzl:Nn:F.l:- Atá ent!o es
twa ; a divergencia foi posterior. 

O Sa. MINIBTRO no IMPEnro!- O acto do 
presidente não podia ter por Jim favorecer os 
representantes daq uclla província. (Cruzam-se 
apartes.) 
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Podia limitar-me a estas considera9õeo por
que julgo cumprido o meu dever respondendo 
ao nobre deputado nas pontos de sua interpel
laçã.o ; más S. E::s:. ainda trouxe á discllssão a 
e::s:oneraç.lta do pre;idente do Rio Grande do 
Sul, indagando dos motivos que a determinaram.· 

Todos sa.bem... . . / 
O Sa. F. Bl':LisJ..I.UO:- Que fo1 a ped1do.;. 
O Sa. Mu<:rarao no b:Pl!:aro: -Sabem os 

.me~abros do ga.bina te passado quo o Sr. Dr. 
Godoy tinha pedido demissão , mas entre
t,.!lto entendemo• não eoncedal-a, asúm. co,uo 
niio cono~demoa a nenhum outro dos presi
dentes nomeado• por aq uelle ministerio, visto 
que a ascenção do ministerio 3 d~ Julho não 
significava., nem podia. significar rencção ao 
minis teria 21 d~ Janeiro. (Apoiados.} Os ci
dad<i:o~ collocados na a.<Uninistração dM pro
vin.cias eram todos do noe:so pa.rtido, e desde q11e 
não praticaram actos pelos <)Uaes desmereces
sem da confiança do novo nünísterio, estavamos 
no nosso direito e era do nosso dever conser
vai-os. (Apoiados.) 

Dovo s•r franco; o Sr. Dr. Oodoy.,. 

O SR. UJU!U!lNÇO nE ALaOQU:enQUI'l (m.i~istro 
de estrangeiros): -Alias liberal muito dis
tincto. 

O SR. Mr:;ISTRO hrPBI\10:- • • • tinha-se 
J!OB~ e~ divergencia com a representação da 
provmcw.,que nesta casa. e na outra nos apoiava., 
e assim collocado em divergencia com a re
presentação, e portanto com o partido, e desde 
que eU.. reclamava a sua substituição, enten
demos que era do nosso dever conceder~ •. 

0 SR. ANDRA.DE FrGUEIM: - Na. OOC~SiãO 
em que precisava. dos votos. (Aparte$.) 

O SR. J.[rNISTn.o no lMPEI\lO :-V. Ex. fuz 
grande inju•ti~a, tanto :1. honrada d<>putação do. 
Rio Grande coma a nó~ ministros. (Apoiados, 

Não e1·amos c:>pa:zos de ced~r a transacçõea 
nem a _prG2SãO dG qualidade alg11ma (apoiados), 
cumpr1mo > o nosso dever (apaiarlos ), e o pro
ceder posterior do g-abinete prova que ella não 
cede a pressões injustas c injustificadas; cwnpre 
o ~:u d~ver ~c lealdade pa~a COf!l o partido de 
CUJO S<llO ea'luu e com CUJO ~poto quer viver. 
T~nho concluído. 
Vozc,;-Muito bem; muito bem. 

-----... ~0-----
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O Sr. L~opoldo de Bulhõe;;:: i o.i·' ,, .. r-.seut.a eoudiçves d•l idüncidade, o privi
- Sr. p ro>idente, não }tOs_ao nem devo deixar: i·•;;i ' e\du·ivo de lavrar".~ mais opulontas e 
p~saar sem protesto o proJecto que so acha em ''"'"" <tunao de metaes precwso< da província 
:J• discussão c sobre o qual V. Ex. ~.caba de de Goyaz. 
conceder-me ~palavra. Esto pr~jecto. S:·. presidente, Jl:l.ssou inadver-

O~cup~t·oi por pouco tempo a t.ttonçii:o dn tid""'"nt·t a•tui n~ cn rnnra c no senado: ó a 
camat·a, não sú porque julgo desueccssa.rios u11icOL o,p]ic·ção pl•usivel 'lu~sepódo darda 
rnuílos argurn~nto.íi e r:1.zões para. ianpugn:lr ! :~a~s •g"ern e'o...; tr:~mites logislaLivos- da uma. 
um proj•Jctojà de si tão ab~urdo, como tombem i ""'•lid·, t.iio Õ'liosa •planto ioju;tifrcavol, quo~ 
po•·que vqjo ~onsignndos na ordem do dia d•' í '~' "' ;,,p ·<lido" d·:scnvolvin,~nto da induSLl'ia 
hoje os m·cditos pedidos polo.~ ministcrio.~ dc1 I'' ttlitW~dÇ·O om uu1:1 pt•ovincia quo rcscrvn-lho 
a~;ricnlLuN, da marinha c do imperio-mntcria um g-rand!l '' :1uspicioso ftHuro. 
impol'tante e cuja discussão,rcconheço,nfio pôde \'oLOu-s ·• ent~""'nto, este pt• -Jeclo que se a~h:t 
sei' a'lindn. parn ~ s~ssão vindoura, nãCJ de•o- , !'''·'·· e•mvei·tid > na lei 11 2002 da 24 de Agos
jando ot1 por fót·m:> alguma cmbaraça•·-lhc " i :. · .1~ 1871. 
lT•:wchn. i •)l':l. $1·. presidcnlo, «in ~ ~s são os funda-

Si contra.rhLndo o mou proposito ç5~e:ndc1·-•uc t ·--•Hn .. ~ i ·'!-ltll. disposiçir~ Lc:;·:~h~tiya. ~~ Que JUO· 

do mnís sobre o nssur:npto, o qne G pi"OVavel, par-~' ~ ' .fw. lrwar:un o prtrl:Lmcnt.~ :\. t tl i!C .. det• ~ mn 
que cliG interessa muitG do pertos. prospcri- iwlivlclufl o pdvilol!'io de bvrar uma ar<~~ de 
dadc d? minha provineia, especialmente do dis- 10 Oll 12 ,.,i( l·''l'uas qno.•lrad •s, 'JUC contem, 
tricto qtte eu aqui represento-peço a V. gl<. c~ .,n L· do< s•bern. ri<jlli8;imas mi nas de pcdrns 
').Ue me advirta, que me o~serve. ; ,. "' ''·"''S prociosos? 

Sr. presidente, o projecto que se discuto j S ,r;\ um"' it•t·i'ã' ~ 
hojo nesta. casa-é a conti~uação ou o pro- No c:tso affi,·mativo, eu creio que ella recahi-
lungamcnto do um outro, o.presantudo em · I':Í. sobr.·~ o pat•lat!lcnto c não sobro a minha lll'n-
1871. ; vincia. 

A ea.mt~.ra nao tem dado :a. e9t:l. questão ·. Si se tr~tas-~e tle uma medida util,. de uma 
a importo.ncia que e!la merece, e eu vcnho · '"e,lída v:tn:~jo'n. a proviuci:-. do Goyaz, cu 
prolesta.r hoje, eucrgicamente, contra o seu ti W"nso que n~!o eneontraria. aqui a pa.sea.~em 
procedimento de outr'ora, omp~nhando-me em f r ne '• se " ern:•edlhos e s •m e•forço, como 
i"OW.cdia.r, quanto esti,;er em minha3 for~ 'S~· f aconto·~cu ao privil·;~io ~u~ comb 1to. . 

o mal que a sua resolução d~ '1871 trou>tc a I P~ra exemplo ··ttare1 a C:\marJ. o prOJecto 
minha provincia. I por tnim ''""e~entado da. ostrnda d~ ferro do l'o-

E•forçat•me-hei por impedir a consummn~.iio cnnlins: dorm111 lar~o sotnuo n:L p•sta da com
ou a. reprodnc-;.ão de um tal f"cto. lllis~ilo de cnmmeccio._ industrias_ e artes. donde 
. A camara de 1871, Sr. presidente, votou um despertou par>< conhnual-o ma1s profu?-~o. <l 
projectomonstrnoso o estup·endo, sem discussão, quo po?" aet· e~eeno, na past.'\ do Sr. mLmslt•o 
sem e:ume, sem nttcnção m~smo... da a.ll:'rtcult.ura . -- . 

. . Tendo a6od obtido o parecer do gove~no o 
O Sa. ÁRISTmRs SPINOI,.A :-Multo ap01ado. d<> eommiesiio, ach·•-se hoje rcclalllando da 
O Sn. LE~PoLno DE Bur.nõEs: - ... cal lo- m~•:t-a entrada. par:t o." ord~m do .J.io. <I esta 

cando dcst'arte nas mãos de 11m homem, que casa. ' 
V. VI.-32 
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ConJlo nos sentimentos do justiça da V. Ex., 
Sr. presidente, o tr&nquillie?-me quanto a sorte 
de tílo importante quanto urge11t~ projecto. 
V_ Ex; comprehende, Sr. presidonte,qt,lO para a 
grandeza do lmperio, para a sua prosperidade, 
precisamos d , concurso dessa população do 
mterior que vive segregada da commanhão 
braúleir~, e eGee concurso só poderiL ser apro
veitado por meio de boas vias de communicação 
do interior para o littoral : o projecto que apre
sentei, c qu<! attende às nece68idades de tão 
import.'lntes pl'ovincias, como Bão o Paril, MD.
rdnhiio e Goya?<-está nesta caso, e eu lasti mo, 
que não merecesS<\ da camara o açodamento e a 
boa vontade que obteve o privilegio iníquo que 
impugno e que hei do combll\Or & todo transe-

Passo a far.er o historico da concessão des te 
privile,fjio c peço, pois , to<l" a a.ttenção da ca
m~ra. Pr ccisv fazel-o, por~uo hei de terminar 
c m eu discut·so enviando il roos~ um snbsti
t ut ivo ao projecto em discussão. 

Será. possível, Sr. prcBidon~o, quo tanto a. C!l~ 
mara como o govot·no estejam tomancb ao 1orio 
tão burlesca quanto oxtrn.va!l'nnto rretaoção ~ 

P enso <J ue a c amara e o governo co:nprehen· 
dem a sua. misl!lio e a esph~ra ató onde po;dem 
actua.r e fazer valer os seus direitos e os pode
res que lhes foram delegados- não devem mal
baratar a. fortuna pa.b!ica. entregando ao pri
meiro aventureiro, sem escrupulo c sem exame, 
os thesouros que sito o patrimonio de uma 
provincia.. 

Este projeeto, Sr. presidente, á da natureza 
daquelles que, 110- phraso do illuetrado Sr. An
dtad~ Fig ueira, não podem angariar o respeito 
c a consideração r•u blica para esta ~u~stA ca
mara. 

Em t 871, o paticiona.rio do hoj9, o Sr. Rozende 
e Silva lern brou-se de requerer à c amara dos 
Srs. deputados o privilegio para lavrar dur~nte 
90 annos n área oomprehendi~a pelos rios Ma
ranhão, Ca.yapó e seua a11l.uentea. Est& pre
tenção obteve o parecer da commissão respe
ctivo. da eamara, a qual apresentou um projecto 
qu~ foi o;:ota.do sem discussão não só na camara 
como no senado e depois apresentado á •ancção 
da Prince•.Jt. lmpu ial Regento. Eaao proj&cto 
ou antes essl. pretençio contém o Mgninte: 

« Decreto n. 2002 de 24 de Ag1>sto de 1871. 
"-Art. i.• E' autorizado o. ~overno a con

ceder a João 1os6.. F. de Rezende o SUva o 
privilegio éxduBivo por 90 annos para. lavral' 
os J.ios C&yaJ'ló, ·Maranhão. e seus allluentes . 

"' Art. 2 .• Ficam revogadas as dillposições em 
contliario . ~ 

Em 187'9 o governo canceden o pl'ivilegio 
· mareando o prazo de cince ann04 pal'á. delllro 

dess2 prazo o cone&ssionario encetar os traba
lhoa de l~vra, p?r ai ou. por companhia que or
ganizasse dentro ou fôn do Imporia, caducando 
:. conceeaão, caso JIJO fosaom no pra;w ell.ipu. 
lado inid&!loe oa trab1lhot. (Vide o. decreto 
n. 2818de 25. de Janeiro de 1879.} 

Nlo contente com isto. o conca~~ionario em 
iSSO pede ao governo nova prorogaçlo do pruo 
marcado p~n~a. o eomeço doe trabelh01. O aeu 
pedido .fói al_tendido, sendo_ entlo frorogado 
por mata to an110t o pratO marcado, í&to é, até 
1894, . ' 

Não tendo-ee até hoje ntilisado da. coucea•iio, 
a.pt"eaenta-•e de novo á cama.ra. o concessiona
rio, p!ldindo que sejam mantidos em toda a sua 
pleDitude 0:1 decretoa do 1879 e 1880' que lhe 
conferiram o privilegio. 

A commissão de constituiçã:o e poderes en
tendeu que est:o nova pctiçao merece s·er atten
di<ln pela actual cam.g,ra. 

Si: se tl'atasse de um privilegio que não atfe
l!tasse OB interease• de minha provincia,que não 
estivesse .impedindo a formação, a organização 
de companhia• para minero.rem na'l 11~lle8 t~r
renos, impossibilitando o desenvolvimento da 
itiduetria do mineração em Goyaz, por çer to não 
estar ia. eu desta tribuna a combatel-o. Mas não 
se dâ isto; a camara votou o privilegio ; r estrin
gindo a aeção do -governo nas concessões para 
exploraçl!o de minas, na l?rovincia. de Goyaz. 

O governo acha-se mamctado por esse privi
legio, e, poie, niio tem attendido e nem póde 
attender aos pedidos d~ coneeasões em uma 
araa e:densissimn e sem limites determinados_ 

Eate estado de co.usaB nâ"o pôde continuar 
sem um eorreetivo, Gm face dos prcjtlizos que 
acarreta á minb9. provincia. 

Qual o fim, Sr. presidente, que visa o Estado, 
concedendo privilegias desta natureza. e que 
aão na realidade verdadeiros f~vores 1 

O fun, eu creio, é intuitivo : aooroçoat· a in
dustria extractiva. de metaea e pedras preciosas, 
industria ,.mpor tante e do grandes result;~.dos e 
que tem dado vid.~ a p .izes novos como n Ooca
ni:> o os Estados Unidos. 

Mas o E.,tado, quando dá de mão a taaes fa
vores, fal-o attendendo á propria fortuna, ao 
interesse particular que reverte em publico 
inleresae. 

Exige do conccseionario eer tas eondiçõee de 
idoneidade que sl o ou tras ta.ntas garantias de 
e.xito e de proveito para o_ proprio Estado. 

As condições de que fallo, as garantias in
disllensaveis jl;3ta o exito, tem-n 'as o conce•sio
narío do privtlegio que discuto ? Appeilo para 
a conscienci~ dos que me ouvem e pal'a a s in-
ceridade. da camara. · 

An:Llyeemos ().g<lra a extensão do privilegio. 
A lei 2002 de 24 d·~ Agosto de 18'71 autoriza 

o governo a conceder ao petieion.,río .o privi
legio exclusivo para lavrar os rios Cayapó, Ma
ranhão e seus affiuentes ; os decretos de con
ceasão do governo, porcim, fallBm na. área · 
éomprebendida por aquelles rios. 

Ora, Sl'. pr.esidente, ci aeasa área juatament(l 
onde se encontram as mais rieM minas de ouro 
da. província o, nos termos da l ei citada, São 
P.DlpliuimO!I e indetermi!tadoa os .ooualimites • . _ 

O rio Cayapó, como tsJ<ioe sabem, nasce no: 
ex tramo snl de Goyaz,. e. ito sau percur.~ reeebé, 
alem de outros aftiuentea, o Cayaposinho, Rio 
Bonito, etc. i 

O rio Maranhio, que Jlalce naa proximidades 
d& ForJOOsa, norte do Goyaz, recebo, no aeu 
percurso, os rioe.Allll(loB, Bagagem, Tocantins,e, 
abaixo da cidade da Palma, o rio Paralian·. ' · 

\'ê-se, portuto, Sr. presidente, oue il ex
tendo do priVileiio 9 dao nucentea. dÔ C.,a(JÓ 
ate i eonJlne~i,dorio Paranan •. Compnbende, 
pois. milharea de leg.aaa qnadtad!lll •. Pôde-~ 
tnterpretar. de dll88 maneiras, eeta conce~aro da. 
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cama~a de 1871 : ou o privilegio ab~a.nge toda Deixaram, pois, intactas as minas a que me 
a área que demora entre os rios ~ya.pó, Mara- refiro, e que noa descreve o illustrado ex
nhiio e ~eus affiuentes, e neate c&so acham-se presíd_ente da. pro-víncia de Goyaz, Sr. Aleii
nelle incluídas todas aa minas existentes na castN, no seu rela.torio : 
provinda de Goyaz, até as que fic~m situadas « A riqueza minera.logica da província de 
no valle ti.o rio dos Bois; ou só se refere :.os Goyaz nil:o é assumpto par~ ser tratado perfun
vallcs dos rioa Ca.yapó, :Maranhão e seus ctoriamente. 
:tffiuentes·, e então não serão interdictas ~qt1ellns Esta província contém em seu seio um Ira
minas· das 'PT-<l:timidadi!s do. rio dos Bois e I tado completo de tnineralogia; e tão prodiga. é 
ontras ·. . _ . , '· a sua :iqucza que bem ~e p<xb dizer -uma 

A let e vaga e nao estatue nada de poslt[ asta mma de ouro, de pedrss e metaas pre-
neste sentido, bexa. como os decretos do go- cioso>. 
v orno. A lei nem especifica o objecto con- No leito dos rios, no3 cr.m pos, nas ma ttaa, 
cedido, assi':" como não marcou o• limHes da nas mon~a;"has e.u.ca valles, por toda a parte 
sua conce~sao . onde o VIaJante d1r1ge os passos encontra na 

A. c amara comprehende o alcance de um superficio da terra os vestígios da prodigiosa 
pri"nlegio dcst~ n.atureza e nestas condições e, riq t1eza que alb contem em seu seio. 
espei'O, o t•evoga.r>i, ,; vist1 das consideraçõos Rica e flofascenta outr'ot·" 'I u<l seus vastos 
que acabo <lo expender. lcnçóes audferos eram desdobrados pelo lJraço 

Quanto à opulencir. dessas min,s, eu peço incans:wel do mineil·o, suas cidades, villas é 
pe~:nissão á eatna,·r. para ler aqui alguns trs- povoações attestam ainda essa. era de prosperi
ehos do rGl~tot•ios anligos, qu'; tratam dellns dade que •ó em futuro remoto wderá de novo 
com proficicncia e a toda lu1. da realidade . A surgir.» ' 
indus tria d., mineração, como é sabido, pro•· Altaslum ainda hoje 0 progresso e a flores· 
perou intensamente na proY"incin. do Goyaz, e cencia daquella: época os monumentos esparaos 
foi ella que lenntou, insuflando-lhe~ a vida, aqui e all\ pelo v~sto solo. 
e•s,ts cidade3, villas G povoações do interior Entre elles citnrei a camara o vtt.~to e riquis-
do Braz i!. símo templo da ,m~ da S .. hsé rlo Toc•ntins, 

Outr'ora mereceu todo o cuidlldo, zelo e soli- visitado e admirado por todos os viojctntes illus
citude dos poderes publicas, sondo" miMração tres que percorr~ram os altos sertõos de Goyaz, 
do ouro tão protegida, que o pesado imposto do desde Cunha Ma tios ate o Dr. des Genettes. 
'Iui nto foi co!lvertido Gm 5 •/o, o e.•te mesmo' O paço du ·eamara municipal de Tr~hirns, 
mais tard~, supprimido; hoje malbarata-se esea cuja -conetru~ção bem equilibrada, solitia e ma
d~na.a pllblica, digna dP. melhor· •orte, e qne, gestosa desafia ainda hoje as inlemperiGs a o. 
explo rada intelligen t ~mente, pó de nind11. set· um acção dos annos. 
<Wr:im~ e um r.ttra.cti.vo parn a immigraçio, como Entre as companhia& que nos tempos actuaes 
nos primeiros tempos, e UT!Ul gat·antia de popu- têm se m·ganizado e que tiraram grandes ~esu1-
lação c de progresso para os ac~tõca bl'aúlei. tados ® mine~a.çiio do ouro, cu citarei a q'le 
ros. foi organizada. em 1854 e cu;os estatuto• foram 

Para tomar b2m patente a importancio., a nesta dMa approvndo.s pcl.o governo. 
t•iqueza, a exube~anei& dessas minas- devia O agente des1~ companhia M capitã! de 
desta t:-ibuna fazer o histilrico do sou descobri- Goya7. foi o honra.do monsenhot• .JoA.qnim Vicente 
mento, da sua explomção a das phase3 por que de Azevedo, incansavel propugnndor da rique7.a 
têm passado desde os seus primeiros tempos. moral e material d~q11ella província, nome 1\ que 

Não me o·ccuparci deste. assumpto sómente se ligam os commettimentos os mais patrioticos 
para não tomar tempo a esta atr gustn cnmat'" ; e as tradições dcmocr~tic~s do. minhn. torra. 
e so.hido por domais que os b~?tdeirantes pau- Peço ainda a attenção da c.~mnra para. ler 
listas, que se inte~naram pelos invios sertões do uma inform~ç<lo que em i860 deu o illu•trado 
lmperio, na sua sêde de ouro e seduzidos pala. monsenhor ao presiden~e da provincia, ácerca 
espet·ança de grandes riquezas e do Eldorado, das minas do Maranhão : 
(!UB acenaY"a-lbes cheio de promBssaa, de 40Em 1732, diz elle, uma companhia eatran
iauetos e opulencias, eatabelecez·am, os pri· geira que possuía grande Ut.lmero de escravos 
meiros, a tenda ousada nas so lidõos do nosso conseguiu volta r as aguas do Maranhão por 
paiz. maio de um dique Mnst~cido na cachoeira do 

A cor1·ente desses aY"entureiros audazes esten- Machadinha, e em duas horas de trabalho ex
a eu por va~ias direcções a sua ía.ina da ri~ueza trahiu-se tanto ouro que foi sufficiente par-a co
e a. sua actividade que o exito ga.lardoava. brir wdas as despo•as feitas ern i5 mezes da ar-

Si, porém, o trabalho, a tena.cjdade e :;. con- duo trabalho. 
stancia encontraram nesses exploradores um O tr~ba.lho dG mineraçio íai intel'l.'Ompido pela 
culto, um& religião mesmo;- a edcca9ão te- co~enteza .chs agnas que rompeu o dique após 
chnica, os conhecimentaa indispeusavels para d~as horas de ~epiGsadas. O M:ua:nhão, diz 
do Mio da terra e:xtrahir os se!lS thesouros- ainda na informação llll udida, cuja o ri~ em mais 
falleciam-lhes quasi qt1e comple-tamente. remota é o rio Urnhu, contém grande riqueza 

Sem. os instrumentos ® scicncia, ba.ldoa das aurífera e diamantina,ja conhecida e explor.;da 
noções·rudimen~ares que a scieneia ensina nas muito superficialmente ; si a em preza da com· 
cara.cteristic~s dos terrenos auriferos, das Yeiaa pa.nhia mineit-a. sape~a.r as difiicaldades que a. 
abundantes e in.terna.:l.as -esses exploradores cercam, este interesgante l'll.mo de indnstria' 
da. llJltureza se limitaram as riquezas accnmtlla- trará á provincia vantagens inc.alcals.veiso pan 
das a .dor da terra, abandonando as do sttb-Íiolo. os accionistas ineo111iàeraveia lucros. ~o 
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Sobre as minl s do Cayapó daNmos ainda A' vistn d:\.s informações que acabo cl~ tra.ns· 
uwa ligeira noticia CjllO se encontra no relo.torio mittir á ea.mara I) da elucidação que pude d~r 
a que nos refcri,uos: ao a~sumpt.o que deve preoccupal-a, compre

« O rio C>~y~pô co,·re no di"tricto do rio henda V 1!:>: •• Sr. presidente; a grave responsa
ClaJ'O, c nelle Lem-se colhido ouro de bom qai- )>ilida;dc qu<> assumimos e ntregando a um só 
lute o o>:celte ntosdinm'•ntos. mdtvtduo, e nas condiC{ÕGS do peLicionar.o, um 

:-la cstiogem .,o tSô!) o capitã •> Anl.onil) Go- privilegio importante; estou certo, a camara 
mos Pinheiro te ntou de;;yiaJ' as agua.~ daqu••lle; fad. j ustiça não apoiando o p1•oj ecta em discos
ri~ em uma d~s suas c~choair~s; feito isto . .a.. I s!to, e sim o s llbst1tu ti.vo que envio a mesa, re
minO!·n~lío tc"t\ de pro-luzir gr:~. nd· ·s r ·sultado;;"i;.vo~!'do a concessi.i.<• foita, · a qual , si s• l'ó<lc 

Polos calcul os do r •·csidente da provincin d!) :· cons1dero.r uma i1·risão, é b mOO!n olh:td.' C)mo 
então, o Sr . Dr. Alcncastre, a e~portação do ; um d~s1certo dos pod1res q11C ao!lto,·garatu. 
ou1'0 ncss~ 3nno (!860) foi de 5 .000 oitavas . ! Tenho concluído. 

-------i0-Ç-?;..----- ---
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O !ih·- Dezel•ra de l'ó-looe~es : ,-o:nmend~ rlor Ucrnar<lino Jos;; llor"i:S portOU• 
-Em u ma da; ultimas se;sües solicitei, Sr . ;c na.,uclle mclindra$0 negoci~ c~m 0 cscru
presidcme, que pelo min isterio ~a r;ozenda me {lu lo e com a i;cn~ão, que lbc s5n 1Jr~r:nl ;111-es . 
fossem remcttido.; dor.umentos r~ l ;rti\'OS ~o l' r:oz-r~1e abonar d'at!Ui us elevados llotes 
r~c to - de se ter al~rg-odo nrbítrar ínmcnlc" darrucllc dísti rtcto ruucci•mario. 
zona snjcila ,; decinu u rlmw, fW3 cuja do•tcr- ~r · . 
minaçlio, em ' 'CZ de se tomar o pontiJ ndopt:rrlo ' mr>tcrrr.• ~0' neg·odn> rb lazcnd~. -1\. fi~ . 
no dcrnar·carflo da Jegua primili r a c da ;oddi- - ll ro de Jnnctrn, 9 de Ottlubru rle 188~. 
cional, foi · so tonmr outro ponto um:r lc- llirn . c Exm. Sr.- S:rti~rawndo ~o po,ditlo 
g ua mais di~landado do ecnlro da cida~c, o d:r (:,' ".l"rn do; Sr~. de ;oui~do.l n <JllC ;u rcf,,rc 
•tuc <lava em resnltado tr·ilmLar->c uma o oiTtcro de , .. Ex. ~c iJ dv c11rn:ntn 111cz 
lc~tua mnis do que permittia a lei do !Sig. lt : li l5. romctlo a Y. Ex. na; cri[lias _junt:l< 

Esse.; documentos me rorum promptamcnr c :rh r11 tl" >~t·c:~ t:rcscntes :1 mr:>n1:1 :rng-usla 
r cu1cttidos ~ cn venho perlir a V. E~. sir- r· ~ma ra,. ~wo su a ilctv da ' '~ss;io em r1uc :1 
va->e mandai-os arc!Jinor, depois de puhl i· <: <llll llr r<>:IO nomc:rd:l J1Cin goYerno l'c~ul" ll :1 
c:ulos :;o _jornal da c.1sa, visto nãú me pres- <l r: rn :> r~:,_r f:c. rl<r :in"' sujr:it1 :i rl r:t irn:r ' nrlm 11:1 
!arem ru~is pua o fim que tivn e m vis tn, lo- "" ll lll!l iOrpr o ncllti'O, '""~ t~mloem o offido 
I'~" to ndo essa quest5G. <) 111 qno: o nd :uiniotracf,y da rrJCt'bcdoria f e~ 

E n~~l me prosl:un JJ"l ~ i ~, pol'rJUO :1 tl it:1 l~.~ i ::u !Jir ~~~r. du r.:urncntn : 1H go'lr•)r tlo Jora iJJ•otulo 
d~ 18i 0. como teve a bond3dc~ Uc me inrormr,r :,_c~~l!l V f~ nie:lc f:1 de cnl~otnrcrn.:.!==, ~' rn:· rC t·~ uns 
" <l is:lncto •dministr~(lor d~ rcc~IJCdori ;~ , drlk ro, nte;_ pontos !>llr:: ljl\;! llc;r ~sem pra Líc.1-
eonHII•'n uador• B~rnanlino Jos;; llut'i(•'S, niro ml\nte 1111l rcadns . 
:nve exccnrõo, ~cndo l'Cvo;;udo ~ub~cq ncntc Oc11.< gnardc " \', Ih .-Viswmlt rlc J'm·a-
mcnte. nt'ffii<Í. - A S. ~x . o Sr . i • sccr·cra rio da ca· 

Cunscrç-ando, pois, o que di:sc soht'C a in- m:rr:r do; Sr,; . <kpntadus . 
t:onvenieuçia de se tomar, para llfl\'0~ ah~n- C.Íilin .- nccelJcdoria, l:! ,;c ~lnl't'O rio: l.8~ll. 
;:;,monto,- da zona triuutada, pontos dinrso~ 
do rtue serviu :'r pri!ucira dem~t"aç:i o, nl)ntla lllrn . c E x:n. Sr .-Acha noln-s.~ tlen;:rn·a·los 
:1 lcahbdll quo cu rJcclan•, d'aqui, rJUC o far: to Jlc!:r commi ->ão l'tS)Iectil•a os li111itc·s ri:J le;:ua 
J•Or mim iucrep~do roi obra do engenheiro dn~la nlérrt d:• demarcar5o, que se refere o 
do "OI'cruo c do \'er·eador IJ UC tambom era o1· t, !8, ~ :3•, n. ~. d,o lr.i do orc;~m cuw 
cng~n hoiro, nlio tendo c~ncorrido para · cllc ~- ~010 do :H. d~ OtttuiJro de !8i!l. c'.-..mo V. 
o digno commend~dor Borg-c3, senã.-.. porque, !' ~· ob>~n·ar~t .d" acb l:>v.Jpd~ dcs;e ~c\o que. 
chefe do lisco, ficaria mul, si impugn:rsse o po· Jll!l to por e~>Pr•, e co nvu)(}O collocarem-sc 
l'~~er rb maioria da comm1ssão que redunda1·n [ marcos n-:s drtfercrucs _routos para <Jil~ _fiquem 
om Yonla"Crn do 6$CO, embora la mbem tlll ~~ pr:.r toeament~ tnd•.codos, vou sühertar dl> 
tronxes' c lnjns\iça ao contribuinte: Y· Es:. e>sa !JTOvtdencm rJue p~dcrá se l' renli-

Rt disse. logo : fJllC não podia ter p3rte zotlo t 1C l~ Illma · ~nm~ro m~nrc; pal ou pelo 
directo c inicial naqu.ello resoluçfio o. di - engenh~tro O_r, Jo?o. da _Ruclta Frngoso. que, 
"no ~dministrador da recobedorío, c ~ja ll!c~unbld~ pdo _rnrm~!a~,., d3 fDzend .. dn me
~lareza de· vista, roctidão de animo· c cxaclí· dt•::ro . da ~re;r n110 edtli«ada. poderã com mais 
d5o no cumprimento de seus deveres, sou o prestczo fazel-o, do·l~rnunnndo V. Ex:. 
primeiro a reconhecercom todos os que $nbcm Deus guarde a V. Ex:.- Ao Sr. ministro 
fazer justiça ao verdndeiro merecimento. da fazcud;l. -r:onrorrne, o ~· cscriplnrario 

Felizmente, posso agor~ 3~segur~r :i camora: 1 Ju.io de Ba•·ro& Pereim do La1o.- Con fero lo~/: 
que minhas previsões foram cxnctns e que o Seur i1t110 da R~U:J, a. · 
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254 Sessão em 18 de Outubro de 1882 

. Cópia.- Acta da sessão celebrada pela com
missão incumbida de determinar a linha de 
demarcação da nova legua, além dos limites 
da cidade. 

Aos . 28 dias do mez de Fevereiro de 1880, 
achando-se · presentes na recebedoria do Rio 
de Janeiro o chefe da mesma repartição, com
mendador Bernardino .José Borges, o vereador 
da Illma. camara municipal da côrte, Dr. Eva
risto Xavier da -Veiga, c o engenheiro auxiliar 
da inspcctoria get·al das obras publicas d:~ 
cõrte, Dr. José Gonçalves de Oliveir;J, consti
tuindo a commissão paro, nos termos do art. 
5<> do re,qulamento experlido por decreto 
n. 70~1 de 18 de Outubro de 1879, demarcnr 
0s limites tla nova leguD, além da dcmarcaçiio 
actual, a que se refere o :Jrt. I8, § 3° n. 4, da 
lei do orçnmento n. 29~0 de :H de Outubro de 
!8i9, expoz cada um dos membros rJa com
missão suas idéns, guia ndc-se per umn carta 
do município da côrte ministr:~da twlo cngc
llheiro Dr. João da Rocha Frngo~o. que em 
todos os trnbalhos neomp:mhou c auxJiiou <l 
commiss~o. 

1.0 Os extremos dn demarca~.:uo vigente, li
gados entre si, form::un um polygono tão irre
gular, que n::ío se p(,de m::~rcar rigorosamente 
um ponto equidistante dos mesmos extremos. 

2.0 A irrcgulnridude das posic.:ões dos mar
cos revela não só que 5"Jn locaçiio procedeu 
de um levantamento parn caminhnmênlo em 
direcr.ões, por assim dizer nrbitraria!:, co:sw 
tambêm que as distancias fornm apenas ap· 
proximadamentc calculndas, e, além disto, 
foram medidas, segundo as sinnosipndes dos 
caminhos e estrndas mais frequentada~. 

3. 0 Dn adopç~o rle um proccssn t.iw dcfi· 
ciente nas denwrcaçücs nutcriores, I'c:mllon 
grande dífferen~a. pat'a menos, na IÍI'Cn, fJUO 
deVel'ia csrar su.ieira aos imposr.os, (ll'ndinl e 
outros, com prejuízo da~ rcndu:; (lUhlica!', 
accrescenuo ficarem injustamente oncra!I:1S 
;ircns ainda não hcnclici:ada!' pelo Estado. e 
sem otms outras que jú est~o no gozo da.;; 
vantagens de viaçüo, distt·ibuieiio de aguas, e 
m:.~is serviços urbanos. • 

Propondo-se a determinar a segunda legua 
pela melhor fórma a seu alcance e conserila
neamente ao espirilo do regah1mento, que} lhe 
cumpre executar, com resalva dos inconve
nientes apontados-acima, resolveu n com· 
missão adaptar o processo geometrico, e appli
cal-o tomando por pon~o central o morro do 
Telegrapho na quinta imperial, em S. Chris
tovão, por concorrerem nelle em maior nu
mero linhas rectas tiradas normalmente aos 
lados do polygono formado pelos pontos 
extremos da demarcação da cidade. 

Alêm desta consideração, influiu na escolha 
do morro do . Telegrapho a circumstancia de 
figurar na carta do municipio da côrte como 
ponto geodesico importante. · 

Com esse ponto como centro e o raio de 
t9m,soo, a commissão traçou um arco de cir· 
cumferencia, e tomou para limites da nova 
demarcação os Jados do polygono formados 

pelas intersecções do mesmo arco com as es
tradas e linhas mais importantes do terreno,· 
entendendo que assim traauz cabalmente as 
intenções do legislador. 

Os pontos e 1inbas da nova demarcação, ob • 
tidos da maneira já exposta, vão representados 
em uma cópia da carta da triangulação da ci
dade e município da cõrte, extrahida e forne
cida pelo Dr. João da l\oeha Fragoso, e annexa 
a esta acta como sua parte integrante, sendo 
por isso assignada em. lia ta de l1oje pelos 
membros da commiss1io. 

A' margem da carta uma planta da bahia do 
Rio de Janeiro! desenhada na escala de i por 
300.000, mostra as ílllas comprehendidas na 
nova demarcação. São todas as situadas entre 
o litvral e o arco de !9111,800 de raio, sendo as 
mais importantes as seguintes: Ilhas do Go
vernador, Bom Jesus, Sapucaia, Pinheiro e 
Ferreiros. Para determinação dos pontos e 
linhas da nova demarcação no terreno a com~ 
missão adapta o seguinte r'lleiro, aue poderá 
ser Jocado por meio de marco3, si ·o governo 
julgnr necessario este trabalho. 

Partindo da ponta do arsenal de guerra, o 
limite da (]cmarcaç5o pelo lado do mar segue 
pelas praias de Santn Luzia, da Gloria, do 
Flamengo, de Bot.nfogo, Vermelha, da Forta
leza de S . .loão, do morro da Urea, do morro 
da· Vigia, dn Copacalmna, do Harpoador e da 
restinga de lacarépaguá alé :i extremidade 
desta praia, c d'ahí vai ter em linha recta :i 
ponte do C;wwrím, nn estrada do mesmo 
nome. 

Pt!lo lado ela bnlda do Hio de Janeiro o linha 
de dem~'rc~lc:ão segue da já referida ponla. do 
arsenal do g-uerra, comprcbendendo n •lha 
dos Halos, das Cobras, de Santa Barbara, do 
Govcmador c todns as que ficam neste espaço 
com ns do Fundão, da Snpucaia, do Dom Jesus, 
dos ferreiros, da Pombeba, dos 1\lelões, das 
:Moças, c vni terminar no Porto Velho, l'óz do 
rio s. João de 1\iirity c ponto de divisa com a 
provincia do Rio de Janeiro. 

Da Cóz do rio de S. João de Mirity a linha de 
demarc:~çiio sobre esta via navegavel até á 
barra do 1·io Pavuna, o por este ultimo curso 
d'agua, segue até á ponte do mesmo nome na 
estrada de ferro D. Pedro II, ponto que é um 
dos de limite do município da côrte. 

Da ponte do rio Pavunn a linha· de demar
cação se dirige em linha -recta á povoação do 
Realengo de Campo Grande, que contorna, 
acompanhando o rio Mirim, até ao caminho do 
Tibau; e do extremo desse caminho vai em 
linba recta encontrar a estrada do rio Grande 
no marco de demarcação na distancia de 
5.800m, seguindo do mesmo marco ainda em 
linha recta com 5.200m de extensão até á 
supra mencionada ponte õa es\rada de Camo,~ · 
cim, onde fecha o perimetro.-Bernartlino José 
Borges.- Evaf'isto Xavier da Veiga.- IoM 
Goncalves de Oliveira. · ;, 

Conforme.- O ! 0 escriptu.rario; João de Bar
ros Pereira !!o Lago. 

Conforme.- José Sever2·anodaRoclta. 
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